
 

 

 

 

 

PEREHDYTYSPROSESSIN KEHITTÄMISEEN 

PEREHDYTYSOPAS 

 

Milla Salo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

Lokakuu 2015 

Liiketalouden koulutusohjelma 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Liiketalouden koulutusohjelma 

 

SALO, MILLA: 

Perehdytysprosessin kehittämiseen perehdytysopas 

 

Opinnäytetyö 38 sivua, joista liitteitä 42 sivua 

Lokakuu 2015 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan, Mylab Oy:n, nykyistä perehdy-

tysprosessia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kohdeyritykselle 

perehdytysopas, jonka avulla tuetaan uusien työntekijöiden perehdytystä. Opinnäytetyön 

aihe valikoitui tekijän omakohtaisen kiinnostuksen ja yrityksen johdon kanssa käytyjen 

keskusteluiden pohjalta.  

 

Perehdytysoppaan avulla toimeksiantaja pystyy noudattamaan laatusertifioinnin edellyt-

tämiä vaatimuksia, joihin kuuluvat perehdyttäminen ja henkilöstöhallinta. Perehdytysop-

paan sisällön avulla henkilökunnan on mahdollista ymmärtää paremmin organisaation 

kokonaiskuvaa, toimintaa sekä yhteisiä strategioita. Toimeksiantajan perehdytysoppaan 

nimeksi valittiin Mylab käsikirja, joka löytyy tämän opinnäytetyön liitteenä. Liitteenä 

olevasta käsikirjasta on poistettu yritykselle luottamukselliset osiot. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus laadittiin yrityksen HR Controllerin kanssa käytyjen haastat-

telujen pohjalta. Teoriaosuudessa hyödynnettiin myös alan lähdekirjallisuutta, artikke-

leita, sähköisiä lähteitä ja tekijän omakohtaisia kokemuksia. Opinnäytetyön teoriaosuus 

keskittyi perehdyttämisen teoriaan, lainsäädäntöön, perehdytysprosessiin, hyötyihin, vai-

kutuksiin liiketoiminnassa, virheisiin ja perehdytysmateriaalien merkitykseen. Lisäksi 

opinnäytetyössä kerrottiin toimeksiantajan perehdyttämisen nykytilanteesta, sekä käytiin 

läpi perehdytysoppaan sisältö, toteutus ja jatkotoimenpiteet.  

  

Toimeksiantajalla oli yleisperehdyttämiseen entuudestaan paljon materiaaleja, mutta ei 

koottuna yksiin kansiin. Valmis perehdytysopas pystyy jatkossa tarjoamaan uudelle työn-

tekijälle kätevän tietopaketin perehdyttämisen tueksi. Sen avulla yleisperehdytykset voi-

vat alkaa heti työsopimusneuvotteluiden jälkeen. Perehdytysoppaan ulkoasu suunniteltiin 

visuaalisesti miellyttäväksi, jotta perehdytysopas olisi helppolukuinen ja selkeä. Visuaa-

lisen suunnittelun raamit tulivat toimeksiantajan graafisesta ohjeistuksesta, joka huomi-

oitiin käsikirjan lisäksi myös tämän opinnäytetyön värimaailmassa. Käsikirjan sisältöko-

konaisuus pyrittiin alusta saakka pitämään tiiviinä, jota tietomäärä ei tuntuisi lukijasta 

liian raskaalta. Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin ja toimeksiantajan pereh-

dytysprosessi täydentyi perehdytysoppaalla, jonka on kompakti ja visuaalisesti onnistu-

nut kokonaisuus.  
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Bachelor's thesis 38 pages, appendices 42 pages 

October 2015 

The purpose of this bachelor´s thesis was to develop current orientation process for the 

client, Mylab Oy,. The aim was to design and implement an employee handbook that will 

support the new employees’ orientation The idea was based on the author's personal in-

terests and on the discussions with the company's management. 

 

With the employees handbook Mylab Oy is able to comply with the criteria for quality 

certification, which includes employee orientation and human resources management. 

The content of the employees handbook employees provides better understand of the or-

ganization's overall image, operation and common strategies. The product, Mylab hand-

book, is attached to this thesis. Mylab Oy´s confidential partitions have been removed 

from the attached handbook. 

 

The theoretical part of the thesis was compiled on the basis of interviews with the com-

pany's HR Controller. Source of literature, articles, e-sources and the author's personal 

experience were also utilized. It focused on orientation theory, legislation, benefits, im-

pacts of business operations, mistakes, and the significance of employee orientation ma-

terial. In addition, the analysis of the company´s current job orientation situation, the con-

tents of the employees handbook, implementation process and follow-up actions were 

included. 

 

The client company had a lot of material for general orientation, but not assembled into a 

single publication. The new employee handbook provides practical information and sup-

port for the new employee orientation. It allows general orientation to begin immediately 

after contract negotiations. The layout of the employee handbook was designed to visu-

ally appeal so that the handbook is easy to read. The frames for visual design came from 

the client company´s graphic guidelines, . From the start the aim was to keep the employee 

handbook as a compact package so that the amount of data does not feel too heavy for the 

reader. The result was employee handbook as compact and visually appealing as planned.  

 

Key words: orientation process, employee handbook, job orientation 
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1 JOHDANTO 

 

Uuden työntekijän saapuessa yritykseen, on päätavoitteena usein saada tulokas nopeasti 

sopeutumaan osaksi organisaatiota. Tulokkaan perehdyttämisessä käytetään monesti 

apuna erilaisia perehdytysmateriaaleja, kuten perehdytysopasta. Huolella laaditulla, visu-

aalisella perehdytysoppaalla voidaan innostaa uutta työntekijää tarttumaan opukseen in-

nokkaammin, jolloin perehdytettävä asia mahdollisesti myös sisäistetään paremmin. To-

dellisuudessa perehdyttämisen onnistumisessa on muitakin tekijöitä, jotka täytyisi ottaa 

huomioon yrityksen perehdytystä suunnitellessa. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toimeksiantajan nykyisten perehdytysprosessien ke-

hittäminen. Tätä tavoitetta varten on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa toimeksiantajalle 

perehdytysopas uusien työntekijöiden yleisperehdyttämisen tueksi. Perehdytysoppaan tu-

lee vastata laatusertifioinnin edellyttämiä vaatimuksia sekä tukea laatujärjestelmiä osana 

perehdyttämistä ja henkilöstöhallintaa. Toteutettava perehdytysopas on kokonaisuudes-

saan tämän opinnäytetyön liitteenä (liite 1). Julkisuuden vuoksi perehdytysoppaasta on 

poistettu yritykselle luottamukselliset osiot.  

 

Perehdytysoppaan suunnittelussa tullaan kiinnittämään oppaan ulkoasuun erityistä huo-

miota, koska perehdytysoppaan tulisi olla kompaktin sisällön lisäksi myös visuaalisesti 

miellyttävä. Perehdytysoppaan ulkoasu tullaan rakentamaan toimeksiantajan graafisen 

ohjeistuksen mukaiseksi ja samaa ohjeistusta käytetään myös tämän opinnäytetyön väri-

maailmassa.  

 

Tässä luvussa esitellään toimeksiantajan lisäksi työn taustat, tavoitteet ja tarkoitukset. Lu-

vussa 2 puolestaan syvennytään muun muassa perehdyttämisen teorioihin, lakeihin sekä 

perehdytysprosessiin. Opinnäytetyöhön nostetaan teorioita, jotka auttavat tukemaan toi-

meksiantajan perehdytysprosessia sekä perehdyttämiskäytäntöjä. Teorian tueksi haasta-

tellaan toimeksiantajan edustajaa sekä käytetään lähdemateriaaleina kirjallisuutta, artik-

keleita ja sähköisiä aineistoja. Luvussa 3 tutustutaan toimeksiantajan perehdyttämisen ny-

kytilanteeseen ja luvussa 4 puolestaan keskitytään perehdytysoppaan suunnitteluun sekä 

toteutukseen. Lopuksi luvussa 5 ovat opinnäytetyön johtopäätökset ja pohdinta. 
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1.1 Työn tausta 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja, Mylab Oy, on ollut työnantajanani vuoden 2014 kesähar-

joittelusta lähtien, joten oli luontevaa valita aihe yrityksen tarpeita silmällä pitäen. Pereh-

dyttämisprosessin kehittäminen alkoi kiinnostamaan syksyllä 2014, jolloin työni vaihtui 

ohjelmistopuolelta markkinointitiimiin ja samassa yhteydessä perehdyttäminen tuli jäl-

leen ajankohtaiseksi. Kaiken uuden tiedon keskellä jäin kaipaamaan kokonaistietopaket-

tia yrityksen toiminnasta, HR-asioista ja organisaatiosta.  

 

Samaan aikaan opiskelin TAMKissa graafisen viestinnän kurssilla, jossa käytiin läpi vi-

suaalisen viestinnän mahdollisuuksia. Kurssin aikana sain idean ehdottaa Mylab Oy:lle 

yleisperehdyttämisen avuksi perehdytysopasta, Mylab käsikirjaa. Opas sisältäisi tietoa 

yrityksestä tiiviissä paketissa ja samalla olisi visuaalisesti miellyttävä. Ehdotin perehdy-

tysoppaan tekemistä yrityksen johdolle ja onnekseni idea sai myönteistä kannatusta. Näin 

opinnäytetyöni toimeksiantaja sekä aihe olivat löytyneet. Tässä opinnäytetyössä tullaan 

Mylab Oy:stä käyttämään tuttavallisemmin lyhennettä Mylab. 

 

1.1.1 Toimeksiantajan esittely 

 

Suomalainen Mylab Oy on terveydenhuollon ja kliinisten laboratorioiden tietotekniikan 

asiantuntija ja maan johtavien laboratoriokeskusten tietojärjestelmäkumppani. Yritys on 

perustettu aprillipäivänä 1.4.1987, jolloin Mylab muodostui kahden työntekijän tiimistä 

ja muutamasta laboratoriotietojärjestelmästä. Vuosien varrella Mylab on kasvanut maan 

johtavaksi laboratoriotietojärjestelmien toimittajaksi. Tänä päivänä henkilökunta muo-

dostuu noin 90 henkilöstä, joista valtaosa työskentelee pääsääntöisesti Tampereen pää-

konttorilla ja loput Helsingin tai Kuopion toimipisteissä. (Mylab tietoa 2015) 

 

Mylabissa laatuun panostetaan ja yksi laadun mittari ovat kansainväliset ISO 9001:2008 

ja ISO 13485:2012 -laadunhallintajärjestelmästandardit. Näiden lisäksi ohjelmistosuun-

nittelussa sovelletaan ohjelmiston elinkaaristandardia IEC 62304:2006 ja riskienhallinta-

standardia ISO 14971:2007. Laatua takaavat myös yrityksen pitkä kokemus terveyden-

huollon tietopalveluista, osaava ja sitoutunut henkilökunta sekä tiivis yhteistyö asiakkai-

den kanssa. Säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla arvioinneilla varmistetaan standardien 

täyttyminen ja säilytetään Mylabin toiminta läpinäkyvänä. (Mylab laatu 2015)  
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1.2 Työn tavoitteet ja tarkoitus 

 

Tämän opinnäytetyön tavoite on kehittää toimeksiantajan nykyistä perehdyttämisproses-

sia. Mylabin henkilöstö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja vuoden 2006 jälkeen 

henkilöstön määrä on melkein kaksinkertaistunut (Mylab 2008). Kun taloon saapuvien 

työntekijöiden määrä kasvaa nopeasti, voi perehdyttämisen monipuolisuus olla uhattuna. 

Tällöin tulokkaan perehdytyksessä aletaan monesti keskittymään vain niihin asioihin, 

jotka oleellisesti liittyvät henkilön työtehtäviin. Saarikon mukaan työntekijän perehdyt-

tämistä yritykseen ja sen taustoihin ei saisi kuitenkaan unohtaa. Perehdyttämisen avulla 

uusi työntekijä voi tuntea itsensä enemmän tervetulleeksi organisaatioon. Usein tämän 

positiivisena seurauksena tulokkaan halu työskennellä työyhteisössä vahvistuu. (Saarikko 

2013)  

 

Opinnäytetyön tarkoitus on suunnitella ja tuottaa Mylabille perehdytysprosessin tueksi 

perehdytysopas, Mylab käsikirja. Perehdytysoppaan tulee vastata laatusertifioinnin edel-

lyttämiä vaatimuksia sekä tukea laatujärjestelmiä osana perehdyttämistä ja henkilöstöhal-

lintaa. Käsikirjan sisällön avulla henkilökunnan on mahdollista paremmin ymmärtämään 

organisaation kokonaiskuvaa, toimintaa sekä yhteisiä strategioita. Perehdytysoppaan tu-

lisi sisältää tietoa muun muassa yrityksen historiasta, asiakkaista, organisaatiosta, palve-

lutuotteista ja HR-asioista.  
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2 PEREHDYTTÄMINEN 

 

Perehdyttämisen pelikentällä kirjan mukaan yritysmaailma on muuttunut viime vuosien 

aikana ja sen mukana organisaatioiden perehdyttämisten syyt ja niiden laajuudet ovat 

myös kokeneet muutoksia. Nykyään työtehtävät ja organisaatiot ovat entistä monimut-

kaisempia, joten kokonaisvaltaisempi perehdyttäminen on noussut aiempaa tärkeämpään 

rooliin. Työntekijän täytyy nykyään työhön opastamisen lisäksi ymmärtää organisaation 

toimintaa ja syyt yrityksen olemassaoloon. (Kupias & Peltola 2009, 13-14) Hyvän pereh-

dyttämisen edellytyksenä on monesti perehdytysprosessin eri vaiheiden huomioiminen. 

Perehdytysprosessiin syvennytään tässä luvussa, kuten myös perehdyttämisen lainsää-

däntöön, hyötyihin, vaikutuksiin liiketoiminnassa, virheisiin ja perehdytysmateriaalien 

merkitykseen.  

 

Perehdytyksen päätehtävänä on auttaa työntekijä nopeasti osaksi työyhteisöä ja hyvät pe-

rehdytysmateriaalit ovat yksi osa kokonaisuutta. Onnistunut perehdyttäminen ei ainoas-

taan näy organisaatiossa henkilöstön hyvinvointina, vaan se heijastuu myös yrityksen ul-

kopuolelle yhtenä yhteiskuntavastuun tekijänä. Tämä puolestaan vaikuttaa yrityksen mai-

neeseen, pitkäntähtäimen kannattavuuteen ja yrityskuvan muodostumiseen.(Kupias & 

Peltola 2009 s. 13-14). Useimmiten perehdyttämistä ohjaa lainsäädäntö, mutta Mylabissä 

lakien lisäksi myös laatustrategia asettaa vaatimuksia perehdyttämiseen. (Turunen 2015) 

 

2.1 Perehdyttämistä säätelevät lait ja standardit 

 

Suomessa perehdyttämistä säätelevät lait, joiden tarkoitus on turvata työntekijöiden työ-

olosuhteita ja parantaa työympäristöä. Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnan-

tajan huolehtimaan työntekijöiden niin henkisestä kuin fyysisestäkin hyvinvoinnista. 

Työnantajan täytyy omilla toimenpiteillään varmistaa turvallinen työpaikka työntekijöil-

leen sekä antaa tarvittaessa ohjausta ja koulutusta työtehtäviin. Työntekijän ammattitaito 

ja koulutustausta on otettava huomioon arvioitaessa opetus- ja ohjaustarvetta. (Työturval-

lisuuslaki 738/2002) 

 

Työsopimuslain (55/2001) mukaan työnantajan on omalla toimillaan edistettävä työnte-

kijöiden suhdetta sekä työnantajaan että muihin työntekijöihin. Työntekijän täytyy voida 

suorituta työnantajan antamista työtehtävistä, vaikka yrityksen toiminta tai työnkuva 
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muuttuisivat. Työntekijälle on annettava myös mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mu-

kaan, jotta hän voisi edetä urallaan. (Työsopimuslaki 55/2001) Puolestaan laki yksityisyy-

den suojasta työelämässä on tarkoitettu suojaamaan ja turvaamaan henkilön yksityisyyttä 

työntekijän vapaa- sekä työaikana. (759/2004) 

 

Mylabin toimintaan vaikuttaa edellä mainittujen lakien lisäksi myös henkilötietolaki 

(523/1999) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

(159/2007), koska yrityksen järjestelmät sisältävät kansallisiin arkistointijärjestelmiin 

siirrettäviä henkilötietoja. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) puo-

lestaan vaatii terveydenhuollon laitteiden, joiksi Mylabin järjestelmät lasketaan, täyttävän 

kansallisten standardien vaatimukset. Tästä johtuen Mylab on standardoinut omat tieto-

järjestelmät, jotta ne täyttäisivät lakien asettamat vaatimukset. Lakien lisäksi Mylabin pe-

rehdyttämistä ohjaa Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus. 

 

Lakien ja työehtosopimuksien tarkoituksen on osaltaan edistää työntekijöiden työhyvin-

vointia. Vaikka vastuu työsuojelusta on aina työnantajalla (Työturvallisuuslaki 

738/2002), on Mylabissa myös työterveyden ammattilaisia tukemassa yrityksen työsuo-

jelua. He ja Mylabin työsuojeluvaltuutetut yhdessä muodostavat Mylabin työsuojelutoi-

mikunnan, jonka tehtävänä on henkilökunnan työhyvinvoinnin tukeminen. (Turunen 

2015) 

 

Mylab tuottaa terveydenhuollon tietopalveluja, joten yrityksen laboratoriojärjestelmillä 

täytyy olla terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet lain (629/2010) mukaiset standardit ISO 

9001:2008 sekä ISO 13485:2003. Nämä standardit puolestaan edellyttävät henkilökunnan 

olevan perehdytettyjä ja koulutettuja työtehtäviinsä (ISO 9001:2008, ISO 13485:2003). 

Perehdytysoppaan tarkoitus on täydentää Mylabin nykyistä perehdytysprosessia, jolloin 

voidaan paremmin varmistaa laatustandardien asettamien vaatimusten täyttyminen. Pe-

rehdytysoppaan tulee vastata laatusertifioinnin edellyttämiä vaatimuksia sekä tukea laa-

tujärjestelmiä osana perehdyttämistä ja henkilöstöhallintaa. Perehdytysoppaan avulla 

henkilökunnan on mahdollista ymmärtää paremmin organisaation kokonaiskuvaa, toi-

mintaa sekä yhteisiä strategioita.  
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2.2 Perehdyttämisen pelikenttä 

 

Yrityksen perehdyttämistä voivat ohjata monet eri tekijät. Kupias ja Peltola asettavat 

nämä tahot pelikentälle (Kuvio 1), jonka ulkokentät sisältävät perehdyttämiselle perustan, 

mutta vasta sisäkentällä punnitaan kuinka onnistunutta perehdyttäminen todellisuudessa 

on. (Kupias & Peltola 2009, 9-11) Tämän pelikenttäteorian mukaisesti myös Mylabissa 

perehdyttämistä pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan (Turunen 2015).  

 

 

KUVIO 1. Perehdyttämisen pelikenttä (Kupias & Peltola 2009) 

 

Pelikentän uloimmalla kentällä ovat lainsäädäntö, yhteiskunnalliset tekijät ja yrityksen 

historia (Kupias & Peltola 2009, 9-11). Tälle kentälle sijoittuu myös työnantajamaine, 

joka vaikuttaa organisaation vetovoimaisuuteen työnantajamarkkinoilla ja rekrytoinnissa. 

Hyvä työnantajamaine vaikuttaa positiivisesti yrityksen henkilöstöön, yleiseen työviihty-

vyyteen ja yrityksen imagoon. (Juholin 2008, 274-280) 

 

Seuraavalla kentällä on yrityksen toimintakonsepti, jonka perustein organisaation strate-

gia muodostuu. Samaisella kentällä ovat myös yrityksen perehdyttämiskonseptit, jotka 

vaihtelevat organisaatiokohtaisesti. Sisempi kenttä puolestaan muodostuu yrityksen pe-

rehdyttämiseen liittyvistä henkilöistä, perehdyttämisen työnjaosta sekä perehtyjästä. Kes-

kiössä ovat perehdyttämisen suunnittelu ja varsinainen perehdytystapahtuma. Suunnitel-

lessa perehdytystä olisi hyvä ottaa huomioon perinteisten toimintatapojen lisäksi myös 

yksilö, joka on perehdytyksen kohteena. (Kupias & Peltola 2009, 9-11)  
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2.3 Perehdyttäminen on prosessi 

 

 Perehdyttämistä voidaan kuvata prosessina (Kuvio 2), jonka vaiheet alkavat ensimmäi-

sistä kontakteista organisaation ja tulokkaan välillä. Prosessin päättymistä on puolestaan 

vaikeampi määritellä. Perehdyttämisprosessiin olennaisena osana liittyy muutos, johon 

työntekijän täytyy sopeutua. Muutos voi olla muun muassa työtehtävien vaihtuminen tai 

ensimmäinen työpäivä uudessa yrityksessä. Perehdyttämisen tarkoitus on auttaa muutok-

sissa työntekijää selviytymään ja sopeutumaan. (Kupias & Peltola 2009, 102; Kjelin & 

Kuusisto 2003, 14; Österberg 2014, 115)  

 

 

KUVIO 2. Perehdyttämisen vaiheet (Kupias & Peltola 2009) 

 

2.3.1 Ennen rekrytointia ja rekrytointivaiheessa 

 

Ennen rekrytointia, on yrityksen määriteltävä tehtäväkohtaiset vaatimukset ja haluttu 

osaamisprofiili hakuilmoitusta varten. Niiden avulla työhön osataan hakea oikeanlaista 

henkilöä. (Turunen 2015) Tämän ennakkosuunnittelun perusteella määräytyvät myöhem-

min myös perehdyttämisen painopisteet. Toisinaan työtehtävään voi löytyä oikea henkilö 

organisaation sisältä, jolloin perehdyttämisellä voidaan laajentaa kyseisen työntekijän 

osaamista vaadittavaa tehtävää vastaavaksi. Tämä on hyvä vaihtoehto talon ulkopuolelta 

palkkaamisen sijaan, koska hakijalle organisaatio ja sen tapa toimia ovat jo valmiiksi tut-

tuja. (Kupias & Peltola 2009, 102; Österberg 2014, 92-93; Turunen 2015) 
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Työnhakija luo ensimmäisiä mielikuvia tulevasta työnantajasta jo rekrytointivaiheessa. 

Tällöin monella hakijalla on usein korkeat odotukset työtä ja organisaatiota kohtaan. Jos 

tulokas toteaa myöhemmin odotuksien olleen todellisuudesta kaukana, voi se johtaa pet-

tymyksiin, työssä viihtymättömyyteen ja jopa työpaikan pikaiseen vaihtamiseen. Tämän 

vuoksi työhaastattelun yhteydessä on kaikkien kannalta parasta kertoa tulevasta mahdol-

lisimman kattavasti ja todenmukaisesti. (Kjelin & Kuusisto 2003, 126-127; Turunen 

2015) Tutkimuksissa on todettu realistisen ennakkokäsityksen jopa lisäävän myöhemmin 

työsuorituksen laatua (Kjelin & Kuusisto 2003, 53). 

 

2.3.2 Ennen töihin tuloa 

 

Työntekijän valinnan jälkeen on Mylabissa yleisperehdyttäminen perinteisesti alkanut tu-

lokkaan ensimmäisenä työpäivänä. Työsopimuksen solmimisen ja töiden aloituspäivän 

välinen ajanjakso on saattanut vaihdella muutamasta viikosta jopa kuukausiin. Tälle vä-

lille on kaivattu yleisperehdytystä käsittelevää teosta perehdytysprosessia tukemaan. 

Mylab käsikirjan avulla työntekijän on tarkoitus saada tietoa tulevasta työnantajastaan ja 

yleisperehdytyksen sisällöstä (Turunen 2015) 

 

Ennen uuden työntekijän saapumista, esimies tekee valmistelevia toimenpiteitä perehdyt-

tämisen sujuvoittamiseksi yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa (Turunen 2015). Näitä toi-

menpiteitä voivat olla erilaiset käytännön asiat, kuten työvälineiden hankita ja tilaaminen, 

työpisteen järjestäminen sekä perehdytysohjelman laatiminen. Kun käytännön asiat hoi-

detaan kuntoon ennen ensimmäistä työpäivää, voi perehdyttämisen aloittaa heti ja aikaa 

menettämättä. (Hyppänen 2013, 218) 

 

Yleensä uudesta työntekijästä kerrotaan työyhteisölle etukäteen tai sovitaan jopa yhtei-

sestä tutustumishetkestä työyhteisön kanssa. Ennen töiden aloitusta voidaan sopia tapaa-

misia tulokkaan ja yritykselle tärkeiden henkilöiden välille. (Hyppänen 2013, 218; Juho-

lin 2008, 239) Tulokkaalle valitaan usein oma perehdyttäjä tai mentori, jonka vastuulla 

on olla yhteydessä työntekijään käytännön asioissa. Sama henkilö voi tarvittaessa huo-

lehtia myös tulokkaan ensimmäisten työpäivien sujumisesta. (Rodgers 2013; Turunen 

2015) 
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2.3.3 Vastaanotto ja ensimmäinen päivä 

 

Ensivaikutelman luomiseen ei tule koskaan toista mahdollisuutta ja myöhemmin on vai-

kea korjata huonoa ensitapaamista. Siksi ensimmäisenä päivänä olisi tärkeää saada uusi 

työntekijä tuntemaan itsensä odotetuksi ja tervetulleeksi. (Kupias & Peltola 2009, 103-

104) Mylabissä työntekijän lähin esimies vastaanottaa tulokkaan ja huolehtii työntekijän 

perehdytyksen alusta (Turunen 2015). Kiireettömällä ympäristöllä ja kahvitauoilla voi 

pyrkiä helpottamaan työntekijän mahdollista jännittyneisyyttä. Tutustuminen työyhtei-

söön sekä tulokkaan mahdolliset kysymykset vievät paljon aikaa, joten perehdyttäjän täy-

tyisi olla varautunut siihen väljällä aikataululla. (Rodgers 2013)  

 

Tekemistä työntekijällä olisi hyvä olla ensimmäisenä työpäivänä riittävästi, mutta tietoa 

ei saisi vyöryttää kerralla kuitenkaan liikaa (Kupias & Peltola 2009, 105). Mylabissä 

yleisperehdytykset aloitetaan heti ensimmäisenä työpäivänä, jolloin tulokas samalla tu-

tustuu perehdytyssuunnitelmaan (Turunen 2015). Tauoilla voi rytmittää ja katkaista työ-

päivää, jotta liiallista kuormitusta ei pääsisi tapahtumaan (Rodgers 2013). Ensimmäisen 

päivän päätteeksi esimies voi halutessaan jälkipuida työpäivää yhdessä tulokkaan kanssa, 

jolloin uusi työntekijä tuntee mielipiteensä arvokkaaksi (Dubois 2010). 

 

2.3.4 Ensimmäinen viikko ja kuukausi 

 

Uudelle työntekijälle ensimmäinen viikko on todella kriittistä aikaa. Silloin tulokkaan 

kannalta on tärkeää päästä kiinni ”oikeisiin töihin”, jotta työntekijä linkittäisi perehdyttä-

misen työtehtäviinsä ja tuntisi samalla itsensä hyödylliseksi koko työyhteisölle. Tutustu-

minen työyhteisöön ja organisaatioon auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa, mutta se 

myös nopeuttaa sopeutumista tiimin jäseneksi. (Kupias & Peltola 2009, 105; Dubois 

2010; Lindo 2010)  

 

Uudella työntekijällä on monesti oma tuutori, jonka vastuulla on tulokkaan perehdyttä-

minen työtehtäviin. Yleiset perehdytykset muihin yrityksen toimintamalleihin ja tuottei-

siin puolestaan voivat olla yrityksen henkilöstöhallinnon vastuulla. (Turunen 2015) Op-

pimisprosessin sujuvuuden takaamiseksi kannattaa työntekijälle kertoa selkeästi, miten 

hänen työnsä on osa kokonaiskuvaa. Saarikko kertoo artikkelissaan osuvasti: ”On ihan 

eri asia, onko työnä hioa kivestä kulmat pois vai rakentaa katedraalia.” (Saarikko 2013)  
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Tulokkaan kannalta ideaalein työnaloitus sisältää sekä isompia että pienempiä työtehtäviä 

monipuolisesti. Ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana työntekijän kanssa olisi 

suotavaa käydä läpi perehdytyssuunnitelmaa, pitää seurantapalavereita sekä palautekes-

kusteluita. Tulokkaan ensinäkemykset antavat monesti arvokkaita kehitysideoita organi-

saation toimintatapojen jalostamiseen, mutta tällöin esimiehen ja työyhteisön on oltava 

halukkaita myös kuulemaan palautetta. (Kupias & Peltola 2009, 105-106; Dubois 2010, 

Koivula 2013; Honkaniemi ym. 2006, 162) 

 

2.3.5 Koeajan päätyttyä 

 

Koeajan pituus vaihtelee työsuhteen keston mukaan, mutta hyvin usein se on yrityksissä 

neljä kuukautta. Koeajan päättyminen voi monesti tarkoittaa samalla perehdytysvaiheen 

loppumista. Työtehtävän vaatimukset voivat joissain tapauksissa pidentää perehdyttämi-

sen kestoa, mutta myös lyhentää sitä. (Kupias & Peltola 2009, 109; Hyppänen 2013, 220) 

Koeaikana ei ole irtisanomisaikaa ja irtisanomisoikeus on molemminpuolinen. Siksi työn-

tekijän perehdyttäminen kannattaa hoitaa hyvin, jotta tulokas ei poistu yrityksestä kehnon 

perehdyttämisen vuoksi. (Hyppänen 2013, 243) 

 

Esimiehen olisi suotavaa pitää koeaikakeskustelu työntekijän kanssa, ennen koeajan päät-

tymistä. Päätös keskustelun pitämisestä on aina esimiehellä. (Turunen 2015) Jos koeai-

kakeskustelu pidetään, niin sen aikana on sopiva hetki pohtia perehdytyksen tilannetta. 

Samalla tulisi arvioida rekrytoinnin onnistumista ja päättää työsuhteen jatkamisesta. (Ku-

pias & Peltola 2009, 109) Jos työntekijä ei jostain syystä pysty täyttämään työn keskei-

simpiä vaatimuksia, on kaikkien osapuolten näkökannalta järkevintä purkaa työsuhde, 

ennen koeajan loppumista (Honkaniemi ym. 2006, 163). 

 

2.3.6 Työsuhteen aikana 

 

Työsuhteen jatkuessa, perehdyttämistä vaativia tilanteita voi työntekijän kohdalla tulla 

vastaan useitakin ja henkilö voi työuran aikana olla useammassakin perehdyttämisen koh-

deryhmässä (Kuvio 3). Työntekijän roolin vaihtuessa on yrityksen tehtävä tarjota tukea 

muutokseen, oli kyse uudesta tai nykyisestä työntekijästä. (Kjelin & Kuusisto 2003, 164-

165)  
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KUVIO 3. Perehdyttämisen kohderyhmät (Kjelin & Kuusisto 2003) 

 

Esimiehen vastuulla on tarvittaessa valtuuttaa työntekijälle tuutori tukemaan ja perehdyt-

tämään muutostilanteissa (Turunen 2015). Varsinkin suurissa roolimuutoksissa, kuten 

henkilön siirtyessä asiantuntijasta esimieheksi, on perehdyttäminen uuteen tehtävään ja 

yrityksen johtamisjärjestelmään paikallaan (Kjelin & Kuusisto 2003, 164-165). 

 

Perehdyttämistä vaativat myös tilanteet, joissa työntekijä palaa työhön pitkän ajan jäl-

keen. Näitä tilanteita voivat olla muun muassa perhevapaa tai pitkä sairasloma (Kupias & 

Peltola 2009, 18). Organisaation tavoitteiden muutokset sekä toiminnan oleellinen muut-

tuminen vaativat myös perehdyttämistä. Mahdolliset uudistukset työmenetelmissä, tuot-

teissa, palveluissa tai työvälineissä vaativat vähintäänkin työnopastamista. Opastuksen 

tulisi tapahtua vuorovaikutteisesti ja sen täytyisi tarjota monipuolisesti tukea opastetta-

valle. (Kjelin & Kuusisto 2003, 164-165; Helsilä 2009, 48-49) 

 

Muita perehdyttämistä vaativia tilanteita voivat olla esimerkiksi fuusio- tai yrityskauppa-

tilanteet sekä työntekijän ulkomaan komennukset. Kahden tai useamman yrityskulttuurin 

yhdistäminen sujuu harvoin ongelmitta, jolloin avainasemaan nousee asioiden tasapuoli-

nen tiedottaminen henkilöstölle. Näissä tilanteessa perehdyttäminen koskee usein koko 

henkilöstöä, mutta perehdyttämisen elementit voivat olla samoja kuin uuden työntekijän 

tullessa taloon. (Österberg 2014, 123) 
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Ulkomaan komennuksissa perehdyttäminen koskettaa työntekijän lisäksi myös hänen 

perhettään. Jos puoliso ja perhe eivät pysty sopeutumaan kohdemaahan, on ulkomaanko-

mennuksen epäonnistuminen todennäköisempää. Yrityksen kannattaakin sen vuoksi pa-

nostaa koko perheen perehdyttämiseen, jolloin kohdemaa ja sen kulttuuri eivät tule yllä-

tyksenä. Vastaavasti kotimaahan paluu pitkän ajan jälkeen vaatii perehdyttämistä, koska 

kulttuurishokki voi kohdata myös kotiin palaavaa työntekijää. (Österberg 2014, 123-125) 

 

2.3.7 Työsuhteen päätyttyä 

 

Joskus perehdyttäminen voi päättyä työntekijän irtisanoutumiseen. Syy lähdölle voi olla 

myös luonnollinen poistuma tai määräaikaisuuden loppuminen, jotka ovat etukäteen tie-

dossa ja niitä osataan odottaa. Vaikka lähtö ei olisi toivottua, voi yritys kääntää tilanteen 

mahdollisuudeksi oppia ja kehittyä. (Kupias & Peltola 2009, 109-110) Poislähtijän kanssa 

kannattaisi pitää lähtökeskustelu, koska esimiehellä on silloin vielä tilaisuus kuunnella 

työntekijän ajatuksia ja syitä lähtemiselle. Keskustelun pohjalta esimies voi tehdä havain-

toja työyhteisön mahdollisista kehityksen kohteista. (Hyppänen 2013, 233; Turunen 

2015) 

 

2.4 Perehdyttämisen hyödyt työntekijälle ja yritykselle 

 

Viisaat valinnat -kirjan mukaan perehdyttäminen on parhaimmillaan työyhteisöä yhdis-

tävää toimintaa, mutta samalla sen avulla voidaan innostaa ja motivoida tulokasta. Pereh-

dyttämistä ei pitäisi nähdä vain tiedon siirtämisenä uudelle työntekijälle, vaan se pitäisi 

ajatella kaksisuuntaisena prosessina (Kuvio 4), joka hyödyttää sekä työntekijää että orga-

nisaatiota. (Honkaniemi ym. 2006, 154) Helsilä puolestaan korostaa, ettei uutta työnteki-

jää kannata kokonaan opettaa talon tavoille. Yrityksen strategiset hyödyt palkkauksessa 

voivat valua hukkaan, jos tulijan osaamista ei päästä hyödyntämään. Tällöin koko rekry-

tointi kyseenalaistuu, jos työntekijää estetään hyödyntämästä aiempaa osaamistaan tai ke-

hittämisajatuksiaan. Todellisuudessa kovassa kilpailussa ei yritys voi kehittyä ja menes-

tyä, jos toistetaan sokeasti vain menneitä toimintatapoja. (Helsilä 2009, 50) 
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KUVIO 4. Huolella tehty perehdyttäminen hyödyntää organisaatiota ja työntekijää (Hon-

kaniemi ym. 2006) 

 

Tietyt asiat voivat olla organisaatioissa vakiintuneita toimintatapoja, joiden ylläpitämi-

seen on aina perusteltu syy. Siksi on reilua kertoa tulokkaalle mitä asioita hän voi muuttaa 

ja mihin asioihin on toistaiseksi vain sopeuduttava. Vuorovaikutteisuuden ja kyseenalais-

tamisen avulla yritykselle avautuu mahdollisuus oppia ja kehittyä organisaationa. Tässä 

onnistuminen on kiinni sekä organisaation että yksilön halusta ja kyvystä ottaa palautetta 

vastaan. (Kupias & Peltola 2009, 78-80) 

 

Yrityksen näkökulmasta hyvin hoidettu perehdytys voi parantaa yrityksen työnantajaima-

goa, mutta myös tarjota mahdollisuuden taloudellisille hyödyille. Viitalan mukaan ”Uu-

den, pitkäaikaisen työntekijän palkkaaminen on verrattavissa pitkävaikutteiseen inves-

tointiin.” (Viitala 2013, 100-102) Tämä investointi vaatii yritykseltä halua sitoutua ja 
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käyttää aikaa uuden työntekijän perehdyttämiseen. Organisaation täytyisi olla myös val-

mis kuulemaan tulokkaan havaintoja ja ehdotuksia. (Viitala 2013, 100-102) Jos näin ei 

käy ja energiaa käytetään vain tulokkaan motivaation ja ideoiden nujertamiseen, voi työn-

tekijä turhautua ja viedä osaamisen mukanaan muualle (Helsilä 2009, 50). 

 

2.5 Yrityksen liiketoimintaan perehdyttämisen tärkeys 

 

Organisaatioissa työntekijät yleensä haluavat tietää heidän tarkoituksensa sekä heihin 

kohdistetut tavoitteet. Ilman näitä tietoja voi olla vaikea motivoida itseään lähtemään töi-

hin päivästä toiseen. Harva ihminen tekee työtä samalla työpaikalla vuosikymmeniä tie-

tämättä tarkoitustaan, mutta on silti tyytyväinen osaansa. Työntekijän tarkoituksen ja ta-

voitteiden kertomatta jättäminen ei pitkällä tähtäimellä ole työyhteisöä tukevaa toimintaa, 

joten joillekin yrityksille se voi koitua jopa kohtalokkaaksi. (Schuyler 2015) 

 

Eräänlaista perehdyttämistä on myös yrityksen toiminnan ja olemassaolon tarkoituksen 

muistuttaminen, joka ei ole millään työpaikalla itsestäänselvyys. Monesti työnteon tar-

koitus voi alkaa unohtumaan tai hämärtymään työntekijöiltä, jolloin työyhteisön energia 

ja mielenkiinto alkavat helposti suuntautumaan epäolennaisiin asioihin. Yrityksen ole-

massaolon ja perustehtävän kirkastaminen onkin päättymätön tehtävä, jonka kuuluisi jat-

kua läpi yrityksen elinkaaren.(Järvinen 2008, 49) Turunen näkee tässä toiston voiman ja 

säännöllisen tiedottamisen olevan avainasemassa. Yrityksen arvojen muistuttaminen on 

jatkuva tehtävä, joka helposti voi unohtua ja jäädä tekemättä. (Turunen 2015) 

 

Johdolla ja koko henkilöstöllä olisi oltava yhteinen näkemys työpaikan olemassaolon tar-

koituksesta (Järvinen 2008, 49). Valitettavasti tutkimuksien mukaan vain noin joka neljäs 

kymmenestä työntekijästä (41 %) tietää mitä heidän yrityksensä edustaa, ja mikä erottaa 

sen kilpailijoista. Tämä tietoisuuden puute ei ole markkinointiongelma, vaan se on liike-

toiminnan johtamiseen perustuva ongelma. (Groscurth 2014)  

 

Schuylerin mukaan varsinkin nuoremman sukupolven työntekijät etsivät työstään suu-

rempaa merkitystä. He haluavat tietää miksi he tekevät työkseen sitä mitä tekevät. Pelkkä 

tekeminen ei yksistään riitä heille vastaukseksi. Nuoremmat työntekijät kaipaavat ym-

märrystä siitä, miten heidän olemassaolonsa ja työpanoksensa vaikuttavat yrityksen asia-

kaskuntaan sekä työn alla oleviin hankkeisiin.(Schuyler 2015)  
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2.6 Perehdyttämisellä osaksi työyhteisöä 

 

Vastuu työntekijän perehdyttämisestä ja sopeutumisesta on aina esimiehellä, vaikka hän 

delegoisi perehdytyksen toiselle henkilölle (Kauhanen 2010, 151-152; Turunen 2015). 

Yksi tapa nopeuttaa sopeutumista tulevaan työyhteisöön on ottaa tuleva tiimi rekrytointi-

tilanteeseen mukaan. Tätä toimintatapaa voi esimies käyttää myös oman rekrytointipää-

töksen tueksi. Työntekijät voivat olla vaikuttamassa valintaprosessiin olemalla haastatte-

luissa mukana ja samalla he pääsevät tapaamaan uuden kollegan ennen ensimäistä työ-

päivää. (Kaye & Jordaen-Evans 1999, 58; Turunen 2015)  

 

Tulokkaan odotetaan oppivan työyhteisön arvot tullessaan yritykseen töihin. Opettamisen 

ja testaamisen kautta uusi työntekijä sisäistää vähitellen työyhteisön pelisäännöt, jonka 

jälkeen hänet hyväksytään osaksi yhteisöä. Sosialisoitumisen onnistumisella ja sen no-

peudella on suuri merkitys työyhteisön toimintakyvyn säilymisessä uuden jäsenen saa-

vuttua. (Kjelin & Kuusisto 2003, 124-125) 

 

2.7 Perehdyttämisen virheet 

 

Informaatio on voimaa ja yleensä työntekijät haluavat kuulua sisäpiiriin, jossa saa asioista 

tietoa, jota muut eivät saa. Ilman tietoa ja sisäpiiriin kuulumista voi työntekijä tuntea it-

sensä voimattomaksi. Hyvä esimies huomioi kaikki työntekijät tasavertaisesti ja ottaa hei-

dät mukaan sisäpiiriin. (Kaye & Jordaen-Evans 1999, 69) Yrityksissä voidaan uuden 

työntekijän perehdyttämiseen suhtautua kriittisesti, joten monet yritykset ohittavat sen 

jopa kokonaan. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä paras tapa toimia, koska ensimmäiset 

vuorovaikutukset auttavat tulokasta ymmärtämään yhtiön arvot, suuntaviivat ja odotukset 

heti alusta alkaen. Ilman tätä voi uudella työntekijällä kestää useita kuukausia, ennen kuin 

selviää mitä häneltä todellisuudessa odotetaan. (Giang 2012) 

 

Ensimmäiseen työpäivään kohdistuu monesti paljon odotuksia, mutta mahdollisesti myös 

pelkoa ja jännitystä (Kjelin & Kuusisto 2003, 161-162). Valitettavasti ensimmäinen työ-

päivä on usein suuri pettymys uusille työntekijöille ja päivän koetaan olevan sekava, häm-

mentävä ja ajanhukkaa (Lindo 2010). Uuden työntekijän tulisi tuntea olonsa viihtyisäksi 

ja osaksi tiimiä ensimmäisestä päivästä lähtien. Tämä on välttämätöntä, jotta työntekijä 

voisi menestyä työssään ja tulla yrityksen tuottavaksi jäseneksi. (Dubois 2010)  
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Työsuhteen alussa työnantajan mahdollisuudet motivoida uutta työntekijää ovat melko 

rajalliset, joten jokainen tilaisuus lähentää työntekijää osaksi tiimiä on tärkeä. Aiemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet uudessa työpaikassa ensimmäisten 90 päivien olevan tulok-

kaan kannalta kaikkein kriittisimpiä. (Dubois 2010) Niistä päivistä rakentuu pohja tule-

vaisuudelle, jonka perusteella työntekijän rooli ja työsuhde rakentuvat. Harva työntekijä 

odottaa mitään erikoista uudessa työpaikassa aloittaessaan (Kjelin & Kuusisto 2003, 161-

162), mutta yksilöllisellä perehdytyssuunnitelmalla yritys voi helposti osoittaa välittä-

vänsä työntekijän menestymisestä (Dubois 2010). Oleellista on huomioida työntekijä ja 

saada hänet tuntemaan itsensä tervetulleeksi. Tämä on helposti saavutettavissa, mutta 

yhtä helposti pilattavissakin. (Kjelin & Kuusisto 2003, 161-162) 

 

Sandra Barrin mukaan perehdytyksen pahin virhe on uuden työntekijän aloittaminen ajan-

kohtana, jolloin hänen esimiehensä on poissa, kokouksessa tai lomalla. Uutta työntekijää 

ei saisi jättää unohdettuna vastaanottohenkilökunnan armoille. Paras työn aloitusajan-

kohta ei myöskään ole silloin, kun esimies työskentelee uransa haastavimpien hankkeiden 

parissa. Jos uudelle työntekijälle ei ole aikaa, tämä voi johtaa nopeasti ongelmiin. Pahim-

massa tapauksessa uusi työntekijä voi olla eroamassa ensimmäisen viikon tai jopa ensim-

mäisen päivän jälkeen. (Barr 2011) 

 

Syyt työntekijöiden viihtymättömyyteen ja poislähtemiseen ovatkin usein huonossa pe-

rehdytyksessä (Honkaniemi 2007 ym., 157), mutta myös tulokkaan motivaation nujerta-

misella päästään helposti samaan lopputulokseen (Helsilä 2009, 50). Työyhteisön ja työ-

höntulotilanteen täytyisi tarjota tulokkaalle tukea, jonka avulla hän pääsee helposti kiinni 

työhön ja osaksi työyhteisöä. Jos tukea ei työntekijälle tarjota, on työsuhteen keston en-

nuste monesti lyhytikäinen. (Kjelin & Kuusisto 2003, 57-58) Poikkeuksia varmasti löytyy 

ja osa työntekijöistä pystyy toimimaan myös epäsuotuisissa tilanteissa. Todellisuudessa 

kuitenkin harva työntekijä nauttii tyhjän päälle heittämisestä, ja vielä harvempi jää tais-

telemaan yksin niihin tilanteisiin. (Honkaniemi 2006 ym., 157) 
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2.8 Perehdytysmateriaalit auttavat alkuun 

 

Työntekijät pääsääntöisesti oppivat asioita eri tavalla. Osa haluaa päästä heti kokeile-

maan, toinen oppii seuraamalla vierestä ja toiset nappaavat mieluummin kirjallisen ma-

teriaalin avuksi. Yleisesti työntekijät arvostavat kirjallisten materiaalien olemassaoloa. 

Varsinkin jos ne on räätälöityjä ja huolella tehtyjä. (Kupias & Peltola 2009, 70)  

 

Perehdytysmateriaaleja yrityksissä voi olla monenlaisia ja usein ne ovat kirjallisten ja 

sähköisten materiaalien yhdistelmiä (Juholin 2008, 239). Näitä voivat olla muun muassa 

yrityksen vuosikertomus, henkilöstö- ja asiakaslehdet, asiakas- ja henkilöstötutkimukset 

sekä monenlaiset palvelu- ja tuote-esitteet. Yrityksen kotisivut ovat julkisuuteensa vuoksi 

myös erittäin hyvä tiedon lähde. Näiden erilaisten aineistojen tarkoitus on auttaa tulokasta 

hahmottamaan yrityksen toimintaa ja kokonaiskuvaa. (Hyppänen 2013, 218; Kjelin & 

Kuusisto 2003, 206; Österberg 2014, 123; Helsilä 2009, 48) 

 

Yrityksellä voi olla uudelle työntekijälle perehdytysopas, joka sisältää monesti tärkeim-

pien henkilöstöhallinnollisten asioiden lisäksi myös organisaatioesittelyn. Kjelin ja Kuu-

siston mukaan perehdytysoppaan päätarkoitus ei ole ilmoittaa työntekijälle organisaation 

työaikoja tai muita yhteisiä sääntöjä. Tärkeämpää on kertoa lukijalle, minkälainen yritys 

on kyseessä. Ajatuksella tehty opas kertoo lukijalle perustietojen lisäksi, mistä yritys on 

ylpeä ja mitä se tarjoaa asiakkailleen sekä henkilöstölleen. Monesti tuleva työnantaja an-

taa ensimmäiset perehdytysmateriaalit uudelle työntekijälle jo työsopimuksen solmimi-

sen yhteydessä. Tällöin työntekijällä on mahdollisuus käydä rauhassa läpi organisaatioon 

liittyviä asioita ennen töiden aloittamista. (Hyppänen 2013, 218; Juholin 2008, 239; Kje-

lin & Kuusisto 2003, 212-213) 

 

Töiden alettua työntekijän tiedonlähde on useimmiten yrityksen intranet ja erilaiset tieto-

järjestelmät. Yrityksen sisäiset järjestelmät ovat salasanoin suojattuja ja ainoastaan hen-

kilökunnalle tarkoitettuja, joten uudella työntekijällä täytyisi olla vapaa pääsy tietoihin 

heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Järjestelmiin pääseminen ei pelkästään riitä, vaan 

työntekijälle täytyy opettaa myös järjestelmän käyttö. (Österberg 2014, 123; Turunen 

2015)  
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Alussa tulokkaan perehdytys käsittelee monesti yleisellä tasolla organisaation tai osaston 

tapoja toimia. Tämä on tärkeää, jotta uusi työntekijä ymmärtää miten yksiköiden tavoit-

teet ja tehtävät linkittyvät suurempaan kokonaisuuteen. Perehdyttämiseen käytettävät ma-

teriaalit kannattaa aina antaa työntekijälle kirjallisena, mutta suullisen vuorovaikutuksen 

tilannetta ei kuitenkaan kirjallisella materiaalilla voi korvata. Perehdytysmateriaalia kan-

nattaa tarjota laajasti, jotta työntekijä voi omakohtaisen tutustumisen kautta käydä mate-

riaalia sopivina määrinä läpi. Alussa uutta asiaa on paljon joka tapauksessa. (Järvinen 

2008, 49; Hyppänen 2013, .219; Helsilä 2009, 48; Turunen 2015)  
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3 PEREHDYTTÄMISEN NYKYTILANNE KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

Mylabissa perehdyttämiseen panostetaan ja esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttä-

mistä aloitetaan suunnittelemaan viikkoa ennen tulokkaan ensimmäistä työpäivää. Pereh-

dyttämisestä vastuussa ovat henkilöstöhallinto, esimies, tiimipäällikkö ja tuutori. Päävas-

tuu työntekijän perehdyttämisestä on aina esimiehellä. Tiimipäällikön tehtävä on esimer-

kiksi olla yhteydessä työntekijään ennen töiden aloittamista ja ottaa henkilö vastaan en-

simmäisenä työpäivänä. Tuutori puolestaan perehdyttää tulokkaan työtehtäviin ja tiimin 

toimintatapoihin. Yleisperehdytyksiä henkilökunnalle järjestää Mylabin henkilöstöhal-

linto. (Turunen 2015) 

 

Pääsääntöisesti Mylabissa ovat yleisperehdytykset alkaneet työntekijän ensimmäisenä 

työpäivänä. Yleisperehdytyksistä vastuussa on henkilöstöhallinto, joka huolehtii pereh-

dytyksien aikatauluista ja osallistujien läsnäolosta. Yrityksen perehdytysoppaan, Mylab 

käsikirjan, avulla voidaan jatkossa tarjota monipuolisempaa perehdytystä työntekijöille. 

Mylab käsikirja kokoaa yksiin kansiin yleisperehdyttämisen tärkeimmät asiat, joten sen 

avulla perehdyttäminen voidaan aloittaa jo työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Pe-

rehdytysoppaan ei ole tarkoitus muuttaa tai vähentää olemassa olevia perehdytyskäytän-

töjä, vaan toimia yleisperehdyttämisen tukimateriaalina. (Turunen 2015) 

 

Tällä hetkellä Mylabin perehdytysmateriaalit koostuvat muun muassa tuote-esitteistä, 

käyttöoppaista ja ratkaisukuvauksista. Tietoa löytyy myös yrityksen www-sivuilta sekä 

sisäisestä intrasta ja dokumenttiarkistosta, jotka vaativat henkilökohtaiset tunnukset. Uusi 

työntekijä saa tunnukset järjestelmiin ensimmäisenä työpäivänä. Koulutusta sisäisten jär-

jestelmien käytössä antavat aluksi lähimmät työtoverit sekä tuutori. Tuutorin tehtävänä 

on sen lisäksi käydä läpi tulokkaan työtehtäviin liittyvät asiat ja tukea työn aloitusta. Ko-

konaisvaltaista koulutusta muun muassa yrityksen palvelutuotteista ja eri osastojen toi-

minnasta järjestetään tasaisesti pitkin vuotta. (Turunen 2015) 

 

Mylabin perehdyttämisen etenemisestä pidetään kirjaa perehdytys- ja koulutuskorttien 

avulla. Esimies käy läpi perehdyttämistarpeet yhdessä työntekijän kanssa, jonka pohjalta 

luodaan henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma. Perehdyttämisen onnistumista ei tällä 

hetkellä erityisemmin tarkkailla, joten tätä aiotaan tulevaisuudessa kehittää. (Turunen 

2015) 
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4 KÄSIKIRJA 

 

Jos pyytää jotakuta kuvaamaan tyypillistä perehdytysoppaan sisältöä, saa monesti kuulla 

sanoja "kuiva", "jäykkä" ja "tylsä". Toisin sanoen useimmat oppaat eivät erityisemmin 

innosta työntekijöitä ulkoasullaan. (Christensen 2015) Tämän vuoksi Mylabin perehdy-

tysoppaassa kiinnitetään teoksen visuaalisuuteen erityistä huomiota. Tarkoitus on luoda 

opas, jonka lukija haluaa lukea läpi. Näitä asioita ja käsikirjan kokoamisprosessia tullaan 

käymään läpi tässä luvussa. Mylabin perehdytysoppaalle haluttiin mahdollisimman sel-

keä ja suomenkielinen nimi, joten nimeksi valikoitui Mylab käsikirja. Tässä luvussa 

Mylabin perehdytysopasta käytetään sen vuoksi nimeä Mylab kirja tai käsikirja.  

 

4.1 Käsikirjan sisällön kokoaminen 

 

Mylab käsikirjan sisältö koostuu monista yrityksen sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä 

(Kuvio 5). Käsikirjaan on poimittu tietoja muun muassa sisäisestä intrasta, dokumenttiar-

kistosta, www-sivuilta, kirjallisuudesta sekä Mylabiin tehdyistä opinnäytetöistä. Näitä 

edellä mainittuja lähteitä tärkeämmäksi ja arvokkaammaksi nousi kuitenkin Mylabin hen-

kilökunta ja heidän tietämyksensä. Mylabissa hiljaista tietoa on paljon, joten käsikirjan 

kokoamista varten haastateltiin tiimipäälliköitä, tuoteasiantuntijoita, johtoryhmän jäseniä 

ja henkilöstöhallintoa. 

 

 

KUVIO 5. Mylab käsikirjan sisältö koostuu eri tietolähteistä (Salo 2015) 
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Mylab käsikirjan suunnittelun ja toteutuksen aikataulu (taulukko 1) ajoittui vuoden 2015 

tammi-elokuuhun. Käsikirjan tekemisestä sovittiin toimeksiantajan kanssa 2015 tammi-

kuussa. Ensimmäiset suunnitelmat käsikirjan sisällöstä käytiin läpi HR Controllerin 

kanssa vielä saman kuun aikana. Tapaamisessa käytiin läpi mitä HR-asioita käsikirjaan 

haluttiin henkilöstöhallinnon näkökulmasta ja samalla tarkistettiin tietojen ajantasaisuus. 

Seuraavassa kuussa keskityttiin HR-asioiden koostamiseen yhdeksi kokonaisuudeksi ja 

samalla hahmoteltiin käsikirjan muuta sisältöä. Maaliskuussa puolestaan haastateltiin 

Mylabin työntekijöitä historia- ja palvelut-osuuksia varten. Haastatteluiden ja muiden tie-

tolähteiden (kuvio 5) avulla muodostettiin ensimmäinen versio käsikirjan sisällöstä. 

 

TAULUKKO 1. Mylab käsikirjan aikataulu 

Ajankohta Tapahtuma 

Tammikuu 2015 Toimeksiantaja hyväksyy käsikirjan tekemisen. 

Tammikuu 2015 HR Controllerin kanssa sovitaan käsikirjan sisällöstä.  

Helmikuu 2015 Alustavan sisällön ja HR-osuuden kokoaminen 

Maaliskuu 2015 Historia- ja palvelut-osuuden koostaminen. 

Toukokuu 2015 HR-asioiden tarkastaminen HR Controllerin kanssa. 

Kesäkuu 2015 Välikatselmus toimeksiantajan kanssa. Käsikirjan sisältöä laajenne-

taan haluttuun suuntaan. 

Kesä-heinäkuu 2015 Henkilökunnan haastatteluja ja tekstin tarkastusta.  

Kesä-heinäkuu 2015 Käsikirjan taittaminen. 

Heinäkuu 2015 Valmis, taitettu versio johtoryhmän ja henkilökunnan nähtäväksi. 

Elokuu 2015 Lopullinen käsikirja valmis. 

 

Toukokuussa HR Controllerin kanssa hiottiin HR-osuus lopulliseen muotoonsa. Tämän 

jälkeen kesäkuussa istuttiin alas toimeksiantajan kanssa ja käytiin läpi käsikirjan sen het-

kistä sisältöä. Tässä vaiheessa käsikirjan sisältöä päätettiin laajentaa muun muassa orga-

nisaation ja asiakkaiden osalta. Samaisessa tapaamisessa sovittiin ensimmäisen vedoksen 

valmistumispäivästä, joka oli heinäkuussa 2015.  

 

Kesä- ja heinäkuussa käsikirjaa varten haastateltiin lisää työntekijöitä organisaatio- ja 

asiakasaiheista. Näiden haastatteluiden ja muiden tietolähteiden (kuvio 5) perusteella 

muodostetut tekstit vielä hyväksytettiin haastateltavilla, jonka jälkeen ne lisättiin osaksi 

käsikirjaa. Samaan aikaan Mylab käsikirjan taittoa aloitettiin tekemään Adobe InDesign 

-ohjelmalla. Käsikirjan tekstisisältö sai taiton avulla ympärilleen kuvituksen ja visuaali-

sen ilmeen. Ensimmäinen valmis, taitettu versio käsikirjasta siirtyi heinäkuussa Mylabin 
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johtoryhmän ja henkilökunnan tarkasteltavaksi. Henkilökunnalle jätettiin kahvihuonee-

seen käsikirjasta paperinen versio, johon jokaisella oli mahdollisuus kommentoida omia 

huomioitaan. Tämän jälkeen käsikirjaan tehtiin lopulliset muutokset ja elokuussa 2015 

oli Mylab käsikirja valmis.  

 

4.2 Käsikirjan sisältö 

 

Monesti käsikirja tai perehdytysopas on Christensenin mukaan ensimmäinen asia, jonka 

työntekijä saa käteensä. Siksi tulokkaaseen kannattaakin tehdä vaikutus viimeisen päälle 

mietityllä oppaalla. (Christensen 2015) Käsikirjan antama viesti on erityisen tärkeä var-

sinkin, jos se on tulokkaan ensimmäinen kontakti organisaatioon. Säännöt ja kontrolli 

tekevät käsikirjasta helposti negatiivissävytteisen, kun taas asiakkaat, arvot ja yhteistyö-

teemat luovat lukijalle positiivisia tulkintoja. Perehdytysmateriaaliin on tärkeää saada vä-

litettyä se ilmapiiri ja tekemisen henki, jota organisaatiossa arvostetaan. (Kjelin & Kuu-

sisto 2003, s.211-212) Käsikirja on parhaimmillaan ajantasainen, laillinen ja hyvin kir-

joitettu teos, joka hyödyttää niin työntekijää kuin työnantajaakin (Brannen 2010). Tämän 

vuoksi Mylabin käsikirjan päivittämistä aiotaan tulevaisuudessa tehdä joka kalenterivuo-

den alussa (Turunen 2015). 

 

4.2.1 Yrityksen historia, visiot ja arvot 

 

Paras tapa aloittaa käsikirja, on kertomalla yrityksen historiasta, visioista ja arvoista. Nii-

den vuoksi työntekijät valitsevat tulla joka päivä töihin juuri tähän yritykseen, eivätkä 

muihin markkinoilla oleviin työpaikkoihin. Yrityksen tehtävä on sitouttaa työntekijöitä 

sekä emotionaalisella että älyllisellä tasolla, jotta he välittäisivät tehtävästään ja olisivat 

innoissaan sen tuomista haasteista. (Christensen 2015; Burkhart 2013; Saguta 2012) Par-

haimmillaan yrityksen toiminnasta osataan kertoa niin innostavasti ja ymmärrettävästi, 

että kesätyöntekijäkin osaa kertoa mitä hyvää yritys tekee ympäristön ja asiakkaiden hy-

väksi (Kupias & Peltola 2009, 65-66). 

 

Mylabin käsikirja alkaakin Christensenin ja Burkhartin neuvoja mukaillen kompaktilla 

yritysesittelyllä, jota seuraa historiaosuus. Yrityksen historiasta kerrotaan tärkeimmät 

käännekohdat aina 80-luvulta tähän päivään. Tämän jälkeen lukija pääsee tutustumaan 

Mylabin arvoihin ja toiminta-ajatukseen, joiden kautta lukijan on mahdollista nähdä it-

sensä osana organisaatiota (Juholin 2008, 104). 
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4.2.2 Asiakkaat, organisaatio ja laatu 

 

Mylabille asiakkaat ovat tärkeitä ja toimintaa ohjataan asiakaslähtöisesti. Siksi asiak-

kaista kerrotaan käsikirjan alkuosiossa, jotta uusi työntekijä saisi kokonaiskuvan asiak-

kaista ja Mylabin asiakaslähtöisestä tavasta toimia. Järvisen mukaan juuri asiakkaat päät-

tävät kuinka kauan kumppanuus tulee jatkumaan, joka puolestaan määrittelee yrityksen 

tulevaisuuden ja kyvyn maksaa palkkoja (Järvinen 2008, 50).  

 

Jokainen työntekijä joutuu todennäköisesti kertomaan organisaation perustehtävästä jol-

lekin ulkopuoliselle taholle, jolloin tarinoiden yhteneväisyys nousee suureen rooliin. 

Nämä tarinat eivät voi olla toisistaan paljon poikkeavia, jos organisaation identiteetti ha-

lutaan säilyttää selkeänä. (Juholin 2008 s. 103) Tämän vuoksi Mylab käsikirjassa on or-

ganisaatiosta ja palveluista tiivis esittely, jotta jokaisella työntekijällä olisi ymmärrys mi-

ten organisaatio muodostuu ja mitkä ovat sen päätehtävät.  

 

Mylabin tulee toiminnassaan ottaa huomioon useita lakeja, jotka vaativat yrityksen toi-

minnalta paljon. Näitä vaatimuksia ovat muun muassa laatujärjestelmävaatimukset, jotka 

koskettavat Mylabin kaikkia toimintoja ja palveluita. Laatujärjestelmät ohjaavat työnte-

kijöiden päivittäistä toimintaa, joten niiden ymmärtäminen osana kokonaisuutta on tär-

keää.  

 

4.2.3 Palvelutuotteet 

 

Österbergin mukaan yrityksen palvelut ja tuotteet sekä niissä tapahtuvat muutokset pitäisi 

olla koko henkilöstölle tuttuja. Työntekijän täytyisi pystyä luottavaisin mielin kertomaan 

edustamastaan yrityksestä myös hänen vapaa-aikanaan. Tuttavat ja ystävä monesti ovat 

kiinnostuneet kuulemaan yrityksestä sekä sen keskeisistä palveluista ja tuotteista. Hyvän 

tietämyksen avulla työntekijän on helpompi myös ymmärtää roolinsa yrityksen toiminta-

ketjussa, joka puolestaan lisää henkilön sitoutumista ja motivoitumista työhön sekä orga-

nisaatioon. (Österberg 2014 s. 198) Käsikirjaan on siksi nostettu esille Mylabin keskei-

simpien palveluotteiden kuvaukset. 
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4.2.4 HR-asiat ja muut käytännöt 

 

Mylab käsikirjassa HR-asiat ovat linjassa virallisen käytännön kanssa. Kupiaan ja Pelto-

lan mukaan esimerkiksi kahvitaukojen pituuden kohdalla monesti poiketaan virallisesta 

linjauksesta. Tulokkaan olisi kuitenkin hyvä olla tietoinen molemmista käytännöistä, jot-

tei hämmennystä pääsisi syntymään. (Kupias & Peltola 2009, s.80-81) 

 

HR-asiat ovat käsikirjassa jaettuna kolmeen eri osa-alueeseen. Ensimmäisessä osassa ker-

rotaan asioista, jotka tulokkaan olisi hyvä ottaa huomioon jo ennen töiden aloittamista. 

Niiden avulla työntekijä saa tietoa tulevasta, joka osaltaan voi auttaa helpottamaan orga-

nisaatioon tutustumista. Tämän jälkeen käsikirjassa on kerrottu ensimmäisten työviikko-

jen kannalta tärkeimmät HR-asiat, joita ovat muun muassa työvälineet, koulutus ja työai-

kaan liittyvät asiat. Viimeisenä HR-osiossa on kerrottu vuosilomien, työterveyden ja va-

kuutuksien käytännöistä. 

 

Uudelle työntekijälle haluttiin käsikirjan loppuun tehdä kooste muista käytännön asioista, 

joita ovat esimerkiksi Mylabin sisäiset ohjelmistot, verkkoyhteydet, kuntosali, VITO- ja 

TYKY-toiminta sekä postitus. Nämä asiat eivät ole uuden työntekijän aloituksen kannalta 

kaikkein kriittisimpiä, mutta Mylabin henkilöstön parissa näitä kysytään suhteellisen 

usein. Tämän vuoksi ne haluttiin nostaa käsikirjaan mukaan. (Turunen 2015) 

 

4.3 Käsikirjan ulkoasu 

 

Käsikirjan täytyisi olla yritystä varten räätälöity teos, joka heijastaa miten organisaatio 

harjoittaa liiketoimintaa. Kopioimalla valmiita käsikirjoja voi sisältö jäädä virheelliseksi 

ja sellainen yleensä aiheuttaa yritykselle vain haittaa. Vinoon kopioitu käsikirja, joka si-

sältää kirjoitusvirheitä antaa yrityksestä huolimattoman kuvan ja viestii työntekijöille vä-

linpitämättömyydestä heitä kohtaan. Jo melko pienillä kustannuksilla on käytännössä jo-

kaisen yrityksen mahdollista tehdä hyvin kirjoitettu ja ammattimaisen näköinen käsikirja. 

(Brannen 2010) 
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Ulkoasun suunnittelussa kannattaa olla luova, jotta käsikirja olisi luettava ja houkutteleva. 

Värin käyttö on suotavaa ja viimeistellyn silauksen käsikirjaan saa sidonnalla tai jopa 

rusetilla. (Christensen 2015) Mylab käsikirjassa on pyritty mahdollisimman selkeään ko-

konaisuuteen. Käsikirjan värimaailma on Mylabin graafisen ohjeistuksen mukainen. Sen 

vuoksi esimerkiksi piirroskuvien värit (kuva 1) noudattavat ohjeistusta. 

 

KUVA 1. Käsikirjassa piirroskuvat ovat Mylabin väreissä (Salo 2015) 

 

Useimmiten esitysmateriaalien suunnittelussa tehdään vaistomaisesti oikeita valintoja, 

jolloin esimerkiksi otsikot ovat suurempia ja kuvat aseteltu harmoniaan. Aina kuitenkaan 

vaistot eivät toimi halutulla tavalla, jolloin visuaalinen ilme helposti kuormittuu liialla 

roinalla ja kokonaisuuden hahmottaminen vaikeutuu. Tällöin kannattaa kokeilla erilaisia 

vaihtoehtoja erehdyksen kautta. Kun on halua testata erilaisia ratkaisuja, pystyy saavut-

tamaan parhaimman lopputuloksen. (Luukkonen 2010, 19; Parker 1988, 4) 

 

Luukkosen ja Parkerin vinkkien mukaisesti Mylab käsikirjassa kokeiltiin erilaisia asette-

luratkaisuja, joiden avulla päädyttiin lopulliseen taittosuunnitelmaan. Käsikirjassa värien 

käyttö pyrittiin pitämään hillittynä ja kuvien asettelu yhtenäisenä. Käsikirjan kuvista suu-

rin osa löytyi valmiina Mylabin aiemmista lehtimainoksista (kuva 2), joita haluttiin hyö-

dyntää käsikirjan kuvituksessa.  

               

KUVA 2. Käsikirjassa käytettiin Mylabin lehtimainoksista tuttuja kuvia (Salo 2015) 
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4.3.1 Graafinen ohjeistus 

 

Mylabin tuottamien materiaalien visuaalisen asun pohjana toimii aina Mylabin graafinen 

ohjeistus. Ohjeistus omalta osaltaan luo kuvaa laadukkaasta toiminnasta, ja lisää sitä 

kautta vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä asiakkaiden sekä yritysten keskuudessa. Graa-

finen ohjeistus on tarkoitettu helpottamaan viestijöiden arkea antamalla raamit visuaalis-

ten viestien luomiselle. Näin Mylabin ilme ja värit pysyvät yhtenäisenä kaikessa viestin-

nässä (Kuva 3). (Mylab 2012) 

  

KUVA 3. Mylabin graafisen ohjeistuksen värit (Mylab 2012) 

 

Mylabin graafisessa ohjeistuksessa ei ole määritelty perehdytysmateriaalien ulkoasua, jo-

ten käsikirjan ulkoasun suunnittelussa hyödynnettiin ohjeistusta mahdollisuuksien mu-

kaan. Ohjeistuksen mukaisia värejä käytettiin muun muassa käsikirjan otsikoissa, kuvissa 

ja painikkeissa. Näitä värejä käytetään myös tässä opinnäytetyössä, jotta työn ilme säilyisi 

yhtenäisenä. 

 

4.4 Käsikirjan käyttötavat 

 

Kun uusi työntekijä solmii työsopimuksen, saa hän samalla paperisen version Mylab kä-

sikirjasta mukaansa. Näin tulokkaalla on mahdollisuus päästä itsenäisesti tutustumaan 

yleisperehdytyksen sisältämiin asioihin. Käsikirjan tarkoitus ei ole korvata olemassa ole-

via yleisperehdytyksiä, vaan toimia itsenäisesti opiskeltavana tukimateriaalina työnteki-

jöille. Perehdytyksen kohderyhmänä (kuvio 3) ovat Mylabin uudet työntekijät. 
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Käsikirjaan on upotettu interaktiivisia painikkeita, jotka näkyvät lukijalle myös tuloste-

tussa versiossa (kuva 4). Nämä interaktiiviset toiminnot ovat työntekijän saatavilla töiden 

alkamisen jälkeen, jolloin hän saa tunnukset järjestelmiin ja pääsee sitä kautta lukemaan 

käsikirjaa sähköisessä muodossa. Painikkeet ja linkit vievät lukijan muun muassa Myla-

bin intraan, TES:iin, pelastussuunnitelmaan sekä asiakkaiden www-sivuille. Interaktii-

visten ominaisuuksien käyttö lisää käsikirjan käyttöikää ja pidentää päivitysväliä. Käsi-

kirjan julkaiseminen sähköisenä on Brannenin mukaan hyvä tapa säästää kustannuksia, 

mutta samalla se on myös tehokas tiedon välittäjä (Brannen 2010). 

 

 

KUVA 4. Mylab käsikirja sisältää erilaisia interaktiivisia painikkeita (Salo 2015) 

 

4.5 Käsikirjan päivittäminen ja jatkokehitys 

 

Käsikirjan päivittämistä olisi hyvä tehdä vähintään kerran vuodessa, ja näin aiotaan tehdä 

myös Mylabissa jokaisen kalenterivuoden alussa. Teoksen sisältö monesti pysyy var-

memmin ajan tasalla, kun ajankohta on valmiiksi sijoitettuna vuosikalenteriin. (Kahle 

2011; Turunen 2015) Päivittämisen vastuuhenkilö tai -henkilöt olisi hyvä valita perehdy-

tysmateriaalille jo suunnitteluvaiheessa (Kjelin & Kuusisto 2003, 206). Mylabissa vastuu 

käsikirjan päivittämisen jakautuu henkilöstöhallinnon ja markkinoinnin työntekijöille. 

Henkilöstöhallinto on vastuussa HR-sisällön tuottamisesta sekä päivittämisestä. Markki-

nointiosasto puolestaan huolehtii käsikirjan ulkoasusta ja taitosta. (Turunen 2015)  

 

Turunen pohti mahdollisuuksia herättää nykyisten työntekijöiden kiinnostus Mylab käsi-

kirjaa kohtaan, koska hän kokee käsikirjassa olevan paljon hyvää ja tarpeellista tietoa 

myös nykyiselle henkilökunnalle. (Turunen 2015) Henkilökunnan innostusta opasta koh-

taan voisikin yrittää nostattaa esimerkiksi käsikirjan julkistamisen ympärille järjestettä-

vän tapahtuman tai leikkimielisen kilpailun avulla (Christensen 2015). Mylab käsikirjan 

julkistaminen aiotaan ajoittaa marraskuulle 2015. Tuolloin tarjotaan kakkukahvit projek-

tin valmistumisen kunniaksi ja informoidaan henkilökuntaa uudesta Mylab käsikirjasta. 
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Käsikirjaa ei päästy testaamaan opinnäytetyöprosessin aikana, mutta käsikirja keräsi pal-

jon hyvää palautetta henkilökunnalta. Mylabin työntekijät ovat mielellään lukeneet käsi-

kirjaa ja kertoneet sen ulkoasun olevan hieno. 

 

Jatkokehityksenä nousi esille ajatus yhtenäistää ja uudistaa myös muita perehdytysmate-

riaaleja samantyylisiksi. Mylabissa vastuu muista perehdytysmateriaaleista on perehdyt-

täjällä itsellään, joten monesti ulkoasu ei välttämättä ole graafisen ohjeistuksen mukainen. 

(Turunen 2015) Perehdytysoppaiden sisältö voisi jatkossakin olla perehdyttäjän vas-

tuulla, mutta ulkoasun viimeistely voisi olla esimerkiksi markkinoinnin käsissä. Näin ma-

teriaalit olisivat yhtenäisiä ja mahdollisesti myös visuaalisesti miellyttävimpiä. Turunen 

kertoi pohtineensa myös erilaisia minioppaita perehdyttämisen avuksi. Monet Mylabin 

perehdyttämismateriaalit ovat melko laajoja ja seikkaperäisiä, joten lyhyillä minioppailla 

voisi kertoa yksittäisiä asioita tiiviissä paketissa. Näitä voisivat olla muun muassa tuntien 

kirjaus tai matkalaskun tekeminen. (Turunen 2015)  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Johdannossa asetettiin opinnäytetyön tavoitteeksi toimeksiantajan perehdyttämisproses-

sin kehittäminen. Vaikka toimeksiantajan perehdytysprosessi oli valmiiksi jo hyvin kat-

tava, jäi uusi työntekijä rekrytointipäätöksen jälkeen ilman perehdyttämismahdollisuutta, 

aina ensimmäiseen työpäivään saakka. Tätä perehdyttämisprosessin vaihetta haluttiin läh-

teä kehittämään yleisperehdytyksen osalta, joten sitä varten opinnäytetyön tarkoituksesi 

valittiin perehdytysoppaan, Mylab käsikirjan, suunnittelu ja toteuttaminen.  

 

Asetettuihin tavoitteisiin päästiin ja perehdytysprosessia tukemaan valmistui Mylab kä-

sikirja. Käsikirjan avulla uuden työntekijän yleisperehdyttäminen voidaan tulevaisuu-

dessa aloittaa työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Tämä on yritykselle sekä työnteki-

jälle hyödyksi, koska ensimmäisenä työpäivänä ei tarvitse aloittaa perehdyttämistä nol-

lasta. Näin perehdytysprosessi tehostuu ja nopeutuu. Myös työntekijän työn aloitus hel-

pottuu, koska käsikirjan avulla tulokkaan on mahdollista saada kokonaiskuva yrityksestä 

ja sen toimintatavoista.  

 

Mylab käsikirjan tuli vastata laatusertifioinnin edellyttämiä vaatimuksia sekä tukea laa-

tujärjestelmiä osana perehdyttämistä ja henkilöstöhallintaa. Jotta vaatimukset voitiin täyt-

tää, kuului käsikirjan sisällön muodostua muun muassa yrityksen historiasta, asiakkaista, 

organisaatiosta, palvelutuotteista ja HR-asioista. Lopullinen Mylab käsikirja sisältää 

kaikki edellä mainitut ja paljon myös muita asioita uuden työntekijän yleisperehdytyksen 

tueksi. Näin ollen laatusertifioinnin asettamat vaatimukset perehdyttämisen ja henkilös-

töhallinnon osalta pystytään paremmin täyttämään tehdyn käsikirjan avulla.  

 

Käsikirjan sisällön kokoaminen oli laaja prosessi, koska tieto oli hajautettuna useampaan 

paikkaan. Tämän vuoksi tietojen kasaaminen vei odotettua enemmän aikaa. Käsikirjan 

sisältöä laajennettiin kesken projektin toimeksiantajan toiveesta, mikä lisäsi koottavan 

perehdytysmateriaalin määrää. Kaikesta huolimatta käsikirja valmistui sovitussa aikatau-

lussa sisältäen kaiken tavoitteeksi määritellyn tiedon.  

 

Koottaessa käsikirjaa nousi tärkeimmäksi tiedon lähteeksi yrityksen henkilökunta, joilla 

oli käsikirjan aiheista paljon hiljaista tietoa. Käsikirjaa varten haastateltiin useita Mylabin 

työntekijöitä, koska opinnäytetyön tekijä tiesi saavansa parhaiten tietoa aiheiden asian-
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tuntijoilta. Mylabin henkilökunta otti projektin ilolla vastaan, joten haastatteluiden toteut-

taminen sujui kaikin puolin vaivattomasti. Keskusteluiden pohjalta kootut tekstit tarkas-

tutettiin haastateltavilla, jotta voitiin varmistaa tietojen oikeellisuus.  

 

Käsikirjan suunnittelussa kiinnitettiin sen visuaalisuuteen erityistä huomiota, koska pe-

rehdytysoppaan tuli olla tiiviin sisällön lisäksi myös visuaalisesti miellyttävä. Ulkoasun 

suunnitteluun käytettiin paljon aikaa ja tekijä kokeili erilaisia vaihtoehtoja taiton suhteen. 

Käsikirja rakennettiin toimeksiantajan graafisen ohjeistuksen mukaiseksi, joka määritteli 

värimaailman työhön. Kuvien kohdalla tekijä halusi hyödyntää Mylabin mainoksista tut-

tuja kuvia, koska ne olivat osa yrityksen viestintäkuvaa. Graafisen ohjeistuksen mukaista 

värimaailmaa käytettiin myös tässä opinnäytetyössä yhtenäisen ilmeen säilyttämiseksi.  

 

Käsikirjan valmistumisen aikana ei ollut uusia työntekijöitä testaamassa uutta perehdy-

tysmateriaalia, joten tietoa käsikirjan toimivuudesta ei saatu todellisessa tilanteessa. Hen-

kilökunnalla oli mahdollisuus tutustua teokseen sen ensimmäisen version yhteydessä. 

Tuolloin käsikirja keräsi paljon positiivista palautetta ja sen ulkoasu sai myös kehuja. 

Työntekijät ovat kertoneet oppineensa uutta tietoa käsikirjan avulla, joten tästä voidaan 

päätellä käsikirjan täyttäneen tarkoituksensa. Käsikirja pääsee tositoimiin todennäköisesti 

pian, koska Mylabissa ovat rekrytoinnit käynnissä. 
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Mylab Oy
Suomalainen Mylab Oy on terveydenhuollon ja kliinisten laboratorioiden tietotekniikan asiantuntija 
ja maan johtavien laboratoriokeskusten tietojärjestelmäkumppani. Tutkijat Tapani Heiniö ja Ilmo 
Tuohi perustivat Mylabin aprillipäivänä, 1.4.1987. Vuosien mittaan Mylab on kasvanut Suomen klii-
nisten laboratorioiden tietopalvelujen markkinajohtajaksi.

Mylabin henkilöstömäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Vuonna 2014 Mylabissa työs-
kenteli yli 85 osaajaa, joista ~40% oli naisia ja ~60% miehiä. Henkilöstöstä valtaosa työskentelee 
Tampereen päätoimistolla ja loput Helsingin tai Kuopion toimipisteissä. 

Mylab Oy on yksityisomisteinen yritys, jonka osakkeista 60 % on yrityksen työntekijöillä. Suomessa 
yritys on tällä hetkellä markkinajohtajan asemassa yli 75 % markkinaosuudella.

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä tarvitsee 
vuodessa lähes 50 miljoonaa laboratoriotulosta. Tieto 
näytteen analysoineelta laitteelta hoitoyksikölle kulkee 
noin 40 miljoonassa tapauksessa tamperelaisen Mylab 

Oy:n rakentamalla tietojärjestelmällä.
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MYLAB PERUSTETAAN

Mylabin perustajat Tapani Heiniö ja Ilmo Tuohi tutus-
tuivat toisiinsa 1980-luvulla Valtion teknillisessä tutki-
muskeskuksessa, jossa he kehittivät kliinisen laborato-
rion tietojärjestelmiä. Näiden tutkijoiden käsistä lähtivät 
silloin esimerkiksi Helsingin yliopiston virusopin laitok-
selle toimitettu Hyvol ja Medixille kehitetty Mylab. 

80-luvulla ohjelmointi oli hidasta ja kallista. Lääkäril-
le ilmoitettiin laboratorion tulokset monesti puhelimitse, 
jolloin virheiden mahdollisuus oli suuri laboratoriotu-
loksia kirjattaessa. Suomessa oli tuolloin satoja kliinisiä 
laboratorioita, joista vain muutama käytti automaattista 
tietojenkäsittelyä. 

Heiniö ja Tuohi uskoivat kuitenkin työn muuttuvan tu-
levaisuudessa kannattavaksi liiketoiminnaksi ja päätti-
vät perustaa yhdessä yrityksen jatkaakseen aloittamaan-
sa työtä. Alkupääomaksi he lunastivat VTT:ltä oikeudet 
Hyvol- ja Mylab-ohjelmistoihin, joista toinen antoi ni-
mensä myös yritykselle. Näin alkoi 1.4.1987 Mylab 
Oy:n tarina.

LABORATORIOJÄRJESTELMIEN KEHITYS 
ALKOI 60-LUVULLA

Yliopistollisissa sairaaloissa ja suurissa keskussai-
raaloissa on automaattista tietojenkäsittelyä sovel-
lettu jo 1960-luvulta lähtien, jolloin Tampereen yli-
opistollisessa keskussairaalassa otettiin käyttöön 
ensimmäinen suomalainen laboratoriojärjestelmä. 
Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa vastaa-
vasti aloitettiin myös omien järjestelmien kehittämi-
nen 60-luvun loppupuolella. 1960- ja 1970-luvuille 
oli ominaista, että yliopistosairaaloissa ohjelmisto-
jen kehitystyötä tehtiin pääosin omana toimintana 
yhdessä sairaalan tietohallintoyksikön kanssa. Niin-
pä jokaisessa sairaalassa oli omanlaisensa laborato-
riojärjestelmä. 

Pienimmissä sairaaloissa, suurimmissa yksityisla-
boratorioissa ja terveyskeskuksissa tietojärjestelmi-
en käyttöönotto ajoittuu 1970-luvun puolenväliin ja 
1980-luvun alkupuolelle. Niiden järjestelmät olivat 
alussa ns. suppeita järjestelmiä, joiden avulla hoi-
dettiin vain osa laboratorion rutiineista. 1980-luvun 
loppupuolella ja 1990-luvun alkupuolella laborato-
riojärjestelmien rakentaminen ja ylläpito siirtyi pää-
osin alan kaupallisten yritysten, kuten Mylab Oy:n, 
hoitoon ja järjestelmistä alettiin tehdä selkeitä tuot-
teita aikaisempien sairaalakohtaisesti räätälöityjen 
järjestelmien sijaan. Samoina aikoina yhä useampi 
sairaala, yksityislaboratorio ja terveyskeskus alkoi 
siirtyä laajempien järjestelmien käyttäjäksi. Vuonna 
1993 otettiin viimeisessäkin manuaalisessa järjestel-
mässä pysytelleessä sairaalassa laboratoriojärjestel-
mä käyttöön. 

ENSIMMÄISET ASIAKKAAT

Mylabin ensimmäinen asiakas oli Turun yliopiston vi-
rusopin laitos, joka tilasi Hyvol-ohjelmistosta oman Ty-
vol-versionsa. Sen sijaan Mylab-ohjelmisto ei koskaan 
levinnyt Medix-laboratorion ulkopuolelle. Mylabin 
omat ohjelmat eivät levinneet laajemmalle, koska Hel-
singin yliopistollisessa sairaalassa kehitetty Multilab-la-
boratoriotietojärjestelmä oli jo hiljalleen vallannut 
markkinoita. Omien ohjelmistojen kehitystyö Mylabis-
sa jäikin hetkeksi, kun Multilab-ohjelmiston myyntioi-
keudet omistanut Digital Equipment Corporation pyysi 
uusia yrittäjiä auttamaan Multilab-järjestelmän asennuk-
sissa. 

Mylabin tarina

Laboratoriohoitaja ja analysaattori Mylabin 
alkuvuosina.

Mylab Oy 
perustetaan 
1.4.1987

1987

Ilmo Tuohi ja 
Tapani Heiniö 
tapaavat VTT:n 
kurssilla

1983

Mylab aloittaa 
toiminnan 
Kuninkaankadulla 
Tirkkosen talossa
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Multilab-laboratoriotietojärjestelmän toimittaminen yh-
teen sairaalaan vei työaikaa jopa vuoden, koska jokaista 
uutta asiakaslaboratoriota varten järjestelmä jouduttiin 
sovittamaan räätälityönä. Erityisesti analysaattorien liit-
täminen tietojärjestelmään oli suuri urakka. Ensimmäi-
sen ulkopuolisen työntekijänsä Mylab palkkasikin juuri 
analysaattoriliitäntöjen tekemiseen. 

MULTILAB II KEHITETÄÄN

Kaikkiaan Multilab toimitettiin yli 15 kliiniseen labora-
torioon Suomessa, joten versioita oli monia ja niiden yl-
läpitäminen ongelmallista. Tämän vuoksi vuonna 1991 
Mylab ehdotti hanketta, jossa modernisoitaisiin Multilab 
ja ennen kaikkea tehtäisiin siitä yhtenäinen tuote. 

Sairaalat hyväksyivät ehdotuksen, ja niin Mylab kehit-
ti yhdessä Helsingin, Kuopion ja Turun yliopistosai-
raaloiden kanssa uuden kliinisten laboratorioiden tie-
tojärjestelmän. Järjestelmä valmistui vuonna 1993 ja 
sen nimeksi valittiin perinteitä kunnioittaen Multilab II. 
Myöhemmin Mylab lunasti oikeudet Multilab-järjestel-
mään, josta tulikin Mylabin päätuote reiluksi kahdeksi 
vuosikymmeneksi.

Mylab laajensi tuotevalikoimaa 90-luvulla kehittämällä 
seitsemän mikrobiologian laitoksen kanssa niille tarkoi-
tetun Samba-järjestelmän. HYKS:ltä Mylab osti verila-
boratorioiden käyttämän Vertti-verikeskusjärjestelmän 
sekä laboratorion laadunvalvontajärjestelmä Mylav:in. 
Lisäksi tuoteperheeseen liitettiin myös Digitalin omista-
ma patologian laboratorioiden Pati-ohjelmisto. 

MYLAB OY

Esa Soini aloittaa 
toimitusjohtajana

1993

Mylab muuttaa 
nykyisiin tiloihinsa 
Varmanporttiin

1995

MULTILAB:ia 
aloitetaan 
ohjelmoimaan 
uudelleen

1991

MULTILAB II 
valmistuu

Mylab muuttaa 
teknologiakeskus 
Hermiaan

1988

Mylabin logot vuosien 1987-2015 aikana.

90-luvun lopulla Y2K:sen 
(Year 2 kilo, vuosi 2000) vuoksi 

asiakkaiden kaikki vanhat 
MULTILAB:it korvattiin 

MULTILAB II:lla.
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MYLABIN SOIHDUNKANTAJAT

Ilmo Tuohi toimi ensimmäiset vuodet yrityksen toimi-
tusjohtajana ja samalla hän osallistui myös ohjelmisto-
jen kehittämiseen. Kun yritys kasvoi ja toiminta laajeni, 
tämä kaksoisrooli alkoi käydä liian raskaaksi. Ilmo Tuo-
hi halusi mieluummin tehdä teknistä kehitystyötä, joten 
yritykselle tarvittiin uusi toimitusjohtaja. Toimeen valit-
tiin Esa Soini kesäkuussa 1993. 

UUDISTUMISEN AIKA

90-luvun lopulla Mylab toi markkinoille modulaarisen 
laboratoriojärjestelmäperheen. Asiakas sai valita ohjel-
mistoonsa juuri ne osat ja ominaisuudet, jotka olivat 
toiminnassa tarpeellisia. Samaan aikaan Mylab esitteli 
prototyypin Weblab Clincalista, jolla hoitoyksikkö pys-
tyi tekemään pyyntöjä ja katselemaan tuloksia Multilab 
II-ohjelmistosta internet-selaimen avulla. Mylabin labo-
ratoriotietopalvelun päivittämistä uuteen järjestelmään 
alettiin myös suunnittelemaan.

2000-luvulla alkoi kehitystyö vanhojen järjestelmien 
korvaamiseksi ja Mylabin uuden laboratoriotietopalve-
lun, Weblabin, kehittäminen oli täydessä vauhdissa. Sa-
moihin aikoihin alkoivat Carein-lisäarvopalveluiden ja 
valtakunnallisen tiedonvälityspalvelun, MylabWay:n, 
kehittäminen. Verikeskusjärjestelmien uudistamiseen 
ensin valittiin ranskalainen TraceLine-järjestelmään, 
joka kuitenkin 2010-luvulla vaihtui Fimlabin kehittä-
mään Verlabon-verikeskusjärjestelmään.

Mylabin perustajaisät Ilmo Tuohi (vas.) ja Tapani Heiniö 
(oik.)

Mylabissä aloitetaan 
markkinointi

Mylab aloittaa 
kokonaispalvelu-
sopimukset

Mylab hallitsee 
markkinajohtajana 
2/3 markkinoista

2000 20022001

Helsingin toimisto 
perustetaan

Ennen Mylabille tuloaan Soini oli kehittänyt Yhdysval-
loissa puolustusvoimien terveydenhuollon tietojärjes-
telmiä ja hänellä oli pitkä kokemus myös HYKS:n la-
boratorion tietojärjestelmistä. Esa Soini toimi Mylabin 
toimitusjohtajana kesään 2014 saakka, jonka jälkeen hän 
siirtyi Mylabin hallituksen jäseneksi (hallituksen pu-
heenjohtaja) konsultoimaan yhtiön operatiivista johtoa.

Esa Soinin seuraajaksi nimitettiin heinäkuussa 2014 tek-
niikan tohtori, dosentti Samuli Niiranen. Hän oli ennen 
toimitusjohtajaksi siirtymistä työskennellyt Mylabin oh-
jelmistotuotannosta vastaavana johtajana tammikuus-
ta 2011 lähtien. Ennen Mylabia Niiranen oli toiminut 
useissa eri tehtävissä terveydenhuollon tietotekniikan 
parissa teollisuudessa ja yliopistomaailmassa.

Mylabin hallituksen puheenjohtaja Esa Soini (vas.) ja 
Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen (oik.)
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LIIKETOIMINTAIDEA

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. 

LIIKETOIMINTA-ALUE

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, 
interdum non lobortis vitae massa. 

Tietojärjestelmät 
lisätään lakiin 
terveydenhuollon 
laitteet ja tarvikkeet

Sertifikaatit 
myönnetään
VTT:Stä

Ilmo Tuohi jää 
eläkkeelle

Samuli Niiranen 
siirtyy Esa 
Soinin tilalle 
toimitusjohtajaksi

2012 2013 20142010

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis 
libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae mas-
sa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, 
viverra non tincidunt eu ligula.

MYLABIN LIIKETOIMINTAPERIAATTEET

1. Mauris sed libero.
2. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis.
3. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. 
4. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. 
5. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Sertifikaatit 
myönnetään
SGS:stä

Mauris sed libero.

Arvot ja toiminta-ajatus

PRESS ME!
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TOIMIMME ASIAKASLÄHTÖISESTI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut 
felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hend-
rerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem li-
bero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue 
vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce 
purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id 
blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. 

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mau-
ris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vi-
tae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mau-
ris consectetuer odio vitae augue. 

MYLABIN SOPIMUSKUMPPANIT

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

PROJEKTIEN HALLINTA

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Toimiala ja asiakkaat

KUKA ON ASIAKAS?

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mau-
ris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vul-
putate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit amet dolor 
in justo pretium condimentum.
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Painamalla nimeä 

pääset asiakkaan 

www-sivuille!

ASIAKAS
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Organisaatio ja laatu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligu-
la eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu le-
ctus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend 
nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. 

Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Ali-
quam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus 
morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.
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Laatu
Mylab Oy:ssa laatu rakentuu toimintaympäristöstandar-
dien ISO 9001:2008 ja ISO 13485:2012 ympärille. Laa-
tujärjestelmä kattaa kaikki toiminnot, kuten mm. tie-
tojärjestelmien suunnittelun, kehityksen, tuotannon, 
asennuksen ja tukipalvelun. Laatujärjestelmästandar-
dien lisäksi ohjelmistosuunnittelussa sovelletaan ohjel-
miston elinkaaristandardia IEC 62304:2006, käytettä-
vyysstandardia IEC 62366 ja riskienhallintastandardia 
ISO 14971:2007. Mylab ei kuitenkaan valmista sterii-
lejä lääkintälaitteita, joten ISO13485:2003 standardin 
kohdat 7.5.1.2.1, 7.5.1.3 ja 7.5.2.2 eivät ole laatujärjes-
telmämme piirissä.

Laatujärjestelmien lisäksi laatua takaavat Mylabin pit-
kä kokemus terveydenhuollon tietopalveluista, osaava 
ja sitoutunut henkilökunta sekä tiivis yhteistyö asiakkai-
den kanssa varmistavat tuotteiden ja palveluiden laaduk-
kuuden. Säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla arvioinneil-
la varmistetaan standardien täyttyminen ja säilytetään 
Mylabin toiminta läpinäkyvänä. 

Sertifiointi terveydenhuollon laitteille tuli pakollisek-
si vuonna 2010, kun voimaan astui uusi laki terveyden-
huollon laitteista ja tarvikkeista. Vuonna 2012 Mylab 
Oy:lle myönnettiin kaksi laatujärjestelmäsertifiointia 
VTT:n toimesta. Vuodesta 2014 lähtien laatujärjestel-
mäsertifioinnin on Mylabille myöntänyt SGS.

MYLABIN LAATUPOLITIIKKA

1. Mylab toimittaa ratkaisuja, jotka ylittävät 
asiakkaiden odotukset

2. Mylab mittaa toimintansa laatua ja sitoutuu 
sen jatkuvaan kehittämiseen

3. Mylabin toiminta on ammattimaista ja 
eettisesti korkeatasoista

4. Mylab edistää kaikin tavoin keskinäistä 
luottamusta sidosryhmiensä sisällä ja välillä

5. Mylab tarjoaa työntekijöilleen mielekkään, 
tasa-arvoisen ja turvallisen työpaikan

6. Mylab ottaa toiminnassaan huomioon 
viranomaismääräykset ja -asetukset

Laatukäsikirja PRESS ME!
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LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut 
felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hend-
rerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem 
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue au-
gue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce 
purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id 
blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit 
vel mattis libero nisl et sem. Proin 

interdum maecenas massa tur-
pis sagittis in, interdum non 
lobortis vitae massa. Quisque 
purus lectus, posuere eget im-
perdiet nec sodales id arcu. 
Vestibulum elit pede dictum 
eu, viverra non tincidunt eu 

ligula.

Osastot ja niiden tehtävät

Lorem ipsum
Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam 
vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit.

LOREM IPSUM VASTAA

• Sed posuere interdum sem
• Sed posuere lectus auctor 
• Quisque ligula eros ullamcorper 
• Mauris varius diam vitae arcu

LOREM IPSUM

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Vivamus placerat 

lacus vel vehicula 

sceleris
que

PRESS ME!
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LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut 
felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hend-
rerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem li-
bero nec erat. Aliquam erat volutpat. 

Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer port-
titor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimen-
tum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Lorem ipsum
Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam 
vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligu-
la eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, 
consectetuer et venenatis eget velit.

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. 

Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem 
ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula ri-
sus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volut-
pat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer 
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condi-
mentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

LOREM IPSUM VASTAA

• Sed posuere interdum sem
• Sed posuere lectus auctor 
• Quisque ligula eros ullamcorper 
• Mauris varius diam vitae arcu

Vivamus placerat 

lacus vel vehicula 

sceleris
que PRESS ME!
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LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut 
felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hend-
rerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem 
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue au-
gue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce 
purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id 
blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut 
felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hend-
rerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem 
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue au-
gue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce 
purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id 
blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

VIVAMUS PLACERAT LACUS
• Vivamus placerat lacus 
• Vel vehicula scelerisque
• Dui enim adipiscing lacus 
• Sit amet sagittis
• Tibero enim vitae mi
• In neque magna posuere
• Euismod ac tincidunt tempor est
• Ut suscipit nisi eu purus
• Dui enim adipiscing lacus 
• Sit amet sagittis
• Tibero enim vitae mi
• In neque magna posuere

PROIN UT PEDE MAURIS!
Integer vel quam nunc commodo consequat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maecenas erat aliquam 
erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mauris id quam blandit 
consequat. Cras nibh mi hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna.

VIVAMUS PLACERAT LACUS
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LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. 

• Ut suscipit nisi eu purus
• Integer ac eros eu tellus 
• Ut venenatis ipsum quis turpis
• Sed nec mauris id quam blandit
• Cras nibh mi hendrerit vitae

Lorem ipsum
Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae mi. In 
neque magna posuere, euismod ac tincidunt tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mauris eget ipsum. 
Integer vel quam nunc commodo consequat.

LOREM IPSUM VASTAA

• Vivamus placerat lacus vel vehicula 
scelerisque, dui enim adipiscing lacus sit amet 
sagittis, libero enim vitae mi. In neque magna 
posuere, euismod ac tincidunt tempor est. 

• Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mauris 
eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo 
consequat. 

• Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. 
Maecenas erat aliquam erat volutpat. 

• Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus 
scelerisque lorem. 

• Sed nec mauris id quam blandit consequat. 
• Cras nibh mi hendrerit vitae, dapibus et 

aliquam et magna

KLIININEN KEMIA 

JA HEMATOLOGIA

AUTO-

VERIFIOINTI
LAADUNVALVONTA

TIEDON-

VÄLITYS

GENETIIKKA

TUOTANNON-

OHJAUS MIKRO-

BIOLOGIA

PATOLOGIA

MOBIILI-

PALVELUT

KAIKKI 
mitä laboratoriosi 

tarvitsee .
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LOREM IPSUM

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

LOREM IPSUM

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

LOREM IPSUM

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis.

Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, in-
terdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, 
posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum 
elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Turvallinen

luotettava

joustava

älykäs
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LOREM IPSUM

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Lorem ipsum
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus 
lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu 
ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Aliquam tempus 
nisi in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. 
Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.

LOREM IPSUM

Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem ve-
lit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin in-
terdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non 
lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget 
imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dic-
tum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

LOREM IPSUM

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Vivamus placerat 

lacus vel vehicula 

sceleris
que

PRESS ME!
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Tunnetuin laboratoriojärjestelmä Suomessa on Mus-
ti-perheeseen kuuluva MULTILAB.

Multilab on laboratoriotietojärjestelmä, joka välittää 
osastojen, poliklinikoiden ja ulkopuolisten yksiköiden 
tutkimuspyynnöt laboratorioon ja tutkimustulokset la-
boratoriosta näille tilaajille, kuten esim. hoitoyksikkön 
Weblab Clinical -käyttöliittymään.  Multilab on merk-
kipohjainen järjestelmä, jota käytetään pääte-emulaatto-
rien avulla. 

Järjestelmän ensimmäinen versio otettiin käyttöön jo 
vuonna 1992 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Oh-
jelmiston kehittämiseen osallistuivat HYKS (Helsingin 
yliopistollinen keskussairaala), KYS (Kuopion yliopis-
tollinen sairaala) ja TYKS (Turun yliopistollinen kes-
kussairaala).

Ohjelmistoa on kehitetty siitä saakka uusien tarpeiden 
mukaan Mylab Oy:ssä. Tarpeisiin vaikuttavat käyttäjien 
lisäksi myös mm. lainsäädäntö. Mylab Oy hoitaa Mul-
tilab-ohjelmiston kehityksen lisäksi myös sen myyn-
nin, toimituksen, tuen sekä ylläpidon. Muutoksia Mul-
tilab-ohjelmistoon tehdään keskimäärin 150 per vuosi. 
Muutokset koostuvat pääosin uusien ominaisuuksien li-
säämisestä, olemassa olevien toimintojen päivittämises-
tä ja virheiden korjauksista. 

Multilab on toteutettu pääosin terveydenhuollon tie-
tojenkäsittelytarpeisiin suunnitellulla M-ohjelmoin-
tijärjestelmällä. Järjestelmä on standardoitu ja avoin 
toimintaympäristö, joka sisältää erittäin tehokkaan tie-
tokantajärjestelmän. Järjestelmä on myös hyvin skaalau-
tuva ja laiteriippumaton. Tämä tekee Multilab:sta lähes 
kokonaan laitteistoista ja käyttöjärjestelmistä riippumat-
toman.

Mylabin palvelutuotteet

Kun potilaasta otetaan sairaalassa tai terveysasemalla laboratoriokoe, 
tiedot kirjataan suurella todennäköisyydellä Mylabin tietojärjestelmään. 
Mylabin tietopalveluja käyttävissä laboratorioissa tehdään noin 80 
prosenttia kaikista Suomen terveydenhuollon laboratoriotutkimuksista.
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Hoitoyksiköiden käyttöliittymä Multilab-laboratoriojär-
jestelmään on Weblab Clinical. Se on integroitu myös 
yleisimpiin potilastietojärjestelmiin niin, että käyttäjä ei 
aina edes huomaa siirtyvänsä sovelluksesta toiseen. Po-
tilaan suostumuksella tietoja voidaan katsella myös alu-
eellisesti.

Palvelu sisältää kattavimman valikoiman toimintoja la-
boratoriotiedon hyödyntämiseen. Tuloksia voi katsoa 
esimerkiksi näytteenottoaika- tai vastausaikajärjestyk-
sessä. Tietoja voi myös hakea osasto-, potilas- tai lääkä-
rikohtaisesti, tai ruudulle voi poimia vain uudet tulokset.

1990

HYVOL

1987

MYLAB
MULTILAB I MYLAV

VERTTI

PATI

1995

(MULTILAB II)

Laboratoriotutkimusten tiedot näkyvät lääkärien ja sai-
raanhoitajien päätteillä täydellisinä ja ilman viiveitä. 
Tieto on reaaliaikaista ja luotettavaa, kun sitä ei tarvitse 
siirtää järjestelmästä toiseen.
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Weblab on moderni laboratoriotietojärjestelmä, jossa 
kaikki laboratoriodiagnostiikkaan liittyvä tieto on sa-
massa järjestelmässä. Weblabia voidaan käyttää miltä 
tahansa asiakkaan työasemalta, jossa on internet-selain. 
Weblab on rekisteröity IVD-direktiivin mukaiseksi lää-
kinnälliseksi laitteeksi.

Weblab on laboratorioille suunnattu laboratoriotietopal-
velu, joka kokoaa kaikki erikoisalat sujuvasti yhteen pal-
veluun. Pitkälle automatisoitu käyttöliittymä on suunni-
teltu yhdessä laboratorion ammattilaisten kanssa. 

Ohjaavan tietopalvelun ansiosta laboratorion ammatti-
laisille vapautuu käsipareja tietojen siirtämisestä muihin 
laboratorion tehtäviin, mutta automaattisuudesta huoli-
matta voidaan Weblabiin tarvittaessa syöttää tietoja ja 
lausuntoja myös manuaalisesti. Käyttöliittymässä käyt-
täjien oikeuksia voi rajata työtehtävien mukaan, jolloin 
Weblabissa näkymä on yksilöity käyttäjän tehtävien ja 
oikeuksien mukaan. 

20052000

Yksi järjestelmän käyttöä helpottava tekijä Weblabin 
graafinen selainpohjainen käyttöliittymä, jonka avulla 
käyttäjä näkee kaikki tiedot nopeasti, helposti ja havain-
nollisesti. Lisäksi käyttäjän apuna ovat myös kaikkien 
erikoisalojen tulokset yhdessä näkymässä. Tietojen tar-
kastelun avuksi on näkymässä grafiikkaa, värejä ja ku-
via sekä tarpeen mukaan liitetietoja. Kaikki toiminnot 
tapahtuvat reaaliaikaisesti ja järjestelmä voi ilmoittaa 
tarvittaessa tulosten saapumisesta käyttäjälle.  

Käyttöliittymä tarjoaa mahdollisten ongelmatilantei-
den selvittelyyn monia työkaluja, kuten muutoshisto-
ria, tapahtumahistoria ja monipuoliset lokitiedot. Näi-
den avulla kaikki muutokset ovat jäljiteltävissä, jolloin 
muutoksien tekijät ja ajankohdat ovat näkyvissä. Lisäk-
si voidaan tietoa hakea järjestelmästä monin eri hakuk-
riteerein ja myös seurata kuka on potilaan tietoja järjes-
telmässä katsonut.
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Verlabon on verikeskusjärjestelmä, joka toimii jousta-
vana kommunikointikanavana verikeskuksen, osaston, 
laboratorion ja Veripalvelun välillä. Järjestelmä kertoo 
aina oikea-aikaisen tiedon verituotteiden varastotilan-
teesta, ja sen avulla veren tilaukset ja toimitukset poti-
laalle hoituvat saumattomasti ja nopeasti.

Verlabonin sisäänrakennettu säännöstö ohjaa sekä la-
boratoriotulosten vastaamista että veritoimituksia. Jär-
jestelmä mahdollistaa sähköisen sopivuuskokeen, jos-
sa järjestelmä vertaa potilaan ja verivalmisteen tietoja ja 
selvittää valmisteen sopivuuden potilaalle.

Poikkeavuudet aiheuttavat hälytyksen, ja järjes-
telmä voi jopa estää väärän tapahtuman suoritta-
misen. Näin järjestelmä valvoo verensiirron tur-
vallisuutta ja varmistaa, että oikea tuote menee 
oikealle potilaalle oikeaan aikaan.

Verlaboniin voidaan kirjata kaikki veren-
siirtoihin liittyvät välittömät ja viivästyneet 
reaktiot ja haittavaikutukset. Jälkeenpäin 

järjestelmä mahdollistaa siirtopro-
sessin kattavan jäljittämisen. Po-
tilaan kaikki verensiirtoon vai-
kuttavat tiedot ovat aina helposti 
nähtävissä, jolloin siirtoreaktioiden 
ja mahdollisten haittavaikutusten 
jälkiseuranta on helppoa ja oikea-ai-
kaista.

Verlabon on liitettävissä kaikkiin tunnettuihin analysaat-
toreihin ja terveydenhuollon järjestelmiin. Se tukee sai-
raanhoitopiirien välistä moniorganisaatiokäyttöä ja on 
integroitavissa myös SPR:n Ketju-toimintamalliin.

2010
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Carein Analytics (CA) on raportointi ja analysointi pal-
velu laboratorioille. Sen keskeisessä osassa on tähtimal-
liin rakennettu tietovarasto, johon on harmonisoitu kaik-
ki laboratoriolle oleellinen tieto oikea-aikaisesti.

Perinnejärjestelmien osalta CA tarjoaa mahdollisuu-
den raportointiin ja yleisesti tietojen katseluun, jota ai-
kaisemmin ei ole ollut olemassa. Uusien järjestelmien 
osalta CA mahdollistaa laajemman analysointi mahdol-
lisuuden, joka täydentää operatiivisten järjestelmien ra-
portointia.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mau-
ris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vi-
tae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mau-
ris consectetuer odio vitae augue.

Cras lobortis sem ultrices leo. Donec magna fusce ac 
ante. Nullam est nisi blandit eget, suscipit vitae posuere 
quis ante. Quisque vitae tortor tellus feugiat adipiscing. 
Morbi ac elit et diam bibendum bibendum. Suspendisse 
id diam, donec adipiscing vulputate metus. Cras pellen-
tesque vestibulum sem. Maecenas ut elit quis nisl vesti-
bulum bibendum. Aenean eu erat quis turpis consequat 
vehicula. Morbi lacus velit, tristique ut iaculis volutpat 
in velit. Duis nec mauris et velit mollis aliquam, nullam 
posuere. Mauris at turpis sit amet dui imperdiet lobortis, 
proin eu felis.
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Carein Sample mobiilisovelluksen tarkoituksena on te-
hostaa liikkuvaa näytteenottoa. Liikkuvassa näytteen-
otossa näytteenottaja siirtyy potilaan luo tai perustaa 
väliaikaisen näytteenottopisteen. Näytteenottaja saa kai-
ken tarvittavan informaation puhelinsovelluksen kautta 
ja pystyy tekemään vaadittavat kirjaukset. Sovelluksia 
on kolme; päivystysnäytteenotto, näytteenotto ja kierto-
näytteenotto. 

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mau-
ris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vi-
tae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mau-
ris consectetuer odio vitae augue.

Cras lobortis sem ultrices leo. Donec magna fusce ac 
ante. Nullam est nisi blandit eget, suscipit vitae posuere 
quis ante. Quisque vitae tortor tellus feugiat adipiscing. 
Morbi ac elit et diam bibendum bibendum. Suspendisse 
id diam, donec adipiscing vulputate metus. Cras pellen-
tesque vestibulum sem. Maecenas ut elit quis nisl vesti-
bulum bibendum. Aenean eu erat quis turpis consequat 
vehicula. Morbi lacus velit, tristique ut iaculis volutpat 
in velit. Duis nec mauris et velit mollis aliquam, nullam 
posuere. Mauris at turpis sit amet dui imperdiet lobortis, 
proin eu felis.

Alla kuvaus päivystysnäytteenottosovelluksen 
vaikutuksesta asiakkaan työnkulkuun

Päivystysnäytteenotto ilman Carein Samplea.

Päivystysnäytteenotto, jossa Carein Sample käytössä.
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Kanta eli Kansallinen Terveysarkisto on valtakunnalli-
nen palvelu, johon terveydenhuollon toimiyksiköt tal-
lentavat potilaiden hoitotietoja. Arkiston kautta poti-
lastiedot ovat kansalaisen itsensä ja terveydenhuollon 
toimiyksiköiden käytettävissä. Kanta-palveluja on ra-
kennettu jo 2000-luvun alkupuolelta asti. Myös Mylab 
Oy on ollut mukaan rakentamassa Kanta-palveluja la-
boratoriotietojen arkistoinnin osalta ja työmme jatkuu 
edelleen. Tämän käytännön työn lisäksi Mylab Oy:n tu-
lee seuraamaan Kanta-palvelujen kehittymistä kehittäes-
sämme omaa toimintaamme.

Kanta-arkistoa on kehitetty vaiheittain. Ensi tulivat säh-
köiset reseptit ja seuraavassa vaiheessa Potilastiedon ar-
kisto, jonne kaikki tietojärjestelmien tieto arkistoidaan. 
Tuleva vaihe on näiden kaikkien tietojen jatkohyödyntä-
minen terveydenhuollon kehittämiseksi.

Kanta-arkiston avulla tiedon kulku eri terveydenhuollon 
toimiyksiköiden välillä paranee, kun potilastiedot ovat 
yhdessä paikassa. Potilasta hoitavat lääkärit ja muut ter-
veydenhuollon ammattilaiset näkevät potilastiedot ar-
kistosta. Tällä voidaan varmistaa oikea hoito eri terve-
ydenhuollon toimiyksiköissä ja välttää päällekkäisiä 
tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä.

Laki määrää terveystietojen arkistoinnista ja Myla-
bin järjestelmien sisältämät laboratoriotiedot kuuluvat 
myös näihin arkistoitaviin tietoihin. Kaikkien labora-
toriopyyntöjen ja -vastauksien on siirryttävä arkistoon 
jatkuvana prosessina. Yliopisto sairaaloiden tuottama 
tietomäärä on suuri, joten kyse on useista tuhansista la-
boratoriotutkimuksista viikossa. 

Mylab kokoaa laboratoriopyynnöt ja -vastaukset palve-
lutapahtumaksi, jossa tiedot ovat Kanta-arkiston määrit-
telemässä muodossa. Tämä palvelutapahtuma välitetään 
HL7-standardilla eteenpäin CDA-asiakirja muodossa.

KÄY TUTUSTUMASSA LISÄÄ 
OSOITTEESSA WWW.KANTA.FI
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Järjestelmää voidaan sanoa laboratoriotiedon solmupis-
teeksi. MylabWay on Mylabin valtakunnallinen tiedon-
välityspalvelu, jonka avulla terveydenhuollon organi-
saatiot voivat siirtää tietoa toisilleen.

Kun asiakas liittyy palveluun, hänellä on mahdollisuus 
saada yhteys kaikkiin muihin toimijoihin, jotka ovat jo 
palvelun piirissä. MylabWay toimii solmukohtana, jon-
ka kautta tiedot välitetään. Yhteyksiä ei siis tarvitse ra-
kentaa jokaisen toimijan välille erikseen. Palvelussa 
ovat mukana Suomen kaikki suurimmat terveydenhuol-
lon organisaatiot.

Järjestelmän avulla välitetään pääsääntöisesti laborato-
riotuloksia, mutta järjestelmällä voidaan myös lähettää 
yksityispotilaalle laskuja sekä muistutuksia. Tiedot vä-
littyvät potilaalle tekstiviestinä tai eKirjeenä. Tilaaja-yk-
sikölle tiedot voidaan välittää tekstiviestinä, eKirjeenä, 
faksina tai tulokset voivat olla Web-katselussa. Labora-
toriovastauksen tulos määrittelee erilaiset viestit poti-
laalle, hoitoyksikölle ja lääkärille.

Kun tulosten välitystavaksi valitaan eKirje, tiedot siir-
tyvät sähköisesti Postiin, joka tulostaa ja jakaa kirjeet 
vastaanottajille. Postin palvelun kautta lähetetään esi-
merkiksi joukkoseulonnan tuloksia, kun ne eivät edel-
lytä jatkotoimenpiteitä. Tuloksia voidaan välittää kirjeit-
se myös tutkimusten tilaajille, joilla ei ole varmennettua 
tietoliikenneyhteyttä.

MylabWay:n kautta voidaan välittää esimerkiksi labo-
ratoriopyyntöjä ja -vastauksia, mutta myös muuta po-
tilastietoa. Tiedonsiirtoon käytetään luotettavaa, var-
mennettua verkkoyhteyttä. Mylab huolehtii siitä, että 
tiedonsiirto sujuu myös vastaanottavan organisaation 
tietojärjestelmään.

Tekstiviestivastaus palvelee tällä hetkellä INR-testeis-
sä säännöllisesti käyviä, varfariinia käyttäviä potilaita. 
Tekstiviestillä voidaan myös välittää esimerkiksi eturau-
hasen toiminnasta kertovia PSA-tutkimusten tuloksia.

Palvelu säästää potilaan aikaa ja 
tukee omahoitoa. Resursseja 
säästyy, kun rutiininomaiset 
käynnit ja soitot terveyskes-
kukseen vähenevät.
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TYÖSOPIMUS

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae 
mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt tem-
por est. Ut suscipit nisi eu purus.

KOEAIKA

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

SOSIAALISEN MEDIAN OHJEISTUS

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Proin ut pede mauris eget ipsum. Integer vel quam 
nunc commodo consequat.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum. 

” Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mauris 
eget ipsum.”

Ennen töiden aloittamista

PRESS ME!Tietotekniikan 

palvelualan TES
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Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mau-
ris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vi-
tae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mau-
ris consectetuer odio vitae augue.

TERVEYSTARKASTUS

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. 

Quisque vitae tortor tellus feugiat adipiscing. Morbi ac 
elit et diam bibendum bibendum. Suspendisse id diam, 
donec adipiscing vulputate metus. Cras pellentesque 
vestibulum sem. Maecenas ut elit quis nisl vestibulum 
bibendum. Aenean eu erat quis turpis consequat vehicu-
la. Morbi lacus velit, tristique ut iaculis volutpat in velit. 
Duis nec mauris et velit mollis aliquam, nullam posue-
re. Mauris at turpis sit amet dui imperdiet lobortis, proin 
eu felis.

TYÖHÖNTULOTARKASTUKSET

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus sceleris-
que lorem. Sed nec mauris id quam blandit consequat. 
Nulla vitae elit. Mauris consectetuer odio vitae augue.

Cras pellentesque vestibulum sem. Maecenas ut elit 
quis nisl vestibulum bibendum.

PALKKA
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SIJAINTI JA KULKEMINEN

Mylabin päätoimisto sijaitsee Tampereen keskustan lä-
heisyydessä, osoitteessa Hatanpään valtatie 26, 33100 
Tampere. Usealla TKL:n bussilla pääset melkein toi-
miston viereen, joten julkiset kulkuyhteydet toimistol-
le ovat hyvät. 

Helsingin toimisto sijaitsee osoitteessa Höyläämötie 3, 
00380 Helsinki.

AUTOLLA TAMPEREEN TOIMISTOLLE

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. 

Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec soda-
les id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non 
tincidunt eu ligula.

TAMPEREEN TOIMISTOLLA

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. 

Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec soda-
les id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non 
tincidunt eu ligula.

Tervetuloa taloon!

Klikkaa autoa ja katso 

parkkipaikkojen kartta!
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HENKILÖKORTTI

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. 
Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec soda-
les id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non 
tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

KÄYNTIKORTIT JA NIMIKYLTIT

Aliquam et nisl. Quisque sit amet dolor in justo pretium 
condimentum.

LOUNASPAIKAT JA -SETELIT 

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae 
mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt tem-
por est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mauris 
eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo consequat. 

Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maecenas 
erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis tur-
pis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mauris id 
quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vitae, 
dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mauris 
consectetuer odio vitae augue

PRESS ME!
Etiam ultrices 

fusce nibh

Nam nam!
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TIETOKONE JA TIETOKONETARVIKKEET

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Sed posu-
ere interdum sem. Quisque ligula 
eros ullamcorper quis, lacinia quis 
facilisis sed sapien. Mauris vari-
us diam vitae arcu. Sed arcu lectus 
auctor vitae, consectetuer et ve-
nenatis eget velit. Sed augue 
orci, lacinia eu tincidunt 
et eleifend nec lacus. 
Donec ultricies nisl 
ut felis, suspendis-
se potenti. Lorem ip-
sum ligula ut hendrerit 
mollis, ipsum erat vehicula 
risus, eu suscipit sem libero nec 
erat. 

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

TYÖPUHELIN

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae 
mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt tem-
por est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mauris 
eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo consequat. 

Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maecenas 
erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis tur-
pis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mauris id 
quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vitae, 
dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mauris 
consectetuer odio vitae augue.

TOIMISTOTARVIKKEET

Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris 
consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcor-
per venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vul-
putate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque le-
ctus justo nec erat. 

NETTIYHTEYS

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. 

Työvälineet ja koulutus
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Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. 

KEHITYSKESKUSTELUT

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. 

Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus sceleris-
que lorem. Sed nec mauris id quam blandit consequat. 
Cras nibh mi hendrerit vitae, dapibus et aliquam et mag-
na. Nulla vitae elit. Mauris consectetuer odio vitae au-
gue.

PEREHDYTYSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖKOULUTUS

Donec nec dui, in viverra tristique sapien. Suspendisse 
tincidunt consequat ante. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Ut lacinia luctus nunc. 

Etiam molestie hendrerit risus. Curabitur venenatis risus 
varius odio. Quisque elit ante, lacinia eget mollis sed, 
fermentum nec nisl. Nullam volutpat odio dolor tempor 
posuere. Suspendisse et elit vel sem interdum consequat. 
Aenean pulvinar nisl vel neque. Morbi mi ac neque ul-
lamcorper dignissim. 

Nulla suscipit ipsum. Duis adipiscing turpis vitae turpis. 
In quis nisl ut tincidunt felis sit amet ipsum. Fusce faci-
lisis nam tortor orci, facilisis sit amet accumsan vel, ali-
quam nec odio. Fusce accumsan libero et nisi. 

PRESS ME!
Donec nec dui , in 

viverra tristiq
ue 

sapien .
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Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. 

Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus sceleris-
que lorem. Sed nec mauris id quam blandit consequat. 
Cras nibh mi hendrerit vitae, dapibus et aliquam et mag-
na. Nulla vitae elit. Mauris consectetuer odio vitae au-
gue. 

Cras lobortis sem ultrices leo. Donec magna fusce ac 
ante. Nullam est nisi blandit eget, suscipit vitae posuere 
quis ante. Quisque vitae tortor tellus feugiat adipiscing. 
Morbi ac elit et diam bibendum bibendum. Suspendisse 
id diam, donec adipiscing vulputate metus. 

Cras pellentesque vestibulum sem. Maecenas ut elit quis 
nisl vestibulum bibendum. Aenean eu erat quis turpis 
consequat vehicula. Morbi lacus velit, tristique ut iacu-
lis volutpat in velit. Duis nec mauris et velit mollis ali-
quam, nullam posuere. Mauris at turpis sit amet dui im-
perdiet lobortis, proin eu felis.

Työaika
Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae 
mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. 

Proin ut pede mauris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo consequat. Integer ac eros eu tellus 
dignissim viverra. Maecenas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus 
scelerisque lorem. Sed nec mauris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vitae, dapibus et 
aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mauris consectetuer odio vitae augue.

LIUKUVA TYÖAIKA
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• Cras lobortis sem ultrices leo. Donec magna fusce 
ac ante. Nullam est nisi blandit eget, suscipit vitae 
posuere quis ante. 

• Quisque vitae tortor tellus feugiat adipiscing. Morbi 
ac elit et diam bibendum bibendum. 

• Suspendisse id diam, donec adipiscing vulputate 
metus. 

• Cras pellentesque vestibulum sem. 
• Maecenas ut elit quis nisl vestibulum bibendum. 

LISÄ- JA YLITYÖ

Donec nec dui, in viverra tristique sapien. Suspendisse 
tincidunt consequat ante. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Ut lacinia luctus nunc. Etiam molestie hendrerit risus. 
Curabitur venenatis risus varius odio. Quisque elit ante, 
lacinia eget mollis sed, fermentum nec nisl. 

Nullam volutpat odio dolor tempor posuere. Sus-
pendisse et elit vel sem interdum consequat. Ae-
nean pulvinar nisl vel neque. Morbi mi ac ne-
que ullamcorper dignissim. Nulla suscipit 
ipsum. Duis adipiscing turpis vitae turpis. 
In quis nisl ut tincidunt felis sit amet ip-
sum. Fusce facilisis nam tortor orci, 
facilisis sit amet accumsan vel, 
aliquam nec odio. 

Fusce accumsan libero et nisi. 
Lorem ipsum pede id faucibus 
aliquet, diam velit commodo 
elit, quis ultricies justo metus 
sit amet metus. Suspendisse in-
terdum nulla sit amet enim. Etiam 
ultrices fusce nibh. Maecenas im-
perdiet arcu et orci.

TYÖAJAN KIRJAUS

Cras lobortis sem ultrices leo. Donec magna fusce ac ante. Nullam est nisi blandit eget, 
suscipit vitae posuere quis ante. Quisque vitae tortor tellus feugiat adipiscing. Morbi ac 
elit et diam bibendum bibendum. Suspendisse id diam, donec adipiscing vulputate metus. 
Cras pellentesque vestibulum sem. 

PRESS ME!

Ut lacinia luctus nunc
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Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui enim 
adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae mi. In 
neque magna posuere, euismod ac tincidunt tempor est. 
Ut suscipit nisi eu purus. 

Proin ut pede mauris eget ipsum. Integer vel quam 
nunc commodo consequat. Integer ac eros eu tellus 
dignissim viverra. Maecenas erat aliquam erat volutpat. 
Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus scelerisque 
lorem. Sed nec mauris id quam blandit consequat. Cras 
nibh mi hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna. 
Nulla vitae elit. Mauris consectetuer odio vitae augue.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet 
velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum 
ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi 
in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, 
pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. 
Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.

PALKALLISET VAPAAPÄIVÄT

Seuraavat päivät ovat vuosittaisia 
palkallisia vapaapäiviä:

• Uudenvuoden päivä
• Loppiainen
• Pitkäperjantai
• Toinen pääsiäispäivä
• Vappupäivä
• Helatorstai
• Juhannusaatto
• Itsenäisyyspäivä
• Jouluaatto
• Joulupäivä
• Tapaninpäivä

Vuosilomat

LOMAPANKKI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. 

Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem 
ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula ri-
sus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volut-
pat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer 
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condi-
mentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, 
posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
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SAIRASTUESSASI TOIMI NÄIN

Cras lobortis sem ultrices leo. Donec magna fusce ac 
ante. Nullam est nisi blandit eget, suscipit vitae posuere 
quis ante. Quisque vitae tortor tellus feugiat adipiscing. 
Morbi ac elit et diam bibendum bibendum. 

Suspendisse id diam, donec adipiscing vulputate metus. 
Cras pellentesque vestibulum sem. Maecenas ut elit quis 
nisl vestibulum bibendum. Aenean eu erat quis turpis 
consequat vehicula. Morbi lacus velit, tristique ut iaculis 
volutpat in velit. Duis nec mauris et velit mollis aliquam, 
nullam posuere. Mauris at turpis sit amet dui imperdiet 
lobortis, proin eu felis.

Donec nec dui, in viverra tristique sapien. Suspendisse 
tincidunt consequat ante. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Ut lacinia luctus nunc. Etiam molestie hendrerit risus. 

Curabitur venenatis risus varius odio. Quisque elit ante, 
lacinia eget mollis sed, fermentum nec nisl. Nullam vo-
lutpat odio dolor tempor posuere. Suspendisse et elit vel 
sem interdum consequat. Aenean pulvinar nisl vel ne-
que. Morbi mi ac neque ullamcorper dignissim. Nul-
la suscipit ipsum. Duis adipiscing turpis vitae turpis. In 
quis nisl ut tincidunt felis sit amet ipsum. Fusce facilisis 
nam tortor orci, facilisis sit amet accumsan vel, aliquam 
nec odio. Fusce accumsan libero et nisi. Lorem ipsum 
pede id faucibus aliquet, diam velit commodo elit, quis 
ultricies justo metus sit amet metus. Suspendisse inter-
dum nulla sit amet enim. Etiam ultrices fusce nibh. Mae-
cenas sed dolor vitae nisi volutpat commodo. Nulla in-
terdum egestas lectus. Maecenas imperdiet arcu et orci. 

SAIRASTUMINEN LOMAN AIKANA

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mau-
ris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vi-
tae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mau-
ris consectetuer odio vitae augue.

Työterveys

MAURIS AT TURPIS SIT AMET DUI IM-
PERDIET LOBORTIS, PROIN EU FELIS:

• Curabitur venenatis risus varius odio. 

• Quisque elit ante, lacinia eget mollis sed, 
fermentum nec nisl. 



36

Cras lobortis sem ultrices leo. Donec magna fusce 
ac ante. Nullam est nisi blandit eget, suscipit vitae 
posuere quis ante. Quisque vitae tortor tellus feu-
giat adipiscing. Morbi ac elit et diam bibendum bi-
bendum. Suspendisse id diam, donec adipiscing vul-
putate metus. 

Cras pellentesque vestibulum sem. Maecenas ut elit 
quis nisl vestibulum bibendum. Aenean eu erat quis 
turpis consequat vehicula. Morbi lacus velit, tristi-
que ut iaculis volutpat in velit. Mauris at turpis sit 
amet dui imperdiet lobortis, proin eu felis.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Donec nec dui, in viverra tristique sapien. Suspendisse 
tincidunt consequat ante. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Ut lacinia luctus nunc. Etiam molestie hendrerit risus. 
Curabitur venenatis risus varius odio. Quisque elit ante, 
lacinia eget mollis sed, fermentum nec nisl. Nullam vo-
lutpat odio dolor tempor posuere. Suspendisse et elit vel 
sem interdum consequat. Aenean pulvinar nisl vel ne-
que. Morbi mi ac neque ullamcorper dignissim. 

Nulla suscipit ipsum. Duis adipiscing turpis vitae turpis. 
In quis nisl ut tincidunt felis sit amet ipsum. Fusce faci-
lisis nam tortor orci, facilisis sit amet accumsan vel, ali-
quam nec odio. Fusce accumsan libero et nisi. Lorem ip-
sum pede id faucibus aliquet, diam velit commodo elit, 
quis ultricies justo metus sit amet metus. Suspendisse 
interdum nulla sit amet enim. Etiam ultrices fusce nibh. 
Maecenas sed dolor vitae nisi volutpat commodo. Nul-
la interdum egestas lectus. Maecenas imperdiet arcu et 
orci.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-

sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut 
felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hend-
rerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem li-
bero nec erat. Aliquam erat volutpat. Nulla consectetuer 
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condi-
mentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehi-
cula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat 
volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consecte-
tuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna con-
dimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Fusce purus morbi tortor magna condimentum 
vel, placerat id blandit sit amet tortor.

DOLOR SIT AMET
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut 
felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hend-
rerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem li-
bero nec erat. Aliquam erat volutpat. 

Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer port-
titor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimen-
tum vel, placerat id blandit sit amet tortor.
 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. 

Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis 
eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend 
nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse po-
tenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat 
vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam 
erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla con-
sectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor mag-
na condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mauris 
id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vitae, 
dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. 

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mauris 
id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vitae, 
dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. 

Vakuutukset
Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. 
Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt 
et eleifend nec lacus.
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Muut käytännöt
SISÄISET OHJELMAT

Donec nec dui, in viverra tristique sapien. Suspendisse 
tincidunt consequat ante. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Ut lacinia luctus nunc. Etiam molestie hendrerit risus. 
Curabitur venenatis risus varius odio. Quisque elit ante, 
lacinia eget mollis sed, fermentum nec nisl. Nullam vo-
lutpat odio dolor tempor posuere. Suspendisse et elit vel 
sem interdum consequat. Aenean pulvinar nisl vel ne-
que. Morbi mi ac neque ullamcorper dignissim. 

Nulla suscipit ipsum. Duis adipiscing turpis vitae turpis. 
In quis nisl ut tincidunt felis sit amet ipsum. Fusce faci-
lisis nam tortor orci, facilisis sit amet accumsan vel, ali-
quam nec odio. Fusce accumsan libero et nisi. Lorem ip-
sum pede id faucibus aliquet, diam velit commodo elit, 
quis ultricies justo metus sit amet metus. Suspendisse 
interdum nulla sit amet enim. Etiam ultrices fusce nibh. 
Maecenas sed dolor vitae nisi volutpat commodo. Nul-
la interdum egestas lectus. Maecenas imperdiet arcu et 
orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut 
felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hend-
rerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem 
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue au-
gue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce 
purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id 
blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mau-
ris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vi-
tae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mau-
ris consectetuer odio vitae augue.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ul-
lamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, con-
sectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia 
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut 

felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hend-
rerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem li-
bero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue 
vitae neque. 

VERKKOYHTEYDET

SALASANAT

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis 
in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus le-
ctus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligu-
la.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet 
velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum 
ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi 
in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, 
pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. 
Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.

POTILASTIETOJEN SUOJELEMINEN

Donec nec dui, in viverra tristique sapien. Suspendisse 
tincidunt consequat ante. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Ut lacinia luctus nunc. Etiam molestie hendrerit risus. 
Curabitur venenatis risus varius odio. Quisque elit ante, 
lacinia eget mollis sed, fermentum nec nisl. Nullam vo-
lutpat odio dolor tempor posuere. Suspendisse et elit vel 
sem interdum consequat. Aenean pulvinar nisl vel ne-
que. 

Duis adipiscing turpis vitae turpis. In quis nisl ut tinci-
dunt felis sit amet ipsum. Fusce facilisis nam tortor orci, 
facilisis sit amet accumsan vel, aliquam nec odio. Fusce 
accumsan libero et nisi. Lorem ipsum pede id faucibus 
aliquet, diam velit commodo elit, quis ultricies justo me-
tus sit amet metus. Suspendisse interdum nulla sit amet 
enim. Etiam ultrices fusce nibh. 
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KUNTOSALI

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

VITO (VIRKISTYSTOIMIKUNTA)

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mau-
ris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vi-
tae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mau-
ris consectetuer odio vitae augue.

TYKY (TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA)

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui 
enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vi-
tae mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt 
tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mau-
ris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo conse-
quat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maece-
nas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mau-
ris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vi-
tae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Mau-
ris consectetuer odio vitae augue. 
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POSTI

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat

SÄHKÖINEN MEDIA

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet ve-
lit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ul-
lamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auc-
tor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellen-
tesque lectus justo nec erat

Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, erat 
felis pellentesque augue nec, pellentesque 

lectus justo nec erat.

Käy 
tykkäämässä 

Mylabista

LEHTIEN LUKULISTA

Proin in dolor mauris consequat 
aliquam. Donec ipsum, vestibulum 
ullamcorper venenatis augue. 

KIRJASTO

Proin in dolor mauris conse-
quat aliquam. Donec ipsum, 
vestibulum ullamcorper vene-
natis augue. 

ROSKAT

Proin in dolor mauris consequat aliquam. Donec ipsum, 
vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tem-
pus nisi in auctor vulputate, erat felis pellentes-
que augue nec, pellentesque lectus justo 
nec erat

Tilattavat lehdet 

ja lukulistan näet 

klikkaamalla lehteä

Selaile k
irjalista

 

klikkaamalla 

kirjapinoa

Varmanportin 

pelastussuunnitelma,

klikkaa paloautoa! 
Henkilö

kunnan 

puhelin
luettelo
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