
LABORATORION TIETOTEKNIIKKAKURSSI 
TERVETULOA OPPIMAAN UUTTA JA SYVENTÄMÄÄN JO OSAAMAASI 

TIETOA 

Oy Fision Ltd. Ja Avellana Learning Oy järjestävät yhteistyössä kurssin 

tietotekniikan hyödyntämisestä laboratoriossa. Kurssi sopii kaikille laboratorion 

toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssi ei edellytä osallistujilta 

tietotekniikan osaamista. 

Voit ilmoittautua kurssille tai kysyä lisää tietoja lähettämällä sähköpostia 

osoitteeseen kurssit@fision.fi. 

Kurssi järjestetään kaksipäiväisenä 21.-22.5.2019 Helsingin keskustassa 

(HUONE International Oy, Malminkatu 30, Helsinki). Kouluttajina toimivat Lasse 

Koskinen (Oy Fision Ltd.) ja Jelena Kivinen (Avellana Learning Oy). Heillä on 

yhteensä usean kymmenen vuoden kokemus tietojärjestelmien käytöstä ja 

kehittämisestä laboratorioympäristöissä. 

Kurssin hinta on 1500 € /henkilö. Hinta sisältää kurssimateriaalin sekä lounaan ja 

välipalat kurssin aikana. Kurssille otetaan korkeintaan 15 henkilöä. Lähetämme 

ilmoittautuneille vapaaehtoisen ennakkokyselyn, jossa kartoitetaan osallistujien 

taustaa ja kurssille asettamiaan toiveita. Vastausten perusteella pystymme 

hienosäätämään kurssin sisältöä. 

Kurssin jälkeen osallistujat ymmärtävät syvemmin ja laajemmin mikä on 

tietotekniikan merkitys laboratoriolle, mitä kaikkia ohjelmistoja voidaan käyttää ja 

pystyvät osallistumaan laboratorion toiminnan kehityshankkeisiin. 

OHJELMA 
1. Järjestäytyminen 

 Kouluttajien esittäytyminen 

 Osallistujien esittäytyminen 

 Kurssin sisällön läpikäyminen 

2. Johdanto - tietotekniikka laboratoriossa 
 Mitkä ovat laboratorion tietotekniikan osa-alueet 

 Mitä ohjelmistoja laboratoriossa käytetään 

 Mitä tarkoitetaan tiedonhallinnalla 
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3. LIMS ja LIS järjestelmät 
 Mitä ovat LIMS- ja LIS-järjestelmät 

 LIMS- ja LIS-järjestelmien toiminnot 

 Järjestelmien merkitys laboratorion toiminnalle 

 Erilaisia LIMS -järjestelmiä 

 Töiden tekeminen LIMS-järjestelmää käyttäen 

 Viivakoodit ja niiden käyttäminen laboratoriossa 

 Mitä LIMS- ja LIS-järjestelmiä on saatavilla ja miten näistä saa lisää tietoa. 

4. ELN – Sähköinen laboratoriomuistikirja 
 Mikä on ELN 

 Mitä toimintoja ELN tyypillisesti sisältää 

 Mitä ELN järjestelmiä on saatavilla 

 Miten LIMS ja ELN suhteutuvat toisiinsa 

5. Mittalaitteiden ohjelmistot 
 Mittalaitteiden ohjausohjelmistot 

 Tiedon jatkokäsittely 

 Omien mittauslaitteiden ohjaus/tietojenkäsittelyohjelmien tekeminen 

 Liittäminen LIMS-järjestelmään 

6. SDMS – Scientific Data Management Systems 
 Mitä toimintoja SDMS -järjestelmissä on 

 Miten SDMS ja LIMS suhtautuvat toisiinsa 

 Mitä järjestelmiä on kaupallisesti saatavilla 

7. Varantojen hallinta 
 Kemikaalirekisteri 

 Laiterekisteri 

 Resurssien hallinta 

8. Laatujärjestelmä 
 Mitä tietoteknisisä apuvälineitä on saatavilla laatujärjestelmän ylläpitoon 

9. Tiedonlouhinta 
 Mitä on tiedon louhinta 

 Mihin tiedonlouhintaa voidaan käyttää laboratoriossa 

 Tekoälyalgoritmit 

10. Järjestelmäarkkitehtuuri 
 Mikä on järjestelmäarkkitehtuuri 

 Pilvipalvelut ja laboratoriot 
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11. Kehitysprojekti 
 Kehitysprojektien organisointi ja vaiheistus 

 Oman toiminnan analysointi ja käyttäjävaatimusten laatiminen 

 Tarjouspyyntöjen tekeminen 

12. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot 
 Mikä on avoimen lähdekoodin järjestelmä 

 Mitä avoimen lähdekoodin järjestelmiä on saatavilla 

laboratorioympäristöön 

13. Järjestelmäesittelyjä 
 Olemme pyytäneet Suomessa toimivia järjestelmätoimittajia esittelemään 

tuotteitaan 

 Jokaiselle toimittajalle on varattu n. 20 minuuttia oman tuotteensa 

esittelyyn 

Pidätämme oikeudet kurssin sisällön muutoksiin. 

Pidätämme oikeuden perua kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävästi. 

 

 

Oy Fision Ltd. 

Kappelitie 6B 

02200 ESPOO 

puh. +09 86 73 93 90 

www.fision.fi 

info@fision.fi 
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