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Katso video:
https://www.youtube.com/watch?v=KJNqT512Xuk



Hyvinvointia syntyy ainoastaan työtä tekemällä.

Liitto	toimii	sen	puolesta,	
että	Suomalaisen	työn	
arvostus	kasvaa	ja	
suomalainen	työ	menestyy.	



Kuva: Joona Kotilainen

Suomalainen työ menestyy, kun…

1. Työ	koetaan	merkitykselliseksi

2. Työ	on	ylpeästi	kansainvälistä

3. Jokainen	vaikuttaa	ostopäätöksillään työn	menestykseen



Suomalaisen Työn Liiton 
tehtävä on vaikuttaa 
ostopäätöksiin ja haastaa 
työelämää uudistumaan 
Suomessa.



Mari 
Tuovinen 
Virheet salliva ja avoin
yrityskulttuuri näkyy
ja tuntuu 



Erottaudu empatialla 
ja uskallalla välittää

Mari Tuovinen
MPY Palvelut Oyj

markkinointi – ja viestintäjohtaja
mari.tuovinen@mpy.fi

044 019 0711
linkedin.com/in/mtuovinen



MPY Palvelut yrityksenä 

• MPY Palvelujen juuret ovat syvällä Suomen maaperässä. 

• Olemme rakentaneet kotimaisia palveluja jo 130 vuoden ajan 
ja uudistuneet tietoliikenneyhtiöstä dynaamiseksi
tietohallintojohtamisen ja ICT-palvelujen huippuosaajaksi.

• Tavoitteena tehdä yritysten tietohallinnosta liiketoiminnan 
menestystekijä. 

• Toimimme asiakkaitamme lähellä ja meille 
asiakas tulee ennen euroja. 





Asiakkaitamme ovat muun muassa



Meille ihmiset on tärkeitä

• Uskomme joukkoälyyn ja ihmisten kykyyn tehdä 
päätöksiä itse: äly asuu meissä jokaisessa. 

• Päätökset tehdään siellä, missä se on järkevintä.

• Ilo, yhteistyö ja uskallus ohjaa tekemistämme.

• Virheet sallitaan ja niistä opitaan.

• Meillä saa olla aidosti oma itsensä – erilaisuutta 
arvostetaan.



Parhaat tekijät ja ihmiseltä 
ihmiselle kulttuuri

• Haluamme, että jatkossakin meillä on parhaat 
tekijät ja heillä mahdollisuus kehittyä 
työssään.

• Toiminnassamme on tärkeää liike-
toimintaeettisyys. 

• Pyrkimyksenä 100 % läpinäkyvyys.



Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä



Kiitos!

Mari Tuovinen
MPY Palvelut Oyj

markkinointi – ja viestintäjohtaja
mari.tuovinen@mpy.fi

044 019 0711
linkedin.com/in/mtuovinen



KATSO VIDEO
https://www.youtube.com/
watch?v=lclmjysUCU4&feature=youtu.be



Taru Salo 
Destialaisuus rakentuu
luottamukselle



DESTIALAISUUS RAKENTUU 
LUOTTAMUKSELLE

Taru	Salo	
Henkilöstöjohtaja
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KATSO VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=4lLE23k4g6k&feature=youtu.be
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Toimivampi	
maailma

Destialainen
esimiestyö

Tositoimijat

Toimivampi	maailma
• Destia-ratkaisut
• Asiakas- ja	
sidosryhmäyhteistyö

Destialainen esimiestyö
• Ihmisten	kehittäminen
• Innostava	ja	suoraselkäinen	

johtaminen
• Vaikuttavuus

Tositoimijat
• Muutoskyky	
• Tavoitehakuisuus
• Destialainen asenne



”LUOTTAMUS LUO POHJAN 
SITOUTUNEISUUDELLE.”



22.11.201726

Työhyvinvointi	ja	sitoutuneisuus	3,95
Koen	työni	merkityksellisenä	4,14



”DIGITAALISUUS EI TARKOITA 
IHMISYYDEN VÄHENEMISTÄ, 

VAAN SEN NOSTAMISTA KESKIÖÖN.”



22.11.201728

Avoimuus	ja	osallistavuus
Infra-alan	edelläkävijä	digitalisaatiossa



Luodaan 
toimivampaa 
maailmaa 
yhdessä.

Lue lisää:
www.destia.fi

/destiaoy

destia_oy

Destia	Oy

@DestiaOy

DestiaTV



Eva Sirén
Suomalaiset keksinnöt 
hammaslääketieteessä 



Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

Ehl Eva Siren, lääketeieteellinen johtaja ORAL hammaslääkärit

Pidetään huolta suomalaisista hampaista 
Suomalaiset keksinnöt hammaslääketieteessä

21.11.2017
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Potilaan hyvä hoito perustuu hyvään tutkimukseen
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PTG- Leukojen ja koko hampaiston kuvaus

• Koko hampaiston tomografiakuvauksia on kehitelty Suomessa. 
• Professori Yrjö Paatero rakensi ensimmäisen prototyypin hampaiden 

pantomografilaitteesta, jossa kuvantaminen tapahtui suun ulkopuolisella 
kuvalevyllä v 1946.

• Läpimurto oli Paateron DI Timo Niemisen kanssa kehittämä kolmen 
pyörähdysakselin laite. 

• Sen kaupallinen tuotanto alkoi 1961, ja siitä on tullut tuotteena 
kansantaloudellisesti merkittävä.
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Reikiintyminen hallintaan- Ksylitoli
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Reikiintyminen hallintaan- Ksylitoli

• Suomessa on 60-70 luvulla tehty tehty merkittävä kansallinen ohjelma reikiintymisen vähentämiseksi. 
Yksi merkittävä tekijä tässä ohjelmassa on ollut suomalainen keksintö käyttää ksylitolia apuna.

• Ksylitoli estää hampaiden reikiintymistä esimerkiksi ehkäisemällä reikiä aiheuttavien bakteerien, kuten 
mutans-streptokokkien kasvua ja toimintaa.

• Aterian jälkeen nautittu ksylitoli ehkäisee happohyökkäystä. Se vähentää ravintoaineiden aiheuttamaa 
suun happamuutta ja bakteerien hampaan pinnalle tuottamia happoja.

• Ksylitoli vähentää myös bakteeriplakin määrää ja plakin tarttumista hampaan pintaan. Silloin plakki on 
helpompi poistaa. Ksylitoli, etenkin purukumeissa, lisää myös syljen eritystä. Sylki sisältää hampaita 
suojaavia ainesosia.

• Ksylitoli ei korvaa hampaiden harjausta.





Iensairaudet ovat piilossa oleva 
kansantauti
• Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan ien- ja hampaan 

kiinnityskudossairaudet ovat merkittävä hammashoidollinen 
kansanterveysongelma 30 vuotta täyttäneillä hampaallisilla 
suomalaisilla. 

• Ientulehdusta esiintyy 74 %:lla 

• Pidemmälle edennyttä iensairautta ja kiinnityskudoskatoa  esiintyy 21 
%:lla 

• On väärä luulo, että vanhuus aiheuttaa hampaiden irtoamisen

• Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan iensairauden 
esiintyvyydessä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 
verrattuna Terveys 2000 -tutkimuksen tietoihin.





Periosafe on Suomessa kehitetty ja valmistettu entsyymitesti 
iensairauden toteamiseen

• Professori Timo Sorsa työryhmineen Helsingin yliopistossa on 20 vuoden 
ajan kehittänyt testiä iensairauksien varhaisen toteamisen ja hoidon 
toimivuuden mittaukseen.

• Lukuisissa kliinisissä testeissä Suomessa ja maailmalla Periosafe testin 
spesifisyys ja sensitiivisyys on huippuluokkaa. 

• Uusimmassa hyväksytyssä julkaisussaan prof. Sorsan ryhmä osoitti, että 
Periosafe positiivisyys korreloi tarkasti ja merkitsevästi parodontiittiin
yhdistettyihin geeni snp kanssa.



Periosafe testi Oraliin
• Periosafe on syljestä mitattava entsyymitesti (aMMP-8), jolla 

voidaan todeta parodontiittin (iensairauden) aiheuttama kudostuho 
jo taudin varhaisessa vaiheessa. Testi sopii kaikille yli 25 vuotiaille 
potilaille.

• Lisäksi testillä voidaan mitata hoidon toimivuutta ja sairauden 
uudelleen aktivoitumista aina tarvittaessa.

• Testi on tärkeä lisä iensairauksien hoitoon, sillä parodontiitti 
huonontaa useiden sairauksien ennustetta 

• esim. tekonivelet, hedelmöityshoidot, diabetes, reuma- ja sydänsairaudet.



Positiivisen potilaan hoito
• Jokainen potilaamme ansaitsee parhaan mahdollisen 

hoidon. Periosafe testauksella tarkennamme 
diagnoosin tekoa paremmaksi kuin missään muualla 
maailmassa.





Oral hammaslääkärit juhlistaa Suomi 100 vuotta  
kampanjoimalla suomalaisen ienterveyden 

puolesta

• Periosafe käyttöön koko yhtiössä 1.2. 2017
• Suomalainen keksintö, joka valmistetaan Suomessa, suomalaiseen hammaslääkäriketjuun
• yli 7000 testiä otettu tämän vuoden aikana 35 paikkakunnalla, Oral hammaslääkäreiden 

yli 60 asemalla
• Testatuista tähän mennessä noin 46 % positiivisia ja potilaiden hoito on aloitettu
• Tutkimus Iensairauksien hoidosta Oralissa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa 

• Tutkimussuunnitelma laadittu 8/2017 Periosafen vaikutuksesta diagnostiikassa ja hoitotulosten 
monitoroinnissa

Kansallinen karieksen hallintaohjelma toteutettiin jo 70 luvulla, nyt poistamme 
iensairaudet!



Jenni 
Pääskysaari

Mitä olen oivaltanut
empatiasta?



























Kiitos!
Hyvää talvea ja
joulun odotusta!
#suomalainentyo
#madebyfinland
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