
ILMOITTAUTUMINEN 
MEDIECON 

VERKKOKURSSEILLE

www.medieco.fi



Pääset ilmoittautumaan / ilmoittamaan osallistujia Mediecon verkkokursseille 
täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. 

Ilmoittautumislomakkeen osoite: http://www.medieco.fi/etusivu/ilmoittautumiset/
Ilmoittautumislomakkeen salasana on Tilaatunnus!

Avattuasi ilmoittautumislomakkeen valitse ASIAKAS -alavetovalikosta oikea asiakkuus, 
jolloin saat näkyviin tarjolla olevat kurssit.

SAIRAANHOITOPIIRIT JA PELASTUSLAITOKSET: Valitse oma organisaatiosi 

YKSITYISET ORGANISAATIOT: Valitse Yksityiset

KUNNAT: Valitse Kunnat 
(Huom! Oulunkaari ja Oulun kaupunki oma sivu)

ILMOITTAUTUMISOHJE

http://www.medieco.fi/etusivu/ilmoittautumiset/


• Aloita ilmoittautuminen valitsemalla avautuvalta listalta koulutus, johon haluat 
ilmoittautua / ilmoittaa osallistujia. 

• Pääset tekemään ilmoittautumista klikkaamalla Ilmoittaudu -painiketta.
• Lisätiedot -painiketta klikkaamalla näet tarkempia tietoja koulutuksesta. 

Huomioitavaa:

• Lisätiedoissa kuvataan kurssin sisältö ja siellä kerrotaan lisää ko. kurssin 
osalta mm. tunnusten voimassaolosta ja tenttien suorittamisesta.

Ilmoittautumisen tekeminen



Huomioitavaa:

• Tarkista, että olet ilmoittautumassa / ilmoittamassa osallistujaa 
oikeaan tenttiin.

• Ilmoittautumiseen tarvitaan kurssille osallistujan henkilötunnus
• Puhelinnumeron tulee olla henkilökohtaisessa käytössä (ei vaihteen 

numeroa tai yhteiskäytössä olevaa numeroa). Kenttään voi kirjoittaa 
myös 0 (nolla), mikäli omaa numeroa ei ole.

• Valitse Työnantaja -alasvetovalikosta oma toimipaikkasi
• Sairaanhoitopiirit: Oma vastuuyksikkö
• Yksityiset: Oma organisaatio
• Kunnat: Oikea kunta

• Kustannuspaikka kohtaan kirjoitetaan kustannuspaikan numero tai 
nimi (jos kustannuspaikkaa ei ole, voi merkitä 0 (nolla). Tämä tieto 
näkyy laskulla. Laskuviite -kentän voi jättää tyhjäksi.

Ilmoittautumislomakkeen avattuasi:
• Täytä avautuva ilmoittautumislomake omilla tiedoillasi / osallistujan tiedoilla

• Jos haluat ilmoittaa useamman henkilön samaan koulutukseen, paina 
ennen työantajatietojen täyttämistä ”Lisää uusi osallistuja” –painiketta ja 
täytä seuraavan henkilön tiedot.

• Kun olet ilmoittanut haluamasi henkilöt kyseiseen koulutukseen, ilmoita 
yhteyshenkilön tiedot. Yhteyshenkilöllä tarkoitetaan ilmoittamiset tehnyttä 
henkilöä (esim. esimies).



• Tarkista tekemäsi ilmoittautuminen ja korjaa mahdolliset virheet (kirjoitusvirheet 

sähköpostiosoitteessa tai muissa tiedoissa voivat viivästyttää tunnusten saantia).

• Lue peruutusehdot klikkaamalla ”Peruutusehdot” -tekstiä. Klikkaa vielä peruutusehdot 

hyväksytyiksi. 

• Jos ilmoittautumisessa on kaikki tiedot oikein, paina Lähetä -painiketta.

• Kun olet lähettänyt ilmoittautumisen, sinulle avautuu vahvistus ilmoittautumisen onnistumisesta. 

Huomioitavaa:

• Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja ohjeet verkko-

oppimisympäristöön kirjautumiseen toimitetaan 

ilmoittautumiselle merkittyyn sähköpostiin noin viikon

kuluessa tilaamisesta. 

• Mikäli et saa tunnusviestiä sähköpostiisi viikon kuluessa, ota 

yhteyttä Mediecon asiakastukeen: tuki@medieco.fi

• Lääkehoidon verkkokoulutusten käyttäjätunnukset ovat 

voimassa vuoden käyttöoikeuden luomisesta. 

• Ensihoidon verkkotenttien käyttäjätunnukset ovat voimassa 

6 kuukautta käyttöoikeuden luomisesta.

• Ilmoittautuminen on sitova, sitä ei voi peruuttaa ja kaikki 

ilmoittautumiset laskutetaan.

• Ilmoittautumalla koulutukseen henkilö hyväksyy, että hänen 

henkilötietojaan kerätään Medieco Oy:n toimintaa varten. 

Medieco Oy kerää henkilöistä vain tarpeellisia tietoja, joita 

käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja 

käytetään palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen, 

kehittämiseen, todistuksen kirjoittamiseen sekä tilastointiin 

(henkilötiedot eivät siirry yksilöityinä tilastoihin). 

Henkilötietoja ei sellaisenaan luovuteta ulkopuoliselle, 

mutta henkilön työnantajalle voidaan luovuttaa tietoa 

henkilön koulutussuorituksista. Henkilöllä on oikeus 

tarkistaa omat tietonsa.

• Mikäli esimies (tai muu yhteyshenkilö) ilmoittaa henkilön 

koulutukseen, on esimiehellä/ilmoittajalla oltava henkilön 

suostumus siitä, että hänen henkilötietojaan käsitellään 

Medieco Oy:ssä.

Viimeistele ilmoittautuminen



Kiviharjuntie 11 (Medipolis)
90220 OULU

MEDIECO OY
Asiakastuki

tuki@medieco.fi

040 1734587

www.medieco.fi


