
Suomen sairaalatekniikan Suomen sairaalatekniikan 
yhdistys kouluttaayhdistys kouluttaa!!   

 

SSähköjaoksen ähköjaoksen ajankohtaispäiväajankohtaispäivä  
 
Aika:  03.10.2017 klo 8.30 – 15.30 
 
Paikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki  

Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki 
 
 
8.30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen  
 
8.40 – 8.45  Tilaisuuden avaus 
  Jari Hakala, sähköjaoksen pj. 
 
8.45 – 9.45  Karolinskan opintomatkan kokemukset 

IT-verkko, onko se ehdottoman välttämätön G2-tiloissa? Voidaanko se korvata 
Ruotsin mallin mukaisella ratkaisulla? Ja muut Karolinskan ratkaisut verrattuna 
Suomen sairaaloihin. 

 Jarno Virolainen / TAYS 
    
9.45  Tauko 15 min. 
 
10.00 – 10.45 Suunnittelu- ja toteutusohje sairaalaympäristöön 
 PSHP on laatimissa teknistä linjausta sairaalan sähkö- LVIJA-järjestelmien 

ratkaisuista ja toteutuksesta Taysin kohteissa. Tietoliikennekaapelien 
kiinnitykset ja kaapelimerkinnät. 
Jarno Virolainen / TAYS 

 
10.45 – 11.30 Ohjelma käytönjohtajille mittaustuloksien dokumentointia ja 

vikavirtasuojakytkimien testausta varten. 
 Jussi Suomi / Martten Finland Oy 
    
11.30 Lounas 
 
12.15 – 12.30 Maakuntien Tilakeskuksen valmistelun tilannekatsaus 
 Olavi Hiekka / Maakuntien Tilakeskus Oy 
 
12.30 – 13.00 Hoitoalueen määritelmä.  

Tulkintoja hoitoalueen sisällä käytettävistä (koti)laitteista ja 
asennuksista. 
Timo Säisä / KYS 

 
13.00 – 13.30 Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna. 

Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä. 
Teemu Paakkunainen / Eaton Power Quality Oy  

 
13.30  Kahvi  
   
13.45 – 14.15 Varavoimalaitteiston polttoainereservi, miten polttoaineen tuonti on 

varmistettu pitkän katkoksen aikana, polttoaineen 
kierrättäminen/vanhenemisen esto 

 Pasi Poikonen / Granlund Oy 
  
14.15 – 15.00 Koko sairaalan varmistaminen varavoimalla / onko se määräysten 

mukaista 
 Pasi Poikonen / Granlund Oy 



     
    
Toivomme, että viette tietoa kurssistamme edelleen laitoksenne tai yrityksenne sähkö- 
ja lääkintälaitetekniikan vastuuhenkilöille.  
 
Hinta 100 euroa/osallistuja (alv 0%) 
 
Sitovat ilmoittautumiset 22.9.2017 mennessä www.ssty.fi –internet-sivujen 
kautta 
 
Koska paikkoja on rajoitetusti, täytetään paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. 
(50 henkilöä) 
 
Ilmoittakaa myös mahdollisista erikoisruokavalioista ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 
Yhdistyksen jäsenyhteisöt voivat mainostaa pienimuotoisesti tuotteitaan tai yritystään 
luentopaikan aulassa. Asiasta tulee sopia etukäteen Jari Hakalan kanssa p. 050  - 474 4128 e-
mail jari.hakala@epshp.fi. 
 
Sokos Hotel Presidentti tarjoaa edullista majoitusta kurssilaisille yhden hengen 
huone hintaan 144 euroa / huone / yö tai kahden hengen huone 164 euroa / 
huone / yö.  
Mainitkaa kiintiötunnus "BSSTY" varausta tehdessä. 
HOTELLIVARAUSKIINTIÖ PURETAAN 18.09.2017, VARAA SIIS 
HOTELLIYÖPYMISESI PIAN!!! 
 
Tässä hieman tietoa yhdistyksemme jäsenyydestä kiinnostuneille: 
 
Jäseneksi Suomen Sairaalatekniikan yhdistykseen voit hakea internetissä (www.ssty.fi).  
Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Suomen sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa toimivat 
teknisen alan henkilöt ja mm. edistää heidän ammattitaitoaan. 
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla: 

- sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa toimivat sairaalatekniikan esimies-, asiantuntija- ja 
johtotehtävissä työskentelevät henkilöt  

- sairaaloihin ja terveydenhoitolaitoksiin asiantuntijapalveluita tekevät insinöörit, arkkitehdit ja 
muut asiantuntijat  

- erityisistä ansioista sairaalan tai terveydenhoitolaitoksen teknisten ja arkkitehtonisten palvelujen 
edistämisessä toimineita muitakin henkilöitä voidaan ottaa yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi  

 
Yhdistyksen yhteisöjäseniksi voivat liittyä sairaaloihin ja terveyden hoitolaitoksiin teknisiä ja 
arkkitehtonisia palveluita tekevät oikeustoimikelpoiset yhteisöt.  
 
Tämänhetkiset jäsenmaksut: 10 €/vuosi (henkilöjäsenet) ja 100 €/vuosi (yhteisöjäsenet) 

http://www.ssty.fi/
mailto:jari.hakala@epshp.fi

