
SSuuoommeenn  ssaaiirraaaallaatteekknniiiikkaann  yyhhddiissttyyss  
kkoouulluuttttaaaa!!  
 

SSäähhkkööjjaaookksseenn  aajjaannkkoohhttaaiissppääiivvää  
 
Aika:  30.5.2018 klo 8.30 – 16.00 
 Turvallisuusasioihin painottuva ajankohtaispäivä 
  
 Tilaisuus jatkuu Kuopiossa: 
 31.5.2018 klo 8.00 – 16.30 Turvallisuusjaoksen ajankohtaispäivä 
  
Paikka: 30.5.-18 Kuopio / Kuopion yliopistollinen sairaala 
 Kokoustila: Kaarisairaala 4067 B ja C 
 
 31.5.-18 Kuopio / Pelastusopisto 
 
Aamupäivän teemana: Turvallisuus ja varmistukset huoltovarmuuskriittisissä kohteissa 

 
8.30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen  

 

8.40 – 8.45  Tilaisuuden avaus 
  Jari Hakala, sähköjaoksen pj. 

 
8.45 – 9.45  Kyberturvallisuus huoltovarmuuskriittisissä kohteissa 

Tony Sandelin, ABB Oy 
    

9.45  Tauko 15 min. 

 
10.00 – 10.45 Uuden sukupolven UPS-laitteistot (energiatehokkuus,ylläpito) 

 Kimmo Impiö / Are Oy 
 

10.45 – 11.30 Varavoimajärjestelmien uusi innovaatio (konttiratkaisu) 

  Tapio Wälkkilä, Eaton Power Quality Oy  
 

11.30 Lounas 
 

Iltapäivän teemana: Turvajärjestelmät sairaalassa  
 

12.15 – 13.00 Lääkintä IT-verkon oikosulkukysymykset 

Insinööriopiskelija Jouko Savolainen, Granlund Oy 
 

13.00 – 13.45 Turvallinen KYS  
 Sairaalainsinööri Timo Säisä, KYS 

  

13.45  Kahvi  
   

14.15 – 15.00 Moderni paloilmoitin 
 Solution Manager Aapo Leisiö, Siemens 

 

15.00 – 15.45 Hälytysvalvontajärjestelmät (henkilöturva, lääkintälaitteet) 

 Ari-Pekka Tenko, Ascom 
     

    

Toivomme, että viette tietoa kurssistamme edelleen laitoksenne tai yrityksenne sähkö- 
ja lääkintälaitetekniikan vastuuhenkilöille.  

 
 



Hinta: 0 € SSTY:n jäsenille. Saapumatta jättämisestä perii SSTY ilmoittautuneelta 50,00 €. 

 
Sitovat ilmoittautumiset 15.05.2018 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. 

 

Majoitusta voi tiedustella alueen hotelleista: Scandic, Cumulus, Puijonsarvi. Myös 
Pelastusopisto tarjoaa edullista majoitusta.  
 
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

