
SSuuoommeenn  ssaaiirraaaallaatteekknniiiikkaann  yyhhddiissttyyss  
kkoouulluuttttaaaa!!  
 

SSaaiirraaaallooiiddeenn  ssäähhkköötteekknniiiikkaann  aajjaannkkoohhttaaiissppääiivvää  22001199  
 
Aika:  13.06.2019 klo 8.30 – 17.00  
 

Paikka:  Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki  
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki 

 
Kurssi/keskustelutilaisuus on tarkoitettu kaikille sairaalan sähköasennuksien kanssa 

tekemisissä oleville henkilöille, kuten sähkölaitosten käytön ja sähkötöiden johtajille, töiden 
valvojille, huoltomestareille, suunnittelijoille jne. 

 
8.30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen  

 

8.55 – 9.00  Tilaisuuden avaus 
  Jari Hakala, sähköjaoksen pj. 

 

9.00 – 10.00 Monioperaattoriverkot sairaalassa, lähitulevaisuuden haasteet 
(VIRVE 2,0, 5G-valmiudet)  

Tero Lepistö, Browacom Oy  

  
10.00  Tauko 15 min. 

 
10.15 – 11.00 Kaapelivalmistajan näkemyksiä cpr-luokiteltujen kaapelien tiimoilta 

  Seppo Pöyhönen, Prysmian Group 
 

11.00 – 11.30 Lisäpotentiaalitasaukset KYS:ssä 

  Timo Säisä, KYS 
  

11.30  Lounas  
 

12.30  Siirtyminen Eatonin tehtaalle (bussikuljetus) 

 
13.00                   Tervetuloa ja kahvit 

  Tapio Wälkkilä, Eaton 
 

13.15 – 14.00                   Sairaalakiinteistöjen rooli tulevaisuuden sähköverkoissa 

Janne Paananen, Eaton & Ilari Alaperä, Fortum 
 

14.00 – 14.45      Uudet teknologiat osana sairaalasuunnittelua  
Janne Paananen, Eaton & Tapio Wälkkilä 

 
14.45  Tauko 15 min. 

 

15:00 – 15.30                  Energiavarastojen eri vaihtoehdot ja valinta 
   Petri Kokkonen, Eaton  

 
15:30 – 16.00        Tehdaskierros  

Lari Saarnikko, Eaton 

 
16.00 -17.00     Varavoima & UPS -konttidemo (UPSG) piha-alueella 

                           Petri Kokkonen, Eaton 
 

     

 



Toivomme, että viette tietoa kurssistamme edelleen laitoksenne tai yrityksenne 
sähköasennusten vastuuhenkilöille.  

 

Hinta 50 euroa / osallistuja (alv 0%) / aamupäivä 
Hinta 100 euroa/osallistuja (alv 0%) / koko päivä 

 
Sitovat ilmoittautumiset 30.5.2019 mennessä www.ssty.fi –internet-sivujen 
kautta 
 
Koska paikkoja on rajoitetusti, täytetään paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. 
(50 henk / aamupäivä ja 30 henk / iltapäivä). 
 
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 majoitusta kurssilaisille. Hinta 302 € / 1 hh.  
Mainitkaa kiintiötunnus "Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys" varausta 
tehdessä. 
HOTELLIVARAUSKIINTIÖ PURETAAN 14.05.2019, 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

