
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen 
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50%. Tämän jälkeen 
veloitamme koko osallistumismaksun. 
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja 
vastaa itse matkavarauksistaan.

Muutokset mahdollisia

Energia-alan IT -seminaari

18.11.2020, Online

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

12.11.2020

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Online GoToWebinar

GoToWebinar on 

helppokäyttöinen järjestelmä, 

joka avautuu linkistä. 

Etäosallistujana voi esittää 

kysymyksiä kirjallisena tai 

pyytämällä puheenvuoron 

moderoijalta. Tarkemmat 

ohjeet etäosallistumiseen saat 

osallistumisvahvisteen 

yhteydessä.

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

375 euroa + alv

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali.

Energia-alan IT -seminaari on tarkoitettu energia-alalla kehitys- ja 

IT -asioiden parissa työskenteleville sekä palveluntuottajille ja 

järjestelmätoimittajille. 

Tilaisuus tarjoaa jälleen monipuolisesti ajankohtaisinta ja ajatuksia 

herättävää IT -asiaa, hyviä käytännön esimerkkejä energiasektorilta, 

mutta myös yhteisen foorumin ajatusten ja kokemusten vaihtoon, sekä 

mahdollisuuden verkostoitua muiden samojen asioiden parissa 

energiasektorilla työskentelevien kanssa.

Ohjelma on täynnä kiinnostavia puheenvuoroja:

- AR/VR- sekä etätukiratkaisut energia-alalle

- Uusia kehityssuuntia asiakkuudenhallintaan ja asiakaspalveluun

- Lohkoketjujen merkitys energia-alan kehitykselle

- Miten ”luotettava Internet” mahdollistaa energia-alan kehitystä 

energiayhteisöistä hiilijalanjälkeen? 

- Hiilineutraaliudesta syntyvät tarpeet energiatiedon ja mittausten 

hallintaan tietojärjestelmissä

- Datahub järjestelmäprojektina ja vaikuttavuus CO2-päästöihin 

suomalaisessa energiajärjestelmässä

- Strategisen muutoksen mahdollistaminen teknologian avulla

- Miten tehdään end-to-end optimoitua kaukolämpöä (E2E) 

Tervetuloa kuulolle!

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Outi Vainio

044 570 4084 

outi.vainio@energia.fi

Koulutussuunnittelija

Seija Naukkarinen

050 548 1124

seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2012


" Hyvä ja ajankohtainen sisältö."
"Hyvin onnistunut sisältö kokonaisuutena. Business-lähtöinen ajattelu, jota IT/ohjelmistot 

tukevat eri keinoin."

Ohjelma

Keskiviikko 18.11.2020
Seminaarin puheenjohtajana toimii johtaja Janne Kerttula, palveluntuotanto ja jäsenpalvelut, Energiateollisuus ry

9.00 Seminaarin avaus

9.05 Tulevaisuuden perässä ei pidä juosta, sitä pitää kävellä vastaan
- Muutos on pysyvää ja vauhti tuntuu vain kiihtyvän, mutta mikä osa muutoksesta on merkityksellistä? 
Vastauksia aiheeseen yhteiskunnan, kuluttajakäyttäytymisen, kilpailuympäristön ja teknologian 
näkökulmista
Petri Vuorinen

9.50 Tauko

10.00 Lohkoketjujen merkitys energia-alan kehitykselle
– Miten ”luotettava Internet” mahdollistaa energia-alan kehitystä energiayhteisöistä hiilijalanjälkeen?
Markku Luoto, Pedab Oy

10.40 Tauko

10.50 Miten tehdään end-to-end optimoitua kaukolämpöä (E2E) hyödyntäen olemassaolevaa rakennuskantaa? 
Jukka Aho, Leanheat Oy

11.30 Tauko

12.30 Softability – AR/VR sekä etätukiratkaisuja energia-alalle
Mikko Luukkonen, Softability Oy 

13.15 Datahub järjestelmäprojektina ja vaikuttavuus CO2-päästöihin suomalaisessa energiajärjestelmässä
Riku Rokala, CGI Oy

14.00 Tauko

14.30 Hiilineutraaliudesta syntyvät tarpeet energiatiedon ja mittausten hallintaan tietojärjestelmissä
Juha-Pekka Einamo, HansenCX Oy

15.15 Uusia kehityssuuntia asiakkuudenhallintaan ja asiakaspalveluun
Henri Nieminen, Akamon Oy

16.00 Koulutuksen yhteenveto ja päätös
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