
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 ja 

tekoäly -seminaari
4.5.2022, Messukeskus, Siipi

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

28.4.2022

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Messukeskus, Siipi

Messuaukio 1

00520 Helsinki

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

540 euroa + alv

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali, 

ohjelma sekä kaikki 

ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Majoitustiedot

Holiday Inn Helsinki – Expo

Messuaukio 1

00520 Helsinki

Huoneet 4.-5.5. yöksi on 

varattavissa 20.4.2022 asti.

130 € / 1-2 hh / vrk

Majoituksesta huolehdittava 

itse.

Seminaari tarjoaa hyvän mahdollisuuden saada tuoreinta 

näkökulmaa energia-alan IT-, ICT- ja tekoälykehitykseen. 

Muutokset edellyttävät uutta osaamista ja mahdollisuuksien 

tunnistamista. Moderneilla teknologioilla voidaan asiat tehdä 

fiksummin skaalautuvasti nopeassa muutostahdissa.

Seminaarin ohjelmassa perehdytään IT ja tekoäly -kehitykseen ja 

teknologioiden soveltamiseen useiden energia-alan käytännön 

esimerkkien kautta. Kuulemme mm. Dataan liittyvästä 

sääntelystä, digitaalisen sähköverkon ajankohtaisista 

tutkimushankkeista, usimmasta IoT-kehityksestä, tekoälystä 

energia-alan joustoissa, sekä miten voimalaitoksen älykäs ohjaus 

tukee uusiutuvan energian kasvua. – Tule mukaan!

Ennen yhteistä illallista kollegojen kanssa ehdit kiertää 

Messukeskuksen Teknologiamessut, jossa on esillä uusimmat 

teknologiat, koneet, laitteet, tuotteet ja palvelut. Messuille 

rekisteröityminen tapahtuu Messukeskuksen verkkosivuilla. 

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Outi Vainio

044 570 4084 

outi.vainio@energia.fi

Koulutussuunnittelija

Anne Hutri

050 548 1199 

anne.hutri@energia.fi

Koulutusassistentti

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/find-hotels/hotel/rooms?qDest=Messuaukio%201,%20Helsinki,%20FI&qCiMy=42022&qCiD=4&qCoMy=42022&qCoD=5&qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qRtP=6CBARC&qIta=99801505&qGrpCd=AYG&qSlH=HELCC&qAkamaiCC=FI&qSrt=sBR&qBrs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va.ii.sp.nd.ct.sx.we.lx&qWch=0&qSmP=1&setPMCookies=true&qRad=30&qRdU=mi&srb_u=1&qSHBrC=HI&icdv=99801505
https://teknologia.messukeskus.com/
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2313
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2391


”Tässä tilaisuudessa asiaa lähestyttiin eri kulmista, ja jäi siksi 
hyvä fiilis.”

"Hyvää ja monipuolista tietoa tekoälyn käyttömahdollisuuksista ja miten sen käyttöönottoa 
tulisi tarkastella."

Ohjelma Keskiviikko 4.5.2022
Puheenjohtajana toimii johtaja Janne Kerttula, Energiateollisuus ry:stä

8.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.25 Seminaarin avaus 
Janne Kerttula, Energiateollisuus ry

9.30 Dataan liittyvä sääntely
Petra Pynnönen, Energiateollisuus ry

10.00 Voimalaitoksen älykäs ohjaus tukee uusiutuvan energian kasvua
Mikko Jegoroff, VTT, SmartFlex -hanke

10.45 Tauko

11.00 Tekoälylaskennan uusi aikakausi – Business Finland:n tuki yrityksille
Outi Keski-Äijö, Business Finland 

11.30 Lounas

12.30  IoT energia-alan kehityksessä 
Timo Rannikko, Soficta Oy

13.00 IoT ja analytiikka energia-alan uusissa digitaalisissa palveluissa
Jyrki Keskinen, Wapice

5 min jaloittelutauko

13.35 Älykästä teknologiaa kaikille – Saavutettavuus osana tuotekehitystä
Annika Jokisuu ja Azra Tayyebi, Avaava Oy

14.00 Kahvitauko

14.30 Datan sekä drone- ja tekoälyteknologioiden mahdollisuudet sähköverkkojen kunnossapidossa
Milla Ratia, Evision Oy

5 min jaloittelutauko

15.20 Digitaalinen sähköverkko tutkimuksen kohteena
Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto 

16.00 Teknologiamessut (avoinna klo 19 asti)

18.00   Illallinen
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