Verkkokurssi: Käytön johtajan peruskurssi
Tuotenumero: 425133
190,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
140,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla käydään läpi käytön johtajan vastuita ja tehtäviä. Käytön
johtajaksi ryhtyessään moni ei välttämättä tiedä minkä vastuun ottaa
hoitaakseen. Tehtävässä on kyse huomattavan paljon suuremmasta
vastuusta kuin vastuu muuntamosta. Tämä kurssi selvittää monia asioita,
jotta vastuiden hoito olisi hallinnassa. Vastuut ovat vaikka niitä ei
tiedostaisi. Lisäksi tehtävä voi näyttää hyvin erilaiselta ulkopuolisen
käytön johtajan kuin sähkölaitteiston haltijan palveluksessa olevan
käytön johtajan näkökulmasta.
Voit suorittaa verkkokurssia silloin kun sinulle parhaiten sopii. Voit
liikkua kurssissa edestakaisin ja kerrata kaikkia kohtia opintoajan
puitteissa.
Verkkokurssi on käytettävissäsi kuukauden ajan Severi-palvelussa siitä,
kun olet oston jälkeen saanut erillisen viestin käyttöoikeuden
avautumisesta.
Osallistujalla tulee olla henkilökohtainen toimiva
sähköpostiosoite (työ- tai yksityinen sähköpostiosoite).

Hyödyt
Aihealuetta käsitellään selkeänä kokonaisuutena, jonka jaottelun avulla osaat valmistautua käytön johtajuuteen uudessa
kohteessa, kykenet tekemään sellaisen sopimuksen, jossa sovituista asioista selviydyt ja ymmärrät myös
perussähköturvallisuudesta vastaamisen lisäksi erikoistiloista aiheutuvat lisävaatimukset käytön johtajan kannalta.
Verkkokurssi vapauttaa sinut ajasta ja paikasta – voit opiskella juuri silloin kun sinulle sopii. Voit myös jaksottaa kurssin
käymistä oman aikataulusi mukaan. Kaikkia harjoituksia ei ole pakko suorittaa kerralla vaan voit jatkaa aina siitä mihin jäit
opintoajan puitteissa.

Sisältö
Kurssi on jaettu viiteen osaan, joiden suorittamiseen kuluu aikaa kokonaisuudessaan 2–3 tuntia.
Osa 1: Lait ja vastuut
Osa 2: Tutustuminen laitteistoon ja riittääkö oma pätevyyteni käytön johtajana toimimiseen
Osa 3: Sopimus sähkölaitteiston käytön johtamisesta
Osa 4: Laitteisto
Osa 5: Työvälineitä tehtävien hoitamiseen

Hinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STUL:n varsinaisia
jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.
Jäsenyytesi tunnistetaan, kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Paikka&Aika
Verkkokurssit sijaitsevat sähköisessä aineistopalvelussamme Severissä. Saat tilausvahvistuksen jälkeen erillisen
sähköpostiviestin, jossa kerrotaan käyttäjätunnuksesi.

Kouluttajat
Kurssiaineiston on laatinut tekninen asiantuntija Jenna Kauppila. Verkkokurssilla kouluttaja ei ole läsnä vaan harjoitukset
suoritetaan itsenäisesti.

Lisätietoja
Verkkokurssit sijaitsevat sähköisessä aineistopalvelussamme Severissä. Ostettuasi tuotteen saat erillisen
sähköpostiviestin, jossa kerrotaan kirjautumisohjeet.
Verkkokurssin suorittamiseen tarvitset internetyhteyden ja -selaimen. Muita erityisiä laitteistovaatimuksia ei ole.
Osallistujalla tulee olla henkilökohtainen toimiva sähköpostiosoite (työ- tai yksityinen sähköpostiosoite).
Lisätietoja kurssin sisällöstä: Jenna Kauppila, jenna.kauppila@sahkoinfo.fi, (09) 5476 1323
Lisätietoa verkkokursseista: verkkokouluttajat@sahkoinfo.fi

Kenelle
Verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat käytön johtajaksi tai ovat käytön johtajuuden alkutaipaleella. Toki
kurssista on hyötyä myös käytön johtajana jo pitempäänkin toimineelle etenkin, jos vastuukysymykset ovat jääneet
selvittelemättä.

Palaute
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

