SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus
Tuotenumero: 421203
465,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
290,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Standardista SFS 6002 on julkaistu uusi painos (2015), joka muun muassa
muuttaa jännitetyötä koskevia vaatimuksia. Tule kuuntelemaan standardin 3.
painoksen tuomista muutoksista ja päivitä samalla sähkötyöturvallisuuskortti
ajan tasalle.
Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna
työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä
toimivat henkilöt.
Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti
työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden
johtajalle ja käytönjohtajalle. Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen
sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten, että koulutusten väli on enintään 5
vuotta.
Yleisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen jälkeen voi tietyin edellytyksin tehdä
jännitteiseen osaan kohdistuvia toimenpiteitä. Ota selvää millä tavoin, jotta
muutoksista saatava turvallisuuslisä saadaan mahdollisimman pian tuottavaan työhön.
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä
koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan
kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja
magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön
tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.
SFS 6002 käytännössä -kirja kuuluu luentoaineistoon.

Hyödyt
Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin
henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.
Koulutukseen sisältyy koe, jonka perusteella kaikille osallistujille annetaan todistus ja hyväksytysti kokeesta
suoriutuneille Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortti. Jatkossa kortti sisältää mahdollisuuden
tietojen tarkistamiseen suoraan Valttikortista, mikäli palvelu on tilattuna Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä.

Sisältö
8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.45 Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat ja sähkön vaarallisuus
10.00 Sähkötöitä tekevä henkilöstö, organisaatio, ensiapu, yhteydenpito ja työalue, työkalut ja suojaimet,
piirustukset ja kilvet sekä käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset
11.30 Lounas
12.30 Työmenetelmät yleistä, työskentely jännitteettömänä, jännitteiseen osaan kohdistuvat toimenpiteet ja
jännitetyöt
14.10 Kahvitauko

14.30 Lähityöt ja kunnossapitokäytännöt
15.15 Koe
15.45 Kokeen palautus ja loppukeskustelu
16.00 Koulutus päättyy

Kouluttajat
Jenna Kauppila, Timo Ylinen, Henrik Rousku tai Esa Tiainen Sähköinfo Oy:stä, Veli-Pekka Vitikka tai Arto Kari Henkilöja Yritysarviointi Seti Oy:stä.

Lisätietoja
Lisätietoja kurssin sisällöstä antaa Henrik Rousku, 09 5476 1106, henrik.rousku@sahkoinfo.fi.

Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin.
Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422

PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan
100 % kurssin hinnasta.

Palaute
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,6 (asteikko 1–4)

Kurssipalautteita:
"STJ vastuut ja työnjohtajan vastuut" 3/2019
"Sähkötyön turvallisuuden valvonta" 3/2019
"Erinomainen, selkeni muutokset jännitetyöalueeseen" 3/2019
"+++Jännitetyökyltit ja johdonsuojan lukitsimet" 10/2018
"Hyvät ja ammattimaiset kouluttajat" 10/2018
"Hyvä, asiallinen kurssi!" 1/2018

Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

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

