Käytön johtajan peruskurssi
Tuotenumero: 421133
495,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
310,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla käydään läpi käytönjohtajan vastuita ja tehtäviä. Päivän
aikana käydään läpi mm. erilaisia esimerkkitapauksia
vastuukysymyksistä.
MIKSI?
Käytönjohtajaksi 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
käytönjohtajan kuin sähkölaitteiston haltijan palveluksessa olevan
käytönjohtajan näkökulmasta.

Hyödyt
Kurssilla käydään läpi käytönjohtajan vastuita ja tehtäviä. Päivän aikana käydään läpi mm. erilaisia esimerkkitapauksia
vastuukysymyksistä.
MIKSI?
Käytönjohtajaksi 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
käytönjohtajan kuin sähkölaitteiston haltijan palveluksessa olevan käytönjohtajan näkökulmasta.

Sisältö
8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.45 Lainsäädäntö ja käytönjohtajan vastuut
sähkölaki ja asetukset
muut käytönjohtajan toimia säätelevät lait
mistä KJ vastaa?
vastuurajat
mitä, jos jotain menee pieleen?
Roger Lehtonen, STUL
9.45 Käytönjohtajan ammattitaito
mitä pitää osata ja tietää?
minkälainen työhistoria pitäisi olla?

Arto Kari, Seti Oy
10.10 Käytönjohtajan sopimus sähkölaitteiston kunnossapidosta
uusittu lomake
haltijan vastuiden ottaminen tehtäväkseen
mitä kannattaa sopia jo alussa?
Jenna Kauppila, Sähköinfo Oy
10.45 Sähkölaitteiston haltijan eli tilaajan odotukset
kiinteistösijoittajan odotukset
teollisuus ympäristön tuomat haasteet
miten myyt parannusehdotuksen laitteiston haltijalle tai omistajalle eli rahoittajalle?
Haltijan vastuu sähkölaitteistosta
Petri Halonen, ISS Palvelut Oy
11.30 Ruokailu
12:30 Käyttö- ja huoltosuunnitelmat
kuinka saada asiat sujumaan mahdollisimman tehokkaasti
kuka tekee käyttö- ja huoltotyöt ja kuka niitä saa tehdä?
seuranta
Jenna Kauppila, Sähköinfo Oy
13.15 Erikoistilat ja –laitteistot käytönjohtajan kannalta
Jenna Kauppila, Sähköinfo Oy
14.00 Kahvi
14.30 Käytönjohtajan puheenvuoro
Jarmo Virtanen, ISS palvelut Oy
15.15 Eväitä ja instrumentteja omien vastuiden hoitoon
käytönjohtajan tarkastuslista
muita työkaluja
Arto Kari, Seti Oy
16.00 Loppukeskustelu ja lopetus

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.

Lisätietoja

Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit
ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Jenna Kauppilalta, jenna.kauppila@sahkoinfo.fi

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

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu kaikille käytönjohtajatehtäviä hoitaville sekä aloitteleville käytönjohtajille.

