Jännitetyökoulutus tilauskurssina
Tuotenumero: 422210
Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien
aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai
kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus paras
vaihtoehto.Asiantuntevasta koulutuksesta on hyötyä pitkään. Paitsi
uusinta tietoa, koulutus antaa aina myös valmiuksia oppia uutta ja
soveltaa uutta tietoa omiin jokapäiväisiin työtehtäviin.

Hyödyt
Koulutuksessa kerrotaan jännitetyön tekemiseen liittyvät määräykset ja ohjeet voimassa olevan
sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 mukaisesti sekä suunnitellaan jännitetyön tekemiseen liittyvä ohjeistus
huomioiden jännitetyöhön liittyvät tarkistukset, turvallisuustoimenpiteet ja ympäristöolosuhteet. Lisäksi voidaan
harjoitella työrasteilla tyypillisten jännitetöiden tekemistä asianmukaisten työkalujen ja henkilökohtaisten
suojavarusteiden avulla. Päivän päättää kertauskoe tärkeimmistä jännitetyöhön liittyvistä asioista.

Sisältö
Koulutuksen sisällöksi valitaan yhdessä yrityksesi toiminnan kannalta tärkeät asiat. Ne, jotka ovat muuttuneet tai ne,
jotka eniten kaipaavat kertausta. Yrityskohtaisella kurssilla voi aina painottaa yrityksen kannalta keskeisiä seikkoja.

8 tunnin kurssipäivän ohjelma voi koostua esim. seuraavista osa-alueista:
Sähkön vaarallisuus jännitetöiden kannalta
Ohjeistus jännitteisiin osiin kuuluvissa toimenpiteissä sekä perustason ja vaativissa jännitetöissä
Kertauskoe tärkeimmistä asioista

Hinta
Pyydä tarjous yllä olevasta painikkeesta.
Tilauskurssi sisältää koulutuksen ja aineiston, tarvittaessa koulutuspaikan tarjoiluineen.

Paikka&Aika
Tilauskursseissa koulutuksen aika ja paikka on sovittavissa.
Koulutus voidaan järjestää tiloissanne tai varaamassanne paikassa.

Kouluttajat
Jenna Kauppila, Pertti A. Mäkinen ja Timo Ylinen

Lisätietoja kouluttajistamme löydät esittelyistä

Lisätietoja
Osallistujilla on oltava voimassaoleva, enintään 5 vuotta vanha, yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus.

Osallistujia pyydetään ottamaan omat jännitetyövälineet mukaan koulutustilaisuuteen, jos sellaiset ovat käytettävissä
(1000 V työkalut, kasvosuojus, JT -käsineet, EN 531 -työvaate ja 1 000 V eristeaineiset lisäsuojat).
Lisätietoja Jännitetyökoulutuksesta tilauskurssina saat: Esa Tiainen, 09 5476 1319 , esa.tiainen@sahkoinfo.fi

Kenelle
Tilauskurssi on hyvä vaihtoehto yritykselle silloin kun osallistujia on useampia tai avoimesta kurssitarjonnasta ei löydy
sopivaa ajankohtaa. Tilauskurssilla asioista voidaan keskustella myös oman yrityksen näkökulmasta ja oppien siirtyminen
käytäntöön tulee tehokkaammaksi.

Palaute
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,5 (asteikko 1-4) ja vastanneista 66% arvioi saaneensa uutta tietoa
kurssilta. (1/2015)

Kurssipalautteita:
"Hyvää kertausta ja asiat esitettiin selkeästi." 1/2015
"Kertauskurssilla ei varsinaisesti uutta asiaa, mutta käytännön harjoittelu oli paikallaan" 1/2015
"Kaikki oleellinen tuli hyvin kiteytettynä ja painotettuna" 1/2015
"Hyvät kouluttajat ja "harjoituspenkit" tähän mennessä parhaat" 1/2015
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

