Sähkötyöturvallisuus
SFS 6002
21.11.2018, Oulu

Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja
opastusvastuu kuuluu työnantajalle.
Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava
yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus.
Sähkötyöturvallisuuskoulutus on
uusittava max. 5 vuoden välein.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus
soveltuu sähkö- ja automaatio-alojen
insinööreille, teknikoille ja asentajille.
Sisältö:
- Sähkö vaarallisuus
- Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
- Turvallisen toiminnan perusta
- Sähkötöitä tekevät henkilöt ja
organisaatio
- Käyttöön liittyvät toimenpiteet
- Työskentelykäytännöt
- Kunnossapito käytännöt
- Kirjallinen kuulustelu

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
21.11.2018, Oulu
Ohjelma
8.30

Aamukahvit ja kurssin avaus sekä tavoitteet Jaakko Kiuttu, POHTO Oy
Sähkö vaarallisuus

9.45



sähkövirran vaarat kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat



sähköiskulta suojautuminen

Tauko
Lait, asetukset ja standardi SFS 6002


säädösten vaatimukset

Turvallisen toiminnan perusta


opastus, koulutus, ensiapu, yhteydenpito.

11.30 – 12.15

Lounas / Ruffi

12.15 -

Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio


maallikot, opastetut henkilöt, sähköalan ammattilaiset

Käyttöön liittyvät toimenpiteet


mittaukset, tarkastukset, testaukset

Työskentelykäytännöt

14.00 – 14.15
14.15 – 15.15



turvallisuus säännöt, työskentely jännitteettömänä ja jännitetyö



työskentely jännitteisten osien läheisyydessä

Kahvi ja tarjoilupöytä / Ruffi
Kunnossapito käytännöt


korjaustyöt ja vaihtotyöt.



kunnossapitotyön keskeytys ja lopetus

15.00 -

Kirjallinen kuulustelu

16.00

tilaisuuden päätös

Koulutuspaikka
POHTO Oy
Vellamontie 12, 90510 OULU

Yöpyminen POHTOssa
Majoitusvaraus POHTOn Kortteeri-hotellista
1.1.2018 lähtien.

Osallistumismaksu
Hinta 280 € sisältää opetuksen,
materiaalin ja ohjelmassa
mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv.
Oppisopimusopiskelijoille ei
ruokailut sisälly kurssimaksuun.

Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.

Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Jaakko Kiuttu,
050 5900 963
jaakko.kiuttu@pohto.fi

Hinnat sisältävät aamiaisen
● 2 hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
● 1 hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot Kortteeri-hotelli, Vellamontie
12, 90510 Oulu (Hietasaari). Lisätietoja ja
ajo-ohjeen löydät www.pohto.fi -sivuiltamme.
Majoitusvarauksen muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteeri-hotelliin
mielellään vuorokausi ennen saapumistasi
klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden 1-hh
huonehinnan.

Pertti Kauppila
050 5326 098
pertti.kauppila@pohto.fi
Ilmoittautuminen
7.11.2018 mennessä,
010 8434 600,
asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi

Vastaanottomme on avoinna
ma-to klo 7.30-17.00 ja pe 7.30 – 16.30.

Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään
viikkoa ennen kurssiaikaa, palautetaan
hinnasta 50%. Tämän jälkeen tehdyistä
peruutuksista ei maksua palauteta.
Paikan voi tarvittaessa luovuttaa toiselle
henkilölle.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi

010 843 4500

