Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
4.6.2020, 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 automaatioalojen
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
To 4.6.2020, 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
•

turvallisuus säännöt, työskentely jännitteettömänä ja jännitetyö

•

työskentely jännitteisten osien läheisyydessä

14.00 – 14.15

Päiväkahvi / Ruffi

14.15 – 15.15

Kunnossapito käytännöt
•

korjaustyöt ja vaihtotyöt.

•

kunnossapitotyön keskeytys ja lopetus

15.00 -

Kirjallinen kuulustelu

16.00

Tilaisuuden päätös

Koulutuspaikka
POHTO Oy
Vellamontie 12, 90510 OULU
www.pohto.fi

Majoitusvaraukset
Tarvittaessa voit varata majoituksen
Break Sokos Hotel Edenistä, hotelli
palvelee aivan POHTOn läheisyydessä.
Break Sokos Hotel Eden sijaitsee POHTOsta
alle kymmenen minuutin kävelymatkan
päässä. POHTOn asiakkaana voitte varata
huoneen suoraan sähköpostitse
myyntipalvelusta myynti.eden@
sokoshotels.fi . Varauksen yhteydessä
lisätään maininta ”POHTO”. Break Sokos
Hotel Edenin majoitushinnat ovat hotellin
voimassa olevan hinnaston mukaiset.

Osallistumismaksu
Hinta 280 € sisältää opetuksen,
materiaalin ja ohjelmassa
mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu
050 5900 963
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
050 5709 702
etunimi.sukunimi@pohto.fi
Ilmoittautuminen mielellään
19.5. mennessä,
010 8434 600,
asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

www.pohto.fi
asiakaspalvelu@pohto.fi
puhelin: 010 843 4500

