Asiantuntijuus takaa teollisuuden
sähkötyöturvallisuuden myös
verkossa
Sähkötyöturvallisuuden kulmakivet ovat kommunikaatio,
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Martti Hallamäki on suomalaisen sähkötyöturvallisuuden arvostetuimpia nimiä. Hänen osaamisensa perustuu
kokemukseen, jota hän on kerännyt kehittäessään useiden
teollisuusyritysten sähkötyöturvallisuutta. Tietouttaan hän
haluaa välittää verkkokurssin kautta.
“Olen päässyt näkemään todella paljon yrityksiä ja sähköpuolen osaajia. Minne tahansa olen mennyt, olen kysynyt,
kuunnellut ja oppinut. Käytännön työn kautta oppimaani
olen vienyt sitten eteenpäin ja päässyt muun muassa vaikuttamaan alan standardeihin. En ole missään tapauksessa opettaja vaan kouluttaja ja konsultti. Tässä roolissa olen
myös käynyt läpi Verkkokoulu.comin kurssin ja pyrkinyt
tuomaan siihen kentältä kerättyä tietoa ja käytännön osaamista”, Hallamäki kertoo.
Verkkokoulutuksen opit siirrettävä osaksi käytäntöä
Myös Oy Botnia Mill Service Ab:ssa ollaan siirtymässä
verkkokoulutukseen käyttövarmuusvastaava ja sähkökäytönjohtaja Pekka Kettusen ansiosta. Parhaillaan toteutetaan Verkkokoulu.comin TeollisuusSähkäri-verkkokurssia.
Kettunen on hankkinut ja järjestänyt lukuisia Metsä Fibrelle
ja Botnia Mill Servicelle räätälöityjä lupakoulutuksia vuo-
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sien saatossa. Hän lähti etsimään vaihtoehtoa luokkamuotoiselle koulutukselle, koska koulutus oli erittäin raskasta ja
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“Käytönjohtajan näkökulmasta olen helpottunut, kun
tiedän, että meidän kaverit joutuvat tämän kurssin suorittamaan. Kurssista paistaa läpi Hallamäen kokemus ja käytännön osaaminen ja sitä tehdessä joutuu oikeasti miettimään
ja keskittymään. Myös koulutuksen toteutukseen liittyvä
jousto, keskeyttämis- ja jatkamismahdollisuus, puoltaa
verkkokoulutusta. Hyvää palautetta on tullut meidän työntekijöiltä”, Kettunen kehuu.
Verkkokurssin hankkiminen ja toteuttaminen on erittäin
helppoa. Yrityksen tulee vain ostaa kurssi ja jakaa tarvittavat tunnukset osallistujille. Verkkokoulu.com kehittää koko
ajan koulutuksia ja esimerkiksi Botnian palautteen mukaisesti he tulevat lisäämään TeollisuusSähkäri-koulutukseen
enemmän visuaalisia esitystapoja.
“Kuuntelemme asiakkaitamme huolellisesti ja kehitämme
verkkokursseja heiltä saadun palautteen mukaisesti yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Haluamme
tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia verkkokoulutuksia ja se onnistuu vain asiakasta ja asiantuntijoita
kuuntelemalla”, Verkkokoulu.comin toimitusjohtaja Keijo
Heikkinen toteaa.
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Verkkokoulu.com:n TeollisuusSähkäri-kurssin sisältö
perustuu SFS 6002:15 sähkötyöturvallisuusstandar-
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keijo.heikkinen(at)verkkokoulu.com
Kurssi toimii myös yleisenä osana työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) § 14:n mukaisen
koulutusvelvoitteen täyttämistä teollisuus- ja voimalaitosympäristössä työskentelevälle työntekijälle annettavasta opastuksesta ja ohjauksesta.
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Kurssista ja sen toteutuksesta saa lisätietoja Keijo
Heikkiseltä.

