
Standardeihin pohjautuvat korttikoulutukset ovat mur-

roksessa. Digitaalinen muutos helpottaa huomattavasti 

esimerkiksi sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutusta 

suorittavia henkilöitä ja yrityksiä. Korttikoulutuksen voi 

tänä päivänä suorittaa tiiviinä verkkokurssina vaikka omalta 

kotisohvalta käsin tai töiden välissä sopivan mittaisissa 

pätkissä. 

Verkkokoulu.com toteuttaa lukuisia eri korttikoulutuksia 

verkkokursseina, minkä ansiosta kenenkään ei enää tarvit-

se matkata päivän kestävälle kurssille toiselle paikka-

kunnalle.

Vaihtoehto luokkamuotoisille koulutuksille

Matkustamiseen ja löysätahtisiin luokkakoulutuksiin 

kyllästyi myös Kauhajoella toimivan Suupohjan Sähkö 
Oy:n yrittäjä Risto Potapoff. Hänen 39 vuoden mittaiseen 

sähköasentajan uraansa mahtuu varsin monta sähkötyö-

turvallisuuskoulutusta. 

Suupohjan Sähkö on yli kahdenkymmenen vuoden ajan 

palvellut Kauhajoen seudun kuluttajia ja yrityksiä säh-

köasennuspalveluillaan sekä suunnittelemalla ja toteutta-

malla sähköjärjestelmiä. Laadukas ja turvallinen palvelu 

edellyttää pätevyyden jatkuvaa pävittämistä.

“Urallani olen käynyt läpi aika monta koko päivän kestävää, 

unettavaa, puisevaa korttikoulutusta, joihin olen joutunut 

vielä matkustamaan erikseen”, Risto Potapoff kertoo.

Potapoff päätti etsiä vaihtoehtoisen ratkaisun luokkamuo-

toisille korttikoulutuksille. Verkkokoulu.comin sivuilta löytyi 

SFS 6002 -standardiin pohjautuva Sähkäri-sähkötyöturvalli-

suuskoulutus.

“Sivulla oli selkeästi kerrottu, miten kortti suoritetaan 

verkkokurssina ja mitä sisältöjä siihen kuuluu. Myös kurssin 

ostaminen oli yksinkertaista. Tarkistin vielä yksityiskohdat 

Keijo Heikkiseltä, ja nyt kurssi on suoritettu onnistu- 

neesti”, Potapoff kiittelee.

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 
-koulutuksen suorittaminen onnistuu 
kotisohvalla
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Selkeä ja tiivis käytännönläheinen sähkötyö- 
turvallisuuskoulutus

Sähköturvallisuus Sähkäri SFS 6002 -koulutuksesta on vas-

tannut suomalaisen sähkötyöturvallisuuden pitkän linjan 

asiantuntija Martti Hallamäki yhdessä Verkkokoulu.comin 

yrittäjän Keijo Heikkisen kanssa. Kurssin sisällöstä välittyy 

Hallamäen vahva käytännön kokemus.

“Tämä Verkkokoulun koulutus oli rakennettu fiksusti. Se oli 

puristettu sopivan lyhyeksi kokonaisuudeksi, jossa tärkeät 

asiat oli käsitelty selkeästi ja konkreettisesti. Kouluttajan 

käytännön osaaminen paistoi kyllä läpi”, Potapoff toteaa.

Verkkokoulu.comin yrittäjä Keijo Heikkinen on halunnut 

varmistaa korttikoulutusten laadun käyttämällä eri alojen 

parhaita asiantuntijoita koulutussisältöjen suunnittelus-

sa ja rakentamisessa. Asiantuntijoiden avulla esimerkiksi 

standardien muutokset pystytään aina huomioimaan 

koulutuksissa. Heikkinen panostaa myös kurssien audiovi-

suaaliseen laatuun. Spiikeistä vastaa ammattilaisääninäyt-

telijä, ja verkkoalustan ilmettä päivitetään ja parannetaan 

koko ajan.

“Monet asiantuntijoistamme ovat mukana standardien 

kehittämisessä ja toimivat yrityksissä konsultteina. Heidän 

osaamisensa avulla saamme koulutuksiimme juuri oikeat 

asiat ja pystymme rakentamaan niistä tiiviitä ja käytännön-

läheisiä”, Verkkokoulu.comin yrittäjä Keijo Heikkinen sanoo.

SFS 6002 -koulutus on helppo ostaa ja suorittaa 
verkkokurssina 

Suupohjan Sähkö Oy:n yrittäjä Risto Potapoff suoritti 

Verkkokoulu.comin sähkötyöturvallisuus SFS 6002 Sähkäri 

-koulutuksen kotisohvalta käsin illalla työpäivän jälkeen. 

“Vaimoni katsoi vierestä, kun suoritin korttia ja hänkin 

totesi, että hyvin toimii. Olen jo aika monelle yrittäjälle vin-

kannut Verkkokoulun palveluista. Koulutus oli niin huolelli-

sesti rakennettu ja helppokäyttöinen, että sitä voi hyvinkin 

suositella muille”, Potapoff kertoo.
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Suupohjan Sähkö Oy:n yrittäjä Risto Potapoff suoritti Verkkokoulu.comin sähkötyöturvallisuus SFS 6002 Sähkäri -koulutuksen 
kotisohvalta käsin illalla työpäivän jälkeen. 
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Verkkokurssin toteuttaminen on yrittäjälle tai yrityksen 

koulutusvastaavalle erittäin helppoa. Tarvitsee vain ostaa 

kurssi Verkkokoulu.comin verkkokaupasta ja kurssin voi 

suorittaa milloin ja missä haluaa.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Verkkokoulu.

comin palvelun hankkiminen oli 95 prosentin mielestä 

helppoa ja 83 prosenttia oli palveluun hyvin tai erittäin 

tyytyväinen. Palvelun kokonaisarvosanaksi asteikolla 1-5 

tuli vaikuttava 4,2.

Tutustu tarkemmin SFS 6002 sähkötyöturvallisuus Säh-
käri -kurssiin tai soita Verkkokoulu.comin yrittäjä Keijo 

Heikkiselle ja kysy palvelusta tarkemmin.

SFS 6002 sähkötyöturvallisuus Sähkäri -kurssi on tarkoitettu 

henkilöille, jotka työskentelevät alle 1000 V:n sähköasen-

nuksien sekä koneiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapi-

totöissä.

Kurssin sisältö perustuu SFS 6002:15 sähkötyöturvallisuuss-

tandardiin ja EN 50110-1, -2, jotka täyttävät sähköturvalli-

suuslain 1135/2016 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskou-

lutuksesta. 

Koulutusvelvoite koskee kaikkia sähköalan töihin osallistu-

via henkilöitä; asentajien ja esimiesten lisäksi myös kaikkia 

työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa 

asiantuntijatehtävissä toimivia sähköalan ammattilaisia. 

Soveltuu myös suunnittelijoille, automaatio- ja instrumen-

tointialan henkilöille sekä sähköalaa opiskeleville.

 

Kurssi toimii myös yleisenä osana työnantajalle kuuluvan 

työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutus-

velvoitteen täyttämistä sähköalalla työskentelevälle työn 

tekijälle annettavasta opastuksesta ja ohjauksesta.

 
Koulutus oli niin huolellisesti rakennettu 
ja helppokäyttöinen, että sitä voi 
hyvinkin suositella muille.
”
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