
Yhteistyön myötä Verkkokoulu.comin verkon kautta toteu-

tettavat SFS 6002 sähkötyöturvallisuus -korttikoulutukset 

kohdentuvat Onnisen omistamaan Elfin-ketjuun. Ketjuun 

kuuluu yli 220 itsenäistä sähköurakoitsijaa.

Elfin-ketju koostuu Onnisen suosittelemista urakoitsijoista, 

jotka ovat arvostettuja ja luotettavia sähköalan ammattilai-

sia. Ketjun tehtäviin kuuluu yhteistyön kehittämisen lisäksi 

kannustaa sähköurakoitsijoita ylläpitämään ammattitai-

toaan. Verkkokoulu.com on tähän mitä sopivin kumppani.

“Tarjoamalla palvelukumppanin avulla sähköurakoitsijoille 

laadukasta koulutusta haluamme varmistaa, että meidän 

kauttamme jäsenliike saa varmasti luotettava, ammattitai-

toa ylläpitävää koulutusta. Näin loppuasiakas voi luottaa 

Elfinin sähköalan ammattilaisiin”, ketjupäällikkö Sari  
Kanerva kertoo.

Verkkokoulutukset ovat sekä nykyaikaa että 
tulevaisuutta

“Lähdimme yhteistyöhön Verkkokoulu.comin kanssa, koska 

halusimme tarjota korkeatasoista koulutusta urakoitsijalle 

parhaiten sopivalla tavalla. Verkkokoulu.comin koulutuk-

set voi suorittaa itsenäisesti missä ja milloin haluaa vaikka 

omalta kotisohvaltaan käsin. Verkon kautta toteutettavat 

koulutukset ovat nykyaikaa ja samalla myös korttikoulutus-

ten tulevaisuus”, Sari Kanerva kiittelee.

Verkkokoulu.com tarjoaa Elfin-ketjun käyttämää SFS 6002 

-sähkötyöturvallisuuskoulutusta ja lukuisia muita standardi-

en mukaisia korttikoulutuksia verkkokoulutuksina. Verk-

kokoulu.com on panostanut helppokäyttöisten sähköisten 

järjestelmien lisäksi koulutusten sisältöön. 

Elfin-ketju on aloittanut yhteistyön 
Verkkokoulu.comin kanssa



“Meidän korttikoulutustemme rakentamiseen osallistuu 

aina kunkin kyseisen alan parhaimpia asiantuntijoita. 

Verkkokoulutustemme vahvuus on sisällössä, joista välittyy 

alan konkareiden käytännön osaaminen. Olemme myös 

panostaneet koulutusten käsikirjoitukseen, audiovisuaa-

lisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Koulutuksemme on 

vaivaton ostaa ja toteuttaa yrityksessä kuin yrityksessä”, 

Verkkokoulu.comin yrittäjä Keijo Heikkinen lupaa.

Ajanmukaista osaamista verkon kautta

Sähkötyöturvallisuuden SFS 6002 -standardi muuttui 

vuoden 2019 alussa. Muutos aiheuttaa pientä hienosäätöä 

yritysten toimintaan ja sähkötyöturvallisuudenkoulutusten 

sisältöihin.

“Useat Verkkokoulu.comin koulutussisältöjen kehittäjistä 

istuu standarditoimikunnissa. Tämän asiantuntijuuden 

kautta meidän tarjoamamme korttikoulutukset ovat aina 

standardien mukaisia ja ajantasaisia”, Keijo Heikkinen 

sanoo.

Edellisen kerran sähkötyöturvallisuuden standardi on 

muuttunut vuonna 2015. Standardiin nyt tehdyt muutok-

set ottavat huomioon suomalaisen lainsäädännön muut-

tuneet asetukset sähkö- ja käyttötyöstä. Uusitussa stan-

dardissa varmistetaan vahvemmin, että työturvallisuuslain 

mukaiset vastuut ovat aina voimassa.

Elfin-ketjun ketjupäällikkö Sari Kanerva on tyytyväinen 

Verkkokoulu.comin toimintaan.

“Verkon kautta toteutettavat korttikoulutukset toimivat 

hyvin. Koulutusten sisällöt ja toteutustapa ovat saanut 

kiitosta urakoitsijoiltamme. Pidän erittäin tärkeänä, että 

kouluttaja on itse alan asiantuntija. Ainut miinus verkko-

koulutuksissa on se, että ne ovat kasvottomia ja kaikkiin 

kysymyksiin ei välttämättä pysty vastaamaan reaaliajassa.”
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Sähköiset asiantuntijat verkosta

Verkkokoulu.comin SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskou-

lutuksen sisällön pääkehittäjä on Martti Hallamäki, yksi 

Suomen arvostetuimmista sähkötyöturvallisuuden asian-

tuntijoista.

Tutustu täältä Verkkokoulu.comin korttikoulutuksiin 

ja heidän käyttämiinsä asiantuntijoihin. Verkkokoulu.

com:n yrittäjä Keijo Heikkinen vastaa mielellään kaikkiin 

koulutuksiin liityviin kysymyksiin.

https://dio.fi/asiakastarinat/verkkokoulu-comin-laatu-syntyy-keijo-heikkisesta-ja-asiantuntijoista/
https://dio.fi/asiakastarinat/sahkotyoturvallisuuden-standardi-sfs-6002-on-muuttunut/
https://dio.fi/asiakastarinat/asiantuntijuus-takaa-teollisuuden-sahkotyoturvallisuuden-myos-verkossa/
https://www.verkkokoulu.com/learn

