Työturvallisuusasiat voi nyt
opiskella Verkkokoulu.comin
verkkokoulutuksena
Verkkokoulu.com tarjoaa Yleinen työturvallisuus -verkko-

sesta mielekästä”, Verkkokoulu.comin toimitusjohtaja Keijo

kurssin vaihtoehtoisena tapana opiskella työpaikan työtur-

Heikkinen kertoo.

vallisuusasiat. Hyväksytysti suoritetusta kurssista myönnetään Yleinen työturvallisuuskoulutus -kortti.

PKS Sähkönsiirto kertaa turvallisuusosaamisen
verkkokoulutuksena

Kurssin sisältö perustuu työturvallisuuslakiin 738/2002,
terveys- ja turvallisuusjärjestelmä SFS-ISO 45001-1:2018

Joensuulainen PKS Sähkönsiirto Oy pitää työturvallisuus-

-standardiin sekä Valtioneuvoston asetuksiin rakennus-

osaamistaan yllä Verkkokoulu.comin avulla. Toimitusjohtaja

työn turvallisuudesta 205/2009, koneiden turvallisuudesta

Arto Gylén kokee verkkokoulutuksen toimivimmaksi tavak-

400/2008, työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkas-

si suorittaa sähkötyöturvallisuus- ja työturvallisuuskoulu-

tamisesta 403/2008 sekä räjähdyskelpoisten ilmaseosten

tusten kertaukset.

työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 573/2003.
“Yleinen työturvallisuuskurssi toimii mielestäni hyvin erityi“Verkkokurssi on sopiva ratkaisu silloin, kun tieto ja osaami-

sesti yrityksissä, jonka henkilöstöllä on aikaisempaa käytän-

nen tarvitaan joustavasti ja kattavasti omien aikataulujen ja

nön kokemusta, mutta jotka tarvitsevat korttikoulutusten

edellytysten mukaan. Kurssi mahdollistaa opiskelun oman

päivittämistä. Asioita on lähestytty koulutuksessa riittävän

oppimistyylin mukaisesti, esimerkiksi aineistojen kertaami-

käytännönläheisesti. Käytämme Verkkokoulu.comin Yleinen

nen on mahdollista. Kurssilla käytetään runsaasti kuvia ja

työturvallisuus -verkkokoulutusta työntekijöidemme osaa-

muuta havainnollistavaa materiaalia, mikä tekee oppimi-

misen kertaamiseen.”

Myös PKS Sähkönsiirto Oy:ssä työturvallisuus on elintär-

Verkkokoulu.comin Yleinen työturvallisuuskoulutus on

keässä asemassa nimenomaan jokapäiväisessä käytännön

kehitetty työpaikkojen työturvallisuuden edistämiseksi yrit-

työssä.

täjien ja työntekijöiden toivomuksesta. Yritykset tarvitsevat
vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa eri koulutuksia. Juuri tässä

“Turvallisuusosaaminen on tärkeä osa yrityksemme toi-

Verkkokoulu.comin verkkokurssit näyttävät kyntensä.

mintaa. Sähköverkkoyhtiönä meidän on oltava varmoja
siitä, että myös käyttämämme palveluntuottajat noudatta-

“Teemme koulutukset aina alan arvostetuimpien asiantun-

vat urakkasopimuksien turvallisuusohjeistoa. Turvallisuus-

tijoiden kanssa. Se takaa korkealaatuisen sisällön jokaiselle

osaaminen ja ohjeisto käydään aina läpi palveluntuottajien

opiskelijalle. Asiat esitetään käytännönläheisessä muodos-

kanssa. Yleinen työturvallisuuskoulutus -kortti varmentaa,

sa lait ja asetukset huomioiden”, Heikkinen kertoo.

että työntekijän perusosaaminen on kunnossa.
Verkkokoulu.comin Yleisen työturvallisuuskoulutuksen
Suosittelen toimitusjohtajia tutustumaan Verkkokoulu.co-

avulla varmistuu, että henkilöllä on riittävät perustiedot

min toimintamalliin ja keskustelemaan työturvallisuudesta

työturvallisuusosaamisesta. Verkkokoulu.com mahdollis-

vastaavien henkilöiden kanssa koulutusten suorittamisesta

taa yritysten ja urakoitsijoiden työntekijöille joustavan ja

verkkokoulutuksena”, Arto Gylén kehottaa.

luotettavan tavan suorittaa työturvallisuuskoulutus heille
sopivana aikana.

Haluatko suorittaa työturvallisuuskoulutuksen
uudella tavalla?

“Yritysten turvallisuuden kannalta on tärkeintä keskustella
työyhteisön kanssa siitä, mitä koulutuksessa saatu tieto

Jopa 200 000 osaajaa suorittaa työturvallisuuskoulutuksen

tarkoittaa käytännön työn kannalta ja miten eri näkökoh-

Suomessa vuosittain. Verkkokoulu.com tarjoaa nyt vaihto-

dat huomioidaan omassa toiminnassa ja omalla työpai-

ehtoisen mahdollisuuden suorittaa työturvallisuuskoulutus

kalla. Kaikki ihmiset pitää saada tekemään asiat sovitulla

verkkokoulutuksena.

tavalla. Tämä opitun asian pureskelu tulee tehdä aina,
suoritettiinpa kurssi luokkamuotoisena tai verkossa”, Verkkokoulu.comin toimitusjohtaja Keijo Heikkinen kertoo.

PKS Sähkönsiirto Oy:ssä työturvallisuus on elintärkeässä asemassa nimenomaan jokapäiväisessä käytännön työssä.

Tutustu koulutukseen tarkemmin tai soita Verkkokoulu.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi työpaikalla

comin toimitusjohtaja Keijo Heikkiselle ja keskustele verkkokoulutuksen mahdollisuuksista.

Yleinen työturvallisuuskoulutus parantaa työntekijöiden
kokonaisymmärrystä työpaikan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Päätavoitteena on kehittää työntekijöiden:
• turvallisuusasennetta
• osaamista työn riskitekijöihin ja työn kuormitukseen
liittyen
• turvallisuuslähtöistä ajattelutapaa
• yhteistyön merkitystä työpaikan hyvinvoinnin edistäjänä
• vähentää työtapaturmia ja vaaratilanteita sekä
• lisätä työssä viihtymistä
Koulutuksen sisältö soveltuu useille aloille, esimerkiksi:
• julkishallinnolle, kaupungeille ja kunnille
• teollisuudelle
• rakennusalalle
• energiantuotantoalalle
• tie-, rautatie- ja vesirakennusalalle (Väylä, ent. Liikennevirasto)

KIINNOSTUITKO? KYSY LISÄÄ:
Verkkokoulu.com Suomi Oy / Dio Koulutus

Hyväksytty kurssisuoritus on voimassa 5 vuotta. Kurssista

Keijo Heikkinen

myönnetään Yleinen työturvallisuuskortti.

Toimitusjohtaja
050 521 9854

”

Kurssi toimii myös yleisenä osana työnantajalle kuuluvan

keijo.heikkinen(at)verkkokoulu.com

työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen täyttämistä työn tekijälle annettavasta opastuksesta ja ohjauksesta.

Yleinen työturvallisuuskurssi toimii
mielestäni hyvin erityisesti yrityksissä, jonka

”

henkilöstöllä on aikaisempaa käytännön
kokemusta, mutta jotka tarvitsevat
korttikoulutusten päivittämistä.
Arto Gylén
Toimitusjohtaja
PKS Sähkönsiirto Oy

Kurssin suorittaminen edellyttää sähköistä verkkopankkitunnistautumista.

