
 

 

TTurva Työturvallisuusjärjestelmä  
– työkalut kohti parempaa työturvallisuutta 

 
 
TTurva on nettiselaimella toimiva palvelu, jota voi käyttää apuna kaikissa työturvallisuuteen 
liittyvien havaintojen koordinointiin ja hallintaan liittyvissä asioissa. Järjestelmän avulla 
työturvallisuushavaintojen ilmoittaminen ja käsittely tehdään yhdenmukaistetuilla prosesseilla. 
Järjestelmä huolehtii automaattisesti workflow:n mukaisesta tiedottamisesta ja kattavat raportit 
ovat helposti kaikkien työntekijöiden katseltavissa.  Palvelun käyttö on helppoa eikä vaadi koneelta 
mitään erityisominaisuuksia eikä käyttäjältään erityisosaamista. 
 
 
 

 TTurva järjestelmään työntekijät 
voivat helposti merkitä omia 
turvallisuushavaintojan ja saattaa 
parannusehdotuksia esimiesten 
tietoon. Jokainen pystyy myös 
tarkastelemaan muiden tekemiä 
raportteja ja näin parantamaan omaa 
työturvallisuustietoisuuttaan.  
 

 TTurvan työkaluilla 
turvallisuushavaintojen käsittely 
helpottuu kun workflow on 
yhdenmukainen ja selkeä. 
Työturvallisuudella on suora vaikutus 
yrityksen laatuun ja sitä kautta myös 
tulokseen! Järjestelmä on kehitetty 
OHSAS 18001 
työturvallisuusjärjestelmän 
mukaiseksi LEAN-periaatteita 
noudattaen. 

 

 TTurva on luotu suomalaisten 
energiayhtiöiden tarpeisiin. 
Asiakkaamme ovat olleet erittäin 
tyytyväisiä ohjelman 
helppokäyttöisyyteen ja selkeään 
käyttöliittymään. Lisäksi 
asiakkaamme ovat auttaneet meitä 
järjestelmän kehittämisessä. Yhdessä 
olemme luoneen myönteisen 
työturvallisuutta parantavan 
ilmapiirin yli liiketoimintarajojen. 
 

 TTurva voidaan rakentaa jokaiselle 
organisaatiolle juuri sen oman 
työturvallisuuskäytäntöjen 
mukaiseksi. Voimme lisäksi liittää 
mukaan mobiilitoiminnot ja muita 
toiminnan kehittämistyökaluja kuten 
ympäristö-, laatu- tai 
aloitejärjestelmä.

 
 
 
TTurva Työturvallisuusjärjestelmää myy ja markkinoi: 
 
WellWorks Oy 
Taneli Peussa, taneli.peussa@wellworks.fi, GSM 040 8279569 
 

Yrjönkatu 14 C 2 
40100 Jyväskylä 
www.wellworks.fi 

taneli.peussa@wellworks.fi
taneli.peussa@wellworks.fi


 

 

TTurva Työturvallisuusjärjestelmä  
– työkalut kohti parempaa työturvallisuutta  

 
 

  

Miksi TTurva? 
 
Havaintojen tekemisen helppous  

 järjestelmä on helppokäyttöinen ja selkeä. Ilmoituksen voi tehdä joko 
nettiselaimella tai mobiilipäätteellä.  

 kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa – ilmoituksen yhteyteen on 
mahdollista liittää kuvia tapauksen selventämiseksi 

Ilmoitusten käsittely on realiaikaista 
 ilmoituksia ei enää tarvitse laittaa käsittelyyn paperilla vaan järjestelmä 

tallentaa kaikki tehdyt ilmoitukset 

 uusista ilmoituksista tulee tiedote käsittelijöiden sähköpostiin – käsittelyä 
ei tarvitse odottaa esim viikkopalaveriin asti, vaan sen voi tehdä heti 

Toiminnan vakiointi 
 selkeät prosessit ja työnkulut 

 tieto ei katoa – kaikki havainnot tallentuvat ja ovat myöhemminkin 
katseltavissa 

 muistutukset käsittelyssä olevista ilmoituksista – työnkulkujen 
käsittelyaika mitattavissa 

 pöytäkirja käsitellyistä ilmoituksista toimii palautteena ilmoituksen 
tekijälle – motivoi tekemän ilmoituksia kun huomaa oman työn 
vaikutuksen  

Kattavat raportit ja yleinen työturvallisuutietoisuus  
 raporttien tekeminen yhdellä klikkauksella haluttuun formaattiin 

 käsittelyssä olevien tapausten vaivaton seuranta 

 tieto aina kaikkien saatavilla 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


