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Sisältö

2

• Vaaralomakkeen kenttä ”Välittömät syyt ja myötävaikuttavat tekijät” pakolliseksi

• Vaaralomakkeen muutoshistoriatiedot päivittyneet

• Muutoksen merkittävyysarvioinnin luonnostila

• Työtuntiraporttiin päivitys

• TURIn lähettämät sähköposti-ilmoitukset



Vaaralomakkeen kenttä ”Välittömät syyt ja 
myötävaikuttavat tekijät” pakolliseksi
Riskienhallinta

• TURIin vuoden 
vaihteessa 2021 lisätty  
kenttä ”Välittömät syyt 
ja myötävaikuttavat 
tekijät” muuttui 
pakolliseksi 1.6.2021 
alkaen, kuten jo 
etukäteen tiedotettiin
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Vaaralomakkeen muutoshistoriatiedot 
päivittyneet
Riskienhallinta

• Kunkin riskin muutoshistoriatietoihin pääsee vaaralomakkeen alalaidan 
painikkeesta ”Muutostiedot”

• Muutostietoihin tulee nyt myös merkintä, jos riski kopioidaan toiselta 
urakalta 
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Muutoksen merkittävyysarvioinnin 
luonnostila
Riskienhallinta

• Muutoksen merkittävyyden arviointilomake on nyt mahdollista tallentaa 
luonnostilassa, jolloin kaikkien pakollisten kenttien ei ole vielä 
välttämätöntä olla täytetty

• Kun arviointi on valmis, se lähetetään hyväksyttäväksi lomakkeen 
alareunan painikkeella ”lähetä hyväksyttäväksi”
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Työtuntiraporttiin päivitys
Poikkeamienhallinta

• Työtuntiraportin 
käytettävyyttä on 
parannettu

• Aiempi pdf-raportti 
on korvattu Excel-
muotoisella 
raportilla
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TURIn lähettämät sähköposti-ilmoitukset
Ylläpito

• TURI lähettää käyttäjille automaattisia sähköposti-ilmoituksia

• Käyttäjällä on nyt mahdollisuus omissa asetuksissa määritellä asetus 
lähetettäville ilmoituksille. Vaihtoehdot ovat:
• Vain tärkeimmät ilmoitukset
• Kaikki ilmoitukset

• Jos valitset vain tärkeimmät ilmoitukset, seuraavia viestejä ei lähetetä 
sinulle
• Ilmoitus poikkeaman toimenpiteen vastuuhenkilön vaihtumisesta
• Muistutus kolmannesvuosittain turvallisuuspoikkeamien seurantajakson 

päättymisestä
• Muistutus kolmannesvuosittain puutteellisista sairauspoissaolotiedoista
• Muistutus päättyneistä hankkeista
• Valikoidut etusivun tiedotteet
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TURIn verkkosivut

8

www.vayla.fi/turi

• Ohjeet käyttöoikeuksien 
hakemiseen

• Käyttöohjeet

• PowerPoint-muotoiset

• Video-opastusmateriaalit

• Viimeisimmät tiedotteet

• Mm. tietoiskuihin liittyvää 
aineistoa

http://www.vayla.fi/turi


TURI-ohjeet (www.vayla.fi/turi) 

Käyttöoikeuksien hakeminen ja 
käytön aloitus

• Käyttöoikeuksien hakeminen ja käytön
aloitus (ppt) (linkki)

• Video-opastusmateriaalit:

• Yleisesittely (linkki)

• Käyttöoikeuden hakeminen 
(linkki)

• Siirtyminen hankkeiden ja 
urakoiden tietoihin (linkki)

Hankkeiden ja urakoiden hallinta

• Hankkeiden ja urakoiden hallinta 
(ylläpito) (ppt) linkki

• Video-opastusmateriaalit:

• Hankkeen perustamispyynnön 
laatiminen (linkki)

• Urakan perustaminen ja 
käyttöoikeudet (linkki)

• Hankkeen merkitseminen 
päättyneeksi (linkki)
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Riskienhallinta

• PowerPoint-ohjeet

• Muutoksen merkittävyyden arviointi 
(linkki)

• Riskienhallinta (linkki)

• Video-opastusmateriaalit

• Muutoksen merkittävyyden arviointi
• Muutoksen merkittävyyden arviointi 

(linkki)

• Muutoksen merkittävyyden 
liittäminen hankkeeseen ja urakkaan 
(linkki)

• Muutoksen merkittävyyden arvioinnin 
revisiointi (linkki)

• Riskienhallintasuunnitelma

• Vaaran kirjaaminen ja riskimatriisin 
sijainti (linkki)

• Vaarojen tunnistaminen ja 
riskienhallinnan tarkastuslistat (linkki)

• Riskienhallintasuunnitelman vieminen 
tiedostoon (linkki)

• Riskienhallinnan raportit (linkki)

Poikkeamienhallinta

• Poikkeamienhallinta (ppt) linkki

• Video-opastusmateriaalit:

• Poikkeaman ilmoittaminen, tie- ja 
vesiväylähankkeet (linkki)

• Poikkeaman ilmoittaminen, 
rautatiejärjestelmä (linkki)

• Poikkeamien käsittely ja sulkeminen 
(linkki)

• Poikkeamien haku (linkki)

• Muita poikkeamienhallinnan 
toiminnallisuuksia (linkki)

• Vienti tiedostoon, poikkeamien 
yhteenveto ja omat toimenpiteet

• Työtuntitietojen ilmoittaminen (linkki)

http://www.vayla.fi/turi
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/ohje_turi-jarjestelman_kayttajaoikeuksien_web.pdf
http://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_01_yleisesittely.mp4
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+9.+K%C3%A4ytt%C3%B6oikeuden+hakeminen.mp4/12d7ad6a-97d2-963c-7cf6-da7ea48d1f6e?t=1607502554430
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+1.+Siirtyminen+hankkeiden+ja+urakoiden+tietoihin.mp4/32ae9741-9789-3f3c-d603-461234d9ee10?t=1607502553167
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/20210127_TURI_hankkeiden+ja+urakoiden+hallinta.pdf/057f13e9-02f4-7f58-1b44-8fcbbfd33d04/20210127_TURI_hankkeiden+ja+urakoiden+hallinta.pdf?t=1611923687537
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_03_hankkeen_perustamispyynnon_laatiminen.mp4
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_04_urakan_perustaminen_kayttooikeudet.mp4
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_08_hankkeen_merkitseminen_paattyneeksi.mp4
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/20210127_TURI_muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+arviointi.pdf/b6d04e72-fbdc-23b5-20d7-a1f998038298/20210127_TURI_muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+arviointi.pdf?t=1611924094181
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/20210127_TURI_riskienhallinta.pdf/c3288ba3-40b9-6369-ca5d-a0842a4b77cc/20210127_TURI_riskienhallinta.pdf?t=1611924147986
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+10.+Muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+arviointi.mp4/aabd3b4e-4475-e21e-5701-e8b04ebae971?t=1607502554277
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+8.+Muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+liitt%C3%A4minen.mp4/f6bcd709-5270-dc1f-0949-0fff72361c30?t=1607502553519
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+11.+Muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+arvioinnin+revisiointi.mp4/faeece19-31cb-5fd0-c2c4-558f88502130?t=1607502554190
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_06_vaaran_kirjaaminen_riskimatriisi_toimenpiteiden.mp4
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+12.+Vaarojen+tunnistaminen+ja+riskienhallinnan+tarkistuslistat.mp4/c04a6580-072e-e925-e24e-7089c8dc8599?t=1607502554093
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_07_riskienhallintasuunnitelman_vieminen_tiedostoon.mp4
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+13.+Riskienhallinnan+raportit.mp4/2f476aad-a3e8-0ace-8b55-f256d60ce231?t=1607502554531
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/20210127_TURI_poikkeamienhallinta.pdf/a6c5709a-d3ed-58d4-0524-b445040a1a7d/20210127_TURI_poikkeamienhallinta.pdf?t=1611923764566
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+2.+Poikkeaman+ilmoittaminen+tie-+ja+vesiv%C3%A4yl%C3%A4.mp4/e1e959cc-3fc5-20dc-ebe0-1b50143d72b8?t=1607502553322
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+3.+Poikkeaman+ilmoittaminen%2C+rautatie.mp4/acf1f353-93a0-12b4-2ad1-5ae0abbd8cab?t=1607502553607
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+4.+Poikkeamien+k%C3%A4sittely+ja+sulkeminen.mp4/21dfabd7-18c0-b607-ff1a-1e9e205e6953?t=1607502553438
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+5.+Poikkeamien+hakeminen.mp4/2749e616-90aa-8e92-7648-7a9805600196?t=1607502553995
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+6.+Muita+toiminnallisuuksia.mp4/6a3bad20-d9e0-da31-4d85-89e459c6d237?t=1607502553884
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+7.+Ty%C3%B6tuntitietojen+ilmoittaminen.mp4/0b1bcd33-afcd-fd62-cdae-587d2740db7b?t=1607502553775



