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Riskienhallinnan päivitetyt toiminnallisuudet 
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• Riskienhallintasuunnitelman listauksessa on näkyvissä riskien viimeisin 
muokkausajankohta
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Viimeisin muokkausajankohta 
riskilistauksessa
Riskienhallinta



Riskienhallintasuunnitelman suodattaminen 
mahdollistaa riskien käsittelyn aihealueittain
Riskienhallinta

• Urakan vaaroja voi suodattaa ”Riskienhallintasuunnitelma”-välilehdeltä painikkeen ”Suodata” avulla

• Suodattaminen on mahdollista eri kriteerien perusteella
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• Suodatuksen tuloksen voi tallentaa myöhempää 

käyttöä varten itselleen
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Riskienhallintasuunnitelman suodattaminen 
vapaavalintaisten luokkien perusteella
Riskienhallinta

• Listalla näkyvät urakan riskeille itse määritellyt 
vapaavalintaiset luokat

• Vaaralle voi sitä kirjatessa itse määritellä vapaavalintaisen 
luokan urakan tarpeita vastaavasti



• Päivitetty hakua 
siten, että ”laatija”-
ja ”hyväksyjä”-
kentissä on 
mahdollista hakea 
passivoitujen TURI-
käyttäjien laatimia 
ja hyväksymiä 
arviointeja
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Muutoksen merkittävyyden haun päivitys
Riskienhallinta



Poikkeamienhallinnan päivitetyt 
toiminnallisuudet 
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• Poikkeamailmoitusten listauksessa on näkyvissä, jos 
poikkeamailmoitukseen on lisätty liitetiedosto

• Liitetiedoston kuvaketta klikkaamalla pääsee poikkeamalomakkeelle 
liitteen kohdalle
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Poikkeaman liite poikkeamalistauksessa
Poikkeamienhallinta



• Poikkeaman ilmoituslomakkeen 
alaosassa on paikka kommentin 
lisäämiselle

• Esim. turvallisuuskoordinaattori voi 
pyytää poikkeaman ilmoittajaa 
täydentämään poikkeamailmoitusta 
lisätiedoilla

• Kommentin lisäämisestä tulee 
sähköposti-ilmoitus poikkeaman 
seuraajat-listalla oleville henkilöille
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Poikkeamalomakkeelle kenttä 
kommentoinnille
Poikkeamienhallinta



• Osa sattuneista onnettomuuksista on saatettu ilmoittaa TURIin kahteen tai useampaan 
kertaan, koska ilmoittajina voi olla eri tahoja

• Poikkeamien tilastoija merkitsee tällaiset poikkeamailmoitukset duplikaatiksi

• Hankevastaavalle on lisätty lukuoikeus poikkeamalomakkeen duplikaattikenttään
• Poikkeamien käsittelijälle (esim. turvallisuuskoordinaattorille) on hyödyllistä tietää, jos 

poikkeama on kirjattu muidenkin urakoiden toimesta TURIin
• Tietosuojasyistä lukuoikeus poikkeamailmoituksiin on vain käyttöoikeuksien mukaisesti
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Hankevastaavalle tieto rinnakkaisista 
poikkeamakirjauksista
Poikkeamienhallinta

Tieto duplikaatista voi 

näkyä 

poikkeamalomakkeen 

ylä- ja alaosassa



• Poikkeamien Excel-taulukkoa on päivitetty siten, että sarakkeiden 
näkyvyydet ja järjestykset noudattavat poikkeamailmoituksen muotoa
• Vain hankevastaavat voivat viedä poikkeamatietoa Exceliin
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Poikkeamien Excel-taulukon päivitys
Poikkeamienhallinta



Ylläpidon päivitetyt toiminnallisuudet 
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Hankkeen ja urakan päättymispäivät
Ylläpito

• Hankkeen tiedoissa on uusi kenttä 
”hankkeen päättymispäivä” 
• Kenttä tulee esiin, kun valitaan 

hankkeen tilaksi ”päättynyt”
• Sama lisätty myös urakan 

tietoihin
• Aiemmin ”päättynyt”-tilaisen 

urakan ja hankkeen tiedoissa ei 
ollut näkyvissä päättymiseen 
liittyvää ajankohtaa

• Tieto päättymispäivästä näkyy 
automaattisesti myös
• raporteilla (mm. työtuntiraportti)
• ylläpito-osion ”hankkeet ja 

urakat” -listalla
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Hanke- ja urakkahakujen päivitys
Ylläpito

• Ylläpito-osion hanke- ja urakkahakutoiminnon viivettä on vähennetty

• Hakukenttään on kirjoitettava vähintään 3 merkkiä
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Ohjeet
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TURIn verkkosivut
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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



