
TTT MAGAZINE  
ADVERTORIAL RATES
TTT magazine advertorials provide you an excellent opportunity  
to present your products, services, and/or company.

Please send us the text, picture in JPG format (resolution 300 dpi) and logo.  
Layout is included in the rates. You can also provide a print-ready material.

Changes possible.

For advertisers in Finland, a 24 % VAT will be added  
to the rates (does not apply to other countries).

Size Width x heigth mm Rate (EUR)

1/2 page horizontal  
950–1,400 characters (spaces 
included)

192 x 122 mm 2,300

1/3 page horizontal  
550-570 characters (spaces  
included)

192 x 80 mm 1,900

Sales Managers
Jaana Koivisto
Tel. +358 40 770 3043
jaana.koivisto@tttlehti.fi

Seija Kuoksa
Tel. +358 40 933 114
seija.kuoksa@tttlehti.fi

Editor in chief
Kirsi Väisänen
Tel. +358 44 335 2614
kirsi.vaisanen@tttlehti.fi

Publisher
TTT Kustannus Oy
Pohjantie 3
FI-02100 Espoo

TTT website:
www.tttlehti.fi

MATERIAL DELIVERY TO:
ilmoitukset@tttlehti.fi

Technical instructions and advice:
Leena Halme
Tel. +358 50 308 5112 
E-mail: asiakaspalvelu@forssaprint.fi
Column width 25 mm
Printing technology offset rotation

Printing house contact information
Place of printing: Forssa Print
Address: Esko Aaltosen katu 2
FI-30100 Forssa
Contact person: Raimo Rouvinen
Tel. +358 50 313 8981
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Työhyvinvoinnista ja jopa sen tuot-
tavuudesta puhutaan paljon, mutta 
arjen teot ja käytännöt ratkaisevat. 
Onko työpaikalla luottamus kunnossa? 
Pysyykö työn kuorma siedettävissä 
rajoissa? Onko töissä ilmapiiri, johon 
kuuluu luontevana osana kysyä, mitä 
sinulle kuuluu, ja kuunnella myös vas-
taus? Jääkö työpäivän jälkeen riittä-
västi aikaa perheelle ja harrastuksille? 

Pitkäjänteisyys ja konkreettiset teot 
ovat myös työturvallisuuden kehit-
tämisen perusta. Riskien arviointi, 
perehdyttäminen, huolellisuus, vas-
tuunottamisen ja kaverista välittä-
misen -kulttuuri – muun muassa tätä 

kaikkea tarvitaan, jotta työ ei uhkaa 
terveyttä eikä henkeä. Yhden sairaus-
lomapäivän hinta on noin 350 euroa, 
ja poissaoloista kertyy kerrannaisvai-
kutuksineen helposti tuhansien euro-
jen kustannukset. Menetettyä henkeä 
ei korvaa mikään.

Työ Terveys Turvallisuus -lehti tarjoaa 
kokemuksia työpaikoilta, tuoreisiin 
tutkimuksiin perustuvia vinkkejä, 
ajankohtaisia työelämän ilmiöitä ja 
silkkaa asiaa käytännönläheisesti 
käsiteltynä.
 
TTT-lehden vahvuus ovat laajat yh-
teistyöverkostot. Niiden ansiosta 

 jokaisesta numerosta löytyy luotetta-
vaa ja asiantuntevaa tietoa työkyvystä, 
työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista, 
työterveyshuollosta ja työsuojelusta. 
Ne ovat kuumia aiheita, sillä ne ovat 
tutkitusti sidoksissa tuottavuuteen ja 
kilpailukykyyn.

Tilaa työpaikallesi Työ Terveys  
Turvallisuus -lehti: www.tttlehti.fi >  
Lehden tilaus

Tulosta tulee, kun työt sujuvat  
hyvässä hengessä ja turvallisesti

Töissä tarvitaan luotettavaa  
tietoa kehittämisen tueksi
Kokemuksia työpaikoilta, tuoreisiin tutkimuksiin 
perustuvia vinkkejä, ajankohtaisia työelämän ilmiöitä, 
silkkaa asiaa käytännönläheisesti käsiteltynä – sitä 
kaikkea on Työ Terveys Turvallisuus -lehti.

TTT-lehden vahvuus ovat laajat yhteistyöverkostot. Niiden an-
siosta jokaisesta numerosta löytyy luotettavaa ja asiantuntevaa 
tietoa työkyvystä, työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista, työ-
terveyshuollosta ja työsuojelusta. Ne ovat kuumia aiheita, sillä   
ne ovat tutkitusti sidoksissa tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. 

Lukijat kommentoivat TTT-lehteä muun muassa näin:
”Kun lukee jonkin artikkelin, tulee mietittyä, onko tämä asia 

kunnossa meidän työpaikallamme.”
”Hyvä saada kuvaa myös muiden alojen riskeistä, niin pystyy 

vähän suhteuttamaan oman alan ongelmia.”
”Lehti on täynnä asiaa, jopa sellaista, mitä et ajatellut  

olevankaan.”

Lukijoista liki 60 prosenttia on saanut TTT-lehdestä apua  
toiminnan kehittämiseen työpaikallaan.

www.tttlehti.fi
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Kuusi numeroa ja 14 uutiskirjettä 
pitävät lukijasuhteen virkeänä

Uusi tieto kiinnostaa  
ja yhdistää 
TYÖHYVINVOINNIN erikoislehti Työ Terveys Turvallisuus on 
lukijoiden mukaan omalla alallaan johtava lehti Suomes-
sa. Lukijoilleen TTT-lehti on asiantunteva, ajankohtainen, 
 monipuolinen, luotettava ja tarpeellinen apuväline työtur-
vallisuuden, työhyvinvoinnin ja työterveyden kehittämiseen.

• TTT-lehden lukijoista 94 prosenttia on kiinnostunut 
 työsuojelu- ja työterveysalan koulutuksesta. 

• 91 prosenttia on kiinnostunut uusista tuotteista. 
• 78 prosenttia osallistuu työturvallisuutta ja työ hyvin-

vointia koskeviin hankintapäätöksiin.

www.tttlehti.fi

TYÖ TERVEYS TURVALLISUUS -lehdes-
tä ilmestyy kuusi painettua numeroa 
vuodessa. Sen lisäksi yli 30 000 tilaa-
jaa saa TTT-lehden uutiskirjeen sähkö-
postiinsa 14 kertaa vuodessa. 

Painetun lehden artikkelit taustoit-
tavat ja tarjoavat hyödyllisiä vinkkejä 
työssä jaksamisen ja työturvallisuuden 
pitkäjänteiseen kehittämiseen. Lehden 
pariin palataan, ja se toimii myös kes-
kustelunavaajana työpaikalla.

Lukijoista 82 prosentille TTT-leh-
ti on alan tärkein tietolähde, ja 97 
prosenttia lukijoista on tyytyväinen 
TTT-lehteen.

Uutiskirjeet täydentävät lukija-
suhdetta, ja ne sisältävät aina myös 
uusimmat työturvallisuusrikoksia 
koskevat oikeusratkaisut. 
TTT-lehden uutiskirjeiden uutiset 
löytyvät myös lehden verkkosivuilta: 
www.tttlehti.fi
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