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TTT advertorials provide you an excellent opportunity to present  
your products, services, and/or your company to our readers.

Advertorials are placed in the issue’s theme sections the same way  
as other articles. They differ from journalist articles by their layout.  
Also, the word MAINOS (“advertisement”) is added at the top of  
the page. See the sample advertorials below:

Kuusi numeroa ja 15 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 15 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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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.
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