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Vertailussa 10 + 1 työturvallisuusjärjestelmää 

Esimerkkiohjelmistoja on koottu osin käytön yleisyyden, osin nettihaun perusteella. Esiteltävänä on 10 maksullista työturvallisuusjärjestelmää 

sekä yksi ilmainen järjestelmä. Kaikki ovat selainkäyttöisiä. 

InstaAudit (Kiwa Inspecta) Erilaisten turvallisuus-, ympäristö- ja laatuhavaintojen ja -auditointien tekeminen, havaintojen käsittely ja 
automaattiset puutteiden korjausten muistutukset; muun muassa TR-, MVR- ja Elmeri+-mittarit, 5S-kierrokset. 
Käyttäjä pystyy itse luomaan monenlaisia tiedonkeräämistyökaluja. Pätevyys- ja koulutusrekisteri ja digitaalisen 
HSE-koulutuksen verkkokauppa. Kemikaalirekisteri ja käyttöturvallisuustiedotteiden päivitys. Reaaliaikainen 
tilastointi. Koostuu moduuleista. Turvallisuushavainnot mobiilisti. Rajapinta. Hinnoittelu: pääkäyttäjä tarvitsee 
maksullisen lisenssin, minimilisenssimäärä 10. Kemikaalirekisterin kk-hinta kemikaalien määrän mukaan. Kielet: 
suomi + 14 muuta. 

Quentic (Quentic Finland Oy) EHS-johtamiseen työkalu: työturvallisuuden seuranta ja johtaminen erilaisine havaintoilmoituksineen, 
juurisyyanalyyseineen ja vahinkotilastoineen, riskianalyysien ja käyttöohjeiden laadinta, työntekijöiden 
pätevyyksien hallinta; kemikaalirekisteri, käyttöturvallisuustiedotteet, lainsäädännön seuranta ja päivitykset, 
kestävän kehityksen ja ympäristöjohtamisen tunnusluvut, verkkokoulutus. Automaattiset muistutukset. 
Turvallisuushavainnot mobiilisti. Offline-toiminto mahdollista. Koostuu moduuleista. Isoille ja pienille yrityksille 
omat paketit, esimerkiksi pienemmille yrityksille mobiilisovellus Quentic App. Rajapinta. Hinnoittelu: yleisimmin 
käyttäjä- ja moduulipohjainen. Kielet: suomi + 19 muuta. 

Granite HSEQ (Granite) Tyypilliset turvallisuushavaintotyökalut, kuten riskienarvioinnit, turvallisuushavainnot, tapaturmien käsittely 
mukaan lukien ilmoittaminen suoraan vakuutusyhtiöön ja tapaturmatutkinta, turvakierrokset, turvavartit ja 
ekologisen kestävyyden arviointi. Automaattinen muistutustoiminto vastuuhenkilöille, kuten myös raportointi ja 
tehtävien seuraaminen. Asiakaskohtainen muokattavuus. Rajapinta API, joka mahdollistaa tietojen siirron toisiin 
järjestelmiin, tavallisin on käyttäjähallinnan ja kertakirjautumisen integraatio. Turvallisuushavainnot mobiilisti. 
Koostuu moduuleista. Hinnoittelu: kuukausihinta perustuu laajuuteen ja henkilöstömäärään. Kielet: suomi + 8 
muuta. 

Safety Manager (EcoOnline Oy) Työturvallisuuden ja -terveyden ja haluttaessa ympäristöturvallisuuden johtamisen pilvihallintapalvelu. 
Turvallisuushavainnot, riskien arvioinnit, sisäiset auditoinnit ja tarkastukset, koulutuksen ja asiakirjojen hallinta, 
toimenpiteet ja raportit. Tarjolla kemikaaliturvallisuuden sovellutus. Turvallisuushavainnot mobiilisti. Muistutus- ja 
aikataulutustoiminto. Työkalu omien lomakkeiden luomiseen. Koostuu moduuleista, joista asiakas voi valita 
sopivan kokonaisuuden. Raportointirajapinta; MS Azure AD käyttäjähallinnan integraatio ja kertakirjautuminen. 
Hinnoittelu: perustuu henkilöstömäärään. Kielet: suomi + 4 muuta, lisäksi lomakkeita voi luoda haluamallaan 
kielellä. 
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Pro24 (SK Protect Oy) Turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmä, johtamisen ja viestinnän työkalu. Arviointeja auditoinneista riskien 
arviointeihin ja turvallisuuskierroksiin ja kemikaaleihin, koneisiin, liiketoiminnan riskeihin. Monenlaisia 
ilmoituskäytäntöjä rakennettavissa. Muistutustoiminto. Voidaan laatia erilaisia visuaalisia näkymiä eri 
henkilöstöryhmille. Dokumentaatioita ja koulutuskäytänteitä pystytään hallinnoimaan. Turvallisuushavainnot myös 
mobiilisti. Ilmoitukset joko sovelluksen tai QR-koodin kautta. Koostuu moduuleista. Rajapintoja mahdollista 
rakentaa. Hinnoittelu: perustuu henkilöstömäärään, liikevaihtoon sekä ensisijaiseen käyttötarkoitukseen. Kielet: 
suomi, ruotsi, englanti + käännöstyökalu. 

Incy.io ja audits.io (Plan Brothers 
Oy) 

Incy.io on suunniteltu havaintojen, kuten turvallisuus- tai laatupoikkeamien, raportoimiseen. Audits.io on kehitetty 
tarkastuksien, kuten turvallisuuskävelyiden ja 5S-auditointen, digitalisointiin. Havainnot kulkevat työkaluissa 
määritetyille henkilöille, jotka tekevät jatkotoimenpiteet. Tieto niistä menee halutuille osallistujille. Työkalut 
toimivat mobiilissa, sisältävät offline-tuen sekä tuottavat automaattisesti statistiikkaa. Asiakas pystyy 
muokkaamaan sisältöjä. Integraatiot: SSO (kertakirjautuminen), BI-työkalut, HR-järjestelmät ja vakuutusyhtiöiden 
järjestelmät. Hinnoittelu: käyttäjien ja ominaisuuksien mukaan, alkaen 300 €/kk. Kielet: suomi + 16 muuta. 

Toyme (Toyme Lab Oy) Internet-palvelu työturvallisuustoimintaan. Erilaiset havaintoilmoitukset ja riskienarvioinnit, tilastot, 
tapaturmatutkinta, perehdytysaineistot, automaattiset muistutustoiminnot, kemikaalirekisteri, korttirekisteri, 
työluvat, jatkuva parantaminen, Kanban, 5S, kehitysehdotukset, palautteet ja reklamaatiot. Koostuu moduuleista. 
Turvallisuushavainnot mobiilisti. Tekoälytoiminto. Integraatioita; kertakirjautumisella (SSO) eri järjestelmiin ja 
työtapaturman kirjaustiedot siirtyvät automaattisesti vakuutusyhtiöön. Kielet: suomi, ruotsi, englanti + palvelun 
kielituen avulla valikoimaa voi laajentaa. Hinnoittelu: rakennettu niin, että kaikki työntekijät voivat osallistua 
käyttöön. 

SmartHSE (Suomen 
ensiapukoulutus Oy) 

Muun muassa riskienarvioinnit, turvakierrokset ja -havainnot, tapaturmailmoitukset ja -tutkinta, turvavartit ja 
automaattiset muistutustoiminnot. Lisäksi pätevyysrekisteri, turvallisuuskansio (jossa mallipohjia ja sisältöä), 
HSE-lakiseuranta, turvallisuusvideot ja uutiset, sähköiset koulutusmateriaalit. Käyttöoikeudet määriteltävissä. 
Turvallisuushavainnot mobiilisti. Koostuu moduuleista. Lisämaksusta AD-rajapinta muihin työpaikan järjestelmiin 
sekä tapaturmailmoitukset vakuutusyhtiöiden järjestelmään. Hinnoittelu: joko käyttäjäperusteinen lisenssimalli tai 
laajempi yrityslisenssi. Lisenssi sisältää aina joukon moduuleita. Perustyökalujen kielet suomi, ruotsi, englanti; 
muut moduulit suomeksi. 

Congrid (Congrid Oy) Rakennustuotantoon räätälöity turvallisuudenhallinnan ohjelmistokokonaisuus, mikä kattaa dokumentoinnin 
digitaalisessa ympäristössä. Rakennustyömaan viikkotarkastukset, turvallisuushavainnot, analytiikka, tiedonkulku 
vastuuhenkilöille. Tavoitteena on sitouttaa ohjelmiston kautta useampia rakennustuotannossa työskenteleviä 
henkilöitä osallistumaan jokapäiväiseen turvallisuuden hallintaan. Havainnot mobiilisti. Toimii myös offline-tilassa. 
Ohjelmiston avulla turvallisuusjohtamisen hallinta ja raportointi onnistuu myös koko yrityksen tasolla. Tarjolla 
rajapintaratkaisu muihin järjestelmiin. Kielet: suomi + 5 muuta. Hinnoittelu: projekti- tai käyttäjäkohtainen. 
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WPro (Awanic Oy) Kehitetty julkisten organisaatioiden tarpeista. Vaaratapahtumien ilmoittaminen, seuranta ja tilastointi; 
vaaratapahtumatietojen siirto tapaturmailmoitukselle ja välitys sähköisesti vakuutusyhtiöön; riskienarviointi; 
työpaikkaselvitykset. Järjestelmään saatavilla myös työpaikkaselvityslomakkeet ja omia tarkastuslistoja. 
Kertakirjaus, tieto siirtyy haluttaessa toisille lomakkeille. Ilmoittajan ei tarvitse rekisteröityä. Muistutustoiminto. 
Koostuu moduuleista. Rajapinta asiakasorganisaation HR-järjestelmän kanssa haluttaessa. Mobiilimahdollisuus. 
Hinnoittelu: kertaluonteinen aloitusmaksu, vuosittainen perusmaksu sekä osiokohtainen organisaation 
henkilöstömäärään perustuva lisenssimaksu. Kielet: suomi, ruotsi, englanti. 

Esimerkki ilmaisesta palvelusta. 
 
OP-Riskienhallinta (OP-Pohjola) 

Rakennettu turvallisuuden hallintaan (turvallisuushavainnot, riskienarviointi, säännölliset tarkastukset). Henkilöstö 
voi tehdä turvallisuushavainnon ilman kirjautumista mobiilisti. Ohjelmiston käyttövaltuudet rajataan henkilön 
roolin mukaan. Kirjautuneiden käyttäjien määrää ei ole rajattu. Riskienarvioinnissa ja sisäisissä tarkastuksissa 
käytettävät lomakkeet ovat muokattavissa käyttötarkoituksen mukaan, aiheita muun muassa työturvallisuus, 
järjestys&siisteys, palo- ja pelastusturvallisuus. Kielet: suomi, ruotsi, englanti. Palvelu on maksuton Pohjolan 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen asiakkaille. 

 

Taulukon tiedot on kerätty vuoden 2020 alussa. TTT-lehti ei vastaa ohjelmistotarjoajien antamista tiedoista ja mahdollisista virheistä taulukossa. 

Alkuperäiseen listaan koottiin vain rajoitettu määrä esimerkkejä työturvallisuusjärjestelmistä. Jälkeenpäin lisätty: 

 

Pro Työturva -pilvipalvelu (Pro 
Pilvipalvelut) 

Pk-yrityksille ja julkisyhteisöille kehitetty työturvallisuusjärjestelmä. Selainpohjaisena lomakkeet ja työkalut 
toimivat skaalautuen myös mobiilisti. Käyttäjähallinnan ja hakemistopuutyökalun lisäksi kemikaaliluettelo ja 
käyttöturvallisuustiedotteet, riskien arvioinnit, työsuojelun toimintaohjelma, yrityksen pelastussuunnitelma, 
turvallisuushavainnot, läheltä piti -tilanteet, tapaturmakäsittely, perehdyttäminen/työnopastus, 
koulutusmateriaalit sekä koulutusrekisteri (muistutukset). Palveluun liitettävissä koneiden/ laitteiden riskien 
arviointi, laatupoikkeamat sekä työlupajärjestelmä. Hinnoitteluperuste: henkilöstömäärä, ei 
käyttäjämäärärajoitetta, vuosimaksu alk. 99 € / vuosi (mikroyritys). Kielet: suomi ja englanti. 

Rego HSEQ (Qreform Oy) 
 

Laadun, riskien, osaamisen ja pätevyyksien seurantaan ja johtamiseen. Riskiarvioinnit, turvallisuuskävelyt, mittarit 
ja kartoitukset, riskirekisteri. Turvallisuushavainnot, myös positiiviset/LFE. Auditoinnit, itsearvioinnit, katselmukset, 
laatupoikkeamat ja kehittämissuositukset. Tehtävien vastuuttaminen ja automaattinen seuranta, 
vakuutusyhtiöliittymä. Perehdyttäminen, laitepassit, lääkeluvat, toimenpidepätevyydet, verkkokoulutukset, testit. 
Osaamispohjainen resursointi, työvuorohallinta. Monipuoliset raportit ja tilastot reaaliaikaisesti. Integraatiot, API, 
SSO. Azure pilvipalvelu. Hinnoittelu: perustuu moduulien ja henkilöstön määrään. Kielet: suomi + 3, lisää saa. 
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Gurufield (Gurufield Oy) 
 

Erityisesti suuremmille yrityksille sekä heidän urakoitsijoilleen suunnattu järjestelmä. Työturvallisuus (havainnot, 
turvallisuuspoikkeamat, tarkastukset, auditoinnit, riskiarviot, tapaturmat, työkalu juurisyiden löytämiseen), 
ympäristö (kestävän kehityksen raportointi, GRI), laatu (reklamaatiot, palaute, kehitysehdotukset), riskit 
(operatiiviset sekä strategiset riskit, risk heat map). Lomakkeiden ja käsittelyprosessien luominen ja 
muokkaaminen. Integraatiot: HR, projektit, laitteet/komponentit, BI, asiakkaat ja urakoitsijat. Kuvaajat ja taulukot 
(omat brändivärit, porautuminen yksityiskohtiin). Muistutukset ja tehtävien seuranta. Mobiilisovellukset 
offline-tuella. Kielet: suomi + 15 muuta (myös lomakkeet käännettävissä). Hinnoittelu: Moduulipohjainen ilman 
käyttäjälisenssejä tai erillisiä lisenssejä urakoitsijoille, aliurakoitsijoille, asiakkaille tai muille sidosryhmille. 

 


