Pidämme Suomen pyörät pyörimässä
MAINOS

Töissä tarvitaan luotettavaa
tietoa kehittämisen tueksi

1/8 sivu
82 x 52 mm

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

Hinta 450 euroa

TTT-lehden vahvuus ovat laajat yhteistyöverkostot. Niiden ansiosta jokaisesta numerosta löytyy luotettavaa ja asiantuntevaa
tietoa työkyvystä, työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista, työterveyshuollosta 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
1/4
sivu,
vaaka
vähän suhteuttamaan oman alan ongelmia.”
180 x 52 mm
”Lehti on täynnä asiaa, jopa sellaista, mitä et ajatellut
olevankaan.”

Hinta 690 euroa

www.tunnejamieli.fi

Kiertotalous mullistaa
elämäntapamme
1/4 sivu
82 x 110 mm
Hinta 690 euroa

”Ajankohtainen,
asiantunteva ja
luotettava.”

Scanstockphoto

Lukijatutkimus 2016 /
Focus Master

Hinta 990 euroa

www.tttlehti.fi

Tulosta tulee, kun työt sujuvat
hyvässä hengessä ja turvallisesti

Tilaa nyt kiertotalouden erikoislehti Uusiouutiset!

• sähköpostitse tilaukset@uusiouutiset.fi
• puhelimitse (03) 4246 5370
• nettilomakkeella www.uusiouutiset.fi > tilausasiat
• kestotilaus 89 euroa

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

1/2 sivua (malli alla)
180 x 110 mm

Työhyvinvoinnista ja jopa sen tuottavuudesta 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 vastaus? Jääkö työpäivän jälkeen riittävästi aikaa perheelle ja harrastuksille?
Pitkäjänteisyys ja konkreettiset teot
ovat myös työturvallisuuden kehittämisen perusta. Riskien arviointi,
perehdyttäminen, huolellisuus, vastuunottamisen ja kaverista välittämisen -kulttuuri – muun muassa tätä
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kaikkea tarvitaan, jotta työ ei uhkaa
terveyttä eikä henkeä. Yhden sairauslomapäivän hinta on noin 350 euroa,
ja poissaoloista kertyy kerrannaisvaikutuksineen helposti tuhansien eurojen 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 yhteistyöverkostot. Niiden ansiosta

jokaisesta numerosta löytyy luotettavaa 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

