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Turva Arvi –ohjelmistopalvelun palvelukuvaus 
 
Turva Arvi on verkossa toimiva palvelu, joka sisältää Riski Arvi ja Turvallisuusilmoitus -sovelluksen. Palvelu tilataan 
sovellusvuokrauksena Nomis Oy:lta (www.nomis.fi). 
 
Riski Arvi on tarkoitettu yrityksen omatoimiseen työturvallisuus- ja työterveysriskien arviointiin. Riski Arvilla arvioidaan 
työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskit ja laaditaan yhteenvetoraportteja arvioinnin tuloksista ja arvioinnin 
perusteella tehdyistä toimenpide-ehdotuksista. Riskien arviointi perustuu sovelluksen tarjoamiin valmiisiin 
vaaratekijöiden tarkistuslistoihin.  
 
Riski Arvi antaa  

• kokonaiskuvan työpaikan työsuojelun tilasta 

• tietoa työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen ja päivittämiseen 

• tietoa työopastuksen kohdentamiseen 

• tietoa työohjeiden laatimiseen. 
 
Turvallisuusilmoitus –työkalulla edistetään ja kannustetaan positiiviseen turvallisuuskäyttäytymiseen ja toisista 
välittämiseen sekä kerrytetään tietoa riskinarviointiin jatkuvan parantamisen periaatteella. Ilmoitukset ja ideat 
tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen on mahdollisuus liittää myös valokuva. Ilmoitusten käsittelystä 
huolehtivat nimetyt vastuuhenkilöt. 
 
Turvallisuusilmoitus –työkalu  

• antaa palautetta työstä ja työympäristöstä 

• pyrkii ennaltaehkäisemään riskikäyttäytymistä, virheitä ja väärinkäytöksiä 

• edistää ja kannustaa positiiviseen turvallisuuskäyttäytymiseen ja toisista välittämiseen 

• kerryttää tietoa riskinarviointiin jatkuvan parantamisen periaatteella. 
 
Palvelun käyttö, tietosisältö ja tietoturva 

• Palvelua käytetään verkkoselaimella. Palvelua voidaan käyttää pääsääntöisesti kaikilla yleisimmillä selaimilla. 
Palvelua suositellaan käytettäväksi viimeisillä Microsoft Edge tai Googlen Chrome –selain versioilla.   

• Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.  

• Palveluun tallennetaan vain yrityksen käyttäjien itse sinne lisäämiä omia tietoja eikä tietoja kerätä muista 
tietolähteistä.  

• Palvelun käyttäjätiedot (nimi, käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite) ja palvellun tallennetut tiedot säilötään 
suojatussa muodossa. Turvallisuusilmoituksen tekijä voi halutessaan jättää yhteystietonsa (nimi ja 
sähköpostiosoite). Palveluun ei tallenneta muita henkilötietoja.   

• Palvelun ja käyttäjän välinen tietoliikenneyhteydet on suojattu.  

• Palvelu ja sen tietovarasto on suojattu ulkopuolisilta.  

• Palvelun tietovarasto varmuuskopioidaan ainakin kerran työpäivän aikana. Häiriö tilanteissa tietosisältö 
palautetaan viimeisimpään eheään tilaan. 

 
Yrityksen palveluun lisäämiä tietoja voidaan käyttää palvellun kehittämiseen ja niistä kerätään riskien arviointiin 
liittyvää yleistä tilastotietoa. Yritysten yksittäisiä tietoja ei käytetä tai jaeta sellaisenaan.  
 
Henkilötietojen käsittely on kuvattu tarkemmin Tietosuojaselosteessa. 
 
Turva Arvi –palveluun kuuluu tekninen käyttötuki.  
 
Turva Arvi –palvelun käyttöön sovelletaan sen palveluehtoja. 

 
Tämä palvelukuvaus korvaa aikaisemman Riski Arvi –ohjelmistopalvelun palvelukuvaukset (3.1..2018, 25.2.2013 ja 28.4.2014). Palvelun on siirretty 
Nomis Oy:lle. Aikaisemmin nimi on muuttunut ja palveluun on sisällytetty Turvallisuusilmoitusohjelmisto. Riski Arvin ohjelmiston palvelukuvaukseen 
ei ole tullut muutoksia. Tarkennettu palveluun tallennettavia henkilötietoja. 


