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Työtehoseura lyhyesti

TTS Työtehoseura ry on yleishyödyllinen yhdistys, 
jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa työn ja 
tuotannon tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä työ-
turvallisuutta, -terveyttä ja -viihtyvyyttä ottaen huo-
mioon kestävä kehitys, energiatalous ja ympäristö. 
TTS Työtehoseura ry on TTS-konsernin emoyhdistys, 
joka omistaa tytäryhtiöitä ja kiinteistöjä.

TTS Työtehoseura ry ja sen tytäryhtiö TTS Kehitys 
Oy järjestävät ammatillista aikuis- ja nuorisokoulutus-
ta ja harjoittavat tutkimus-, kehitys-, neuvonta- ja tie-
dotustoimintaa. Vuonna 2016 TTS -konsernissa opis-
keli yhteensä noin 8 000 opiskelijaa kaikkiaan noin 
306 000 opiskelijatyöpäivää. Tutkintoja suoritettiin 
noin 700 ja tutkinnonosia noin 1000. TTS toteutti tai 
oli mukana lähes sadassa eri tyyppisessä tutkimus- ja 
kehittämishankkeessa. 

TTS Työtehoseura kouluttaa, tutkii ja kehittää usealla 
eri osaamisalueella:

• Kuljetus ja logistiikka

• Rakentaminen ja maanrakentaminen

• Auto- ja metsäkoneala

• Biotalous/maa- ja metsätalous

• Viherrakentaminen

• Asuminen

• Kiertotalous ja ympäristöteknologia (Sykli Oy)

TTS Kehitys Oy

KOY Vantaan Sarka�e 1

KOY Vantaan Nuolikuja 6
Työtehoseura ry

KOY Kurssirinne

TTS-konserni
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Toimintavuoden aikana Suomen kansantalous kään-
tyi hienoiseen kasvuun, joka kiihtyi loppuvuotta 
kohden. Samaan aikaan tapahtuneet valtionosuus-
rahoituksen leikkaukset ovat kuitenkin heikentäneet 
ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja toimintaedel-
lytyksiä. Valtion budjettileikkaukset ja maakunta-
hallinnon tulevat muutokset heijastuivat erityisesti 
työvoimakoulutuksen rahoitukseen ja jatkuvuuteen. 
Nuorten aikuisten osaamisohjelman ja Aikuisten 
osaamisperustan vahvistaminen -ohjelman valtiona-
purahoitusten leikkaukset vähensivät merkittävästi 
TTS Työtehoseuran myyntituottoja.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan kuuluva amma-
tillisen koulutuksen lainsäädäntöreformi ja siihen liit-
tyvät koulutusmäärärahojen leikkaukset ovat merkit-
tävimmät TTS Työtehoseuran toimintaympäristöön 
vaikuttavat muutokset. Kuluneen vuoden aikana mi-
nisteriö valmisteli ammatillisen koulutuksen lakirefor-
mia ja lakiesitys oli loppuvuonna lausuntokierroksella.  
Reformissa uudistetaan koko ammatillisen koulutuk-
sen järjestämis- ja rahoituslainsäädäntö. Lainsäädän-
nön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta 
ja lakiesitykset on tarkoitettu antaa eduskunnalle 
kevätistuntokaudella 2017. Lakiesitys tuo merkittäviä 
muutoksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseen 
ja rahoitukseen. 

Toimintaympäristön muutokset

Loppuvuodesta 2016 vahvistunut kansantalouden 
kasvu näkyi erityisesti talonrakennuksen ja logistiikan 
toimialoilla, joilla on jo työvoimapulaa pääkaupunki-
seudulla. Talonrakennuksessa kiinnitetään aikaisem-
paa enemmän huomiota ekologiseen kestävyyteen 
ja puurakentaminen onkin kasvussa. Logistiikassa 
lisääntyvä automaatio ja robotiikka tuovat uusia 
vaatimuksia myös alan koulutukseen. Positiivista on 
myös biotalouden vahva kasvu, joka näkyy erityisesti 
metsätaloudessa. Metsäalan investoinnit kotimaahan 
ovat vahvassa kasvussa ja biotalous kokonaisuutena-
kin vahvistuu. Metsäalalla tarvitaan uutta työvoimaa, 
mutta opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole antanut 
Etelä-Suomeen järjestämislupia työvoiman kysyntää 
vastaavasti. Maataloudessa eletään edelleen vahvan 
rakennemuutoksen aikaa ja haetaan uutta tehok-
kuutta ja kannattavan toiminnan edellytyksiä. Au-
toalalla elettiin hienoisen kasvun aikaa. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden rahoituksessa valtion rahoitus 
väheni, mutta sitä onnistuttiin paikkaamaan muilla 
rahoituskanavilla, muun muassa EU-hankerahoituk-
sella.
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TTS-konsernin organisaatio uudistettiin ja 
varauduttiin rahoituksen vähenemiseen

Tilikauden aikana toteutettiin uudistettua TTS-kon-
sernin strategiaa. Myös toiminnallinen organisaatio 
uudistettiin vastaamaan toimintaympäristön vaati-
muksia. Organisaatiorakennetta ja vastuita selkiytet-
tiin 1.1.2016 alkaen niin, että toiminta on jaettu nel-
jään liiketoimintayksikköön ja niitä tukeviin myynti-, 
koulutuksen ohjaus- ja tukipalveluihin.

Organisaatiouudistuksen jälkeen toteutettiin koko 
organisaatiota koskeva toiminnan sopeuttamispro-
sessi, jonka yhteydessä henkilöstöä jouduttiin vä-
hentämään yli 40 henkilötyövuodella. Tällä tavoin 
sopeutettiin toiminta alenevaan valtion rahoitukseen 
ja tasapainotettiin konsernin talous. Eräänä säästö-
toimenpiteenä lopetettiin majoitus- ja ravintola-alan 
koulutus ja luovuttiin koulutustoiminnasta Sammatin 
toimipisteessä. Lisäksi uusittiin opetusajoneuvokalus-
toa leasing-rahoituksella. Monilla eri toimenpiteillä 
saatiin talous tasapainotettua ja tuloskehitys käänty-
mään positiiviseksi. 

Tilikauden aikana TTS-konserni vakiinnutti toimin-
tansa Turussa ja Seinäjoella ja laajenemista jatketaan 
palvelujen kysynnän mukaan. TTS toimii nyt kiinte-
ästi yhdeksällä eri paikkakunnalla ja sen lisäksi toteut-
taa kysyntälähtöisesti koulutustapahtumia eri puolilla 
maata. TTS-konserni omistaa kiinteistöjä Rajamäellä, 
Vantaan Sarkatiellä, Vantaan Nuolikujalla sekä Lohjan 

Nurmijärvi Järvenpää
Vantaa, Nuolikuja

HelsinkiVantaa, Sarkatie

Kouvola

Seinäjoki

Imatra

Lahti

Turku

Rovaniemi

Oulu

Kuopio

Iisalmi

Kajaani

Rauma
Hämeenlinna

Sammatissa. Kuluneen vuoden aikana kiinteistöissä 
tehtiin vuosikorjauksia oppimisympäristöjen paranta-
miseksi. Sekä Nuolikujan että Sarkatien kiinteistöissä 
tehtiin sisäilmaongelmista johtuvia korjaustöitä. Sam-
matin kiinteistöstä luopumista valmisteltiin.

Ympäristönäkökulmasta katsottuna toteutettiin usei-
ta edistäviä toimenpiteitä. Ajoneuvokaluston uusimi-
sella vähennetään koulutusajojen päästöjä. Kiinteistö-
automaatiota parannettiin ja sillä tavoin tehostettiin 
energiankäyttöä. Lisäksi tehostettiin valaistusta vaih-
tamalla valaisimia energiatehokkaampiin LED-lamp-
puihin.

TTS Työtehoseura toimii kiinteästi 
yhdeksällä paikkakunnalla. 
Lisäksi koulutusta järjestettiin 
kysynnän mukaan myös muilla 
paikkakunnilla.
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Vuosi 2017 tuo muutoksia 

Suomen kansantalous on kääntynyt hitaan kasvun 
vaiheeseen ja mm. kokonaistyöttömyys on kääntynyt 
laskuun. TTS-konsernilla on tässä tilanteessa hyvät 
mahdollisuudet lisätä yritysrahoitteisia koulutus- ja 
kehittämispalveluita. Vuoden 2016 aikana panostet-
tiin edelleen mm. yrittäjyyskoulutukseen ja siinä on 
edelleen kasvumahdollisuuksia eri toimialoilla. 

Ammatillisen koulutuksen määrärahoja leikattiin jo 
vuonna 2016 ja niitä leikataan edelleen vuonna 2017 
yhteensä noin 250 miljoonaa euroa. Käytännössä 
leikkaukset kohdistuvat perustutkintokoulutukseen, 
mikä näkyy noin 10 % laskuna rahoituksessa. Lisäk-
si työvoimakoulutuksen hallinto on muuttumassa 
ja suurin osa sen nykyrahoituksesta siirtynee lakiuu-
distuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle. 
Aluehallinnon meneillään oleva iso uudistus luo epä-
varmuutta työvoimaviranomaisten toimintaan.

Merkittävin muutostekijä TTS-konsernille on edus-
kunnalle keväällä 2017 annettava ammatillisen kou-
lutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän lakiuudistus. 
Uudistus on kokonaisvaltainen muutos ja sen vaiku-

tukset ovat edelleen vaikeasti arvioitavissa. Lakiesi-
tyksen mukainen uudistettu rahoitusmalli painottaa 
koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. TTS-konsernin 
hyvät tulokset näiden osalta antavat hyvät mahdol-
lisuudet tulevaisuuteen. Uhkana on toisaalta se, että 
rahoitus ohjataan muilla kriteereillä ja yksityisten 
toimijoiden toiminta vaikeutuu. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö päättää koulutuksen järjestämisluvista ja 
rahoituksesta lainsäädännön tultua hyväksytyksi.

Vuosien 2017-2018 toiminnan suunnitteluun liittyy 
siis merkittäviä taloudellisia muutoksia ja riskejä. Näis-
tä tehtäviin päätöksiin mukautuminen on vuoden 
2017 toiminnan painopisteenä. Vuonna 2016 toteute-
tut uudistukset antavat hyvän perustan toimia myös 
entistä haastavammassa toimintaympäristössä.

Rakennusalan koulutukset 
lisääntyivät Työtehoseurassa 
vuonna 2016.
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Työtehoseura Opetushallituksen 
tuloksellisuusvertailun ykkönen

TTS Työtehoseura sijoittui erinomaisesti Opetushalli-
tuksen vuosittaisessa ammatillisten oppilaitosten tu-
loksellisuusmittauksessa. TTS Työtehoseura päihitti 
tässä vertailussa valtakunnan kaikki suomenkieliset 
suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät, koska TT-
S:n opiskelijat valmistuvat aikataulussa ja työllistyvät 
hyvin. 
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TTS:n toimitusjohtaja Juha Ojala pitää tulosta erin-
omaisena osoituksena yksityisten koulutuksen-
järjestäjien kyvystä tuottaa huippulaadukasta ja 
vaikuttavaa koulutusta. Työn alla olevassa lainsää-
däntöuudistuksessa tuleekin vahvistaa yksityisten 
koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia tuottaa 
joustavasti ja tehokkaasti elinkeinoelämää tukevia 
koulutuspalveluja.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

1,0 %

4,1 %

56,1 %

38,8 %

Kuinka tyytyväinen olet yleisesti TTS Työtehoseuran toimintaan? 

95 %

Marras-joulukuussa toteutettiin laaja sidosryhmä- ja 
asiakaskysely. Tulokset osoittavat, että 2/3 asiakkais-
tamme ja sidosryhmistämme pitää TTS Työtehoseuraa 

parhaana tai yhtenä parhaista koulutusorganisaatioista 
Suomessa ja 95 prosenttia asiakkaistamme on erittäin 
tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä toimintaamme. 
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Logistiikan koulutuskalusto uusittiin

Työtehoseura, Etelä-Suomen suurin logistiikka-alan 
kouluttaja, uusi syksyllä koko kuljetuskoulutuskalus-
tonsa, kaikkiaan 9 kuorma-autoa ja 9 bussia. 

”Tavoitteena on tarjota opiskelijoille nykyaikainen op-
pimisympäristö”, sanoo Työtehoseuran toimitusjoh-
taja Juha Ojala. Yksi tärkeä peruste uudelle kalustolle 
on autojen vähäisempi polttoainekustannus ja niiden 
energiatehokkuus ylipäätään. Esimerkiksi aerodyna-
miikkaan ja vierintävastukseen on autoissa kiinnitetty 
erityistä huomiota. Autoissa on myös paljon kuljet-
tajaa opastavaa tekniikkaa. ”On tärkeää, että nämä 
tekniikat pystytään kouluttamaan opiskelijoille jo heti 
alusta pitäen”, Ojala tähdentää. Autot täyttävät tä-
män päivän päästönormit ja sellainen kuljetuskalusto 
onkin usein kuljetusalan asiakkaiden vaatimuksena. 

Työtehoseuran hankkima kuljetuskalusto on varsin 
laaja ja kattaa Suomen kuljetustoiminnassa olevat 
eri ajoneuvotyypit noin 80 prosenttisesti. Käytössä 
on puoli perävaunuveturit, koukkulaiteautot, vai-
jerilaiteautot, tasonostolaiteautot, umpikoriautot, 
sora-autot ja puuautot sekä bussit. ”Kalusto mah-
dollistaa laaja-alaisen ja nykyaikaisen koulutuksen 
erilaisten yritysten tarpeisiin”, sanoo yksikön johtaja 
Aarno Lybeck.

Uudet autot esiteltiin kutsuvierastilaisuudessa 26.9.2016.
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Tutkintosuorituksia ennätysmäärä 
rakennusyksikössä

”Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alussa si-
ten, että purettavien materiaalien asbestipitoisuus on 
selvitettävä kaikissa rakennuksissa, jotka ovat valmis-
tuneet ennen vuotta 1994. Purkutöitä saa tehdä vain 
asbestitöihin koulutettu henkilö, ja purkavalla yrityk-
sellä pitää olla asbestipurkulupa. Tähän tarpeeseen 
Työtehoseura koulutti satoja henkilöitä ja heistä as-
bestityöt tutkinnon osan suoritti lähes 800 henkilöä. 
Olemme tämän lupakoulutuksen johtava kouluttaja 
Suomessa”, kertoo yksikön johtaja Kalle Laine.

Toinen turvallisuuteen liittyvä suosittu koulutus oli 
märkätila-asentajan sertifikaatti. Vuonna 2016 sertifi-
kaatin suoritti noin 200 henkilöä.

Puurakentamista koulutuksina 
ja hankkeina

Rakentamisen ja puutarhan yksikkö aloitti uusina 
avauksina puurakentamiseen painottuvan perus-
tutkintokoulutuksen Vantaalla ja rakennusalan työ-
maapäällikön koulutuksen Turussa. Kaiken kaikkiaan 
Rakentamisen ja puutarhan yksikkö järjestää koulu-
tuksia Rajamäellä, Vantaalla, Vihtijärvellä, Järvenpääs-
sä ja Turussa. Koulutustarjonta kattaa laajasti koko 
rakentamisen alueet, joita ovat talonrakentamisen ja 
maarakentamisen lisäksi puu- ja sisustusalan sekä vi-
herrakentamisen koulutukset. 

TTS Työtehoseurassa oli menossa erityisesti puu-
rakentamisen koulutuksen kehittämiseen liittyviä 
hankkeita. Hankkeista esimerkkeinä ovat muun 
muassa Puunet ja Puuket, joissa kehitetään puuraken-
tamisen verkko-osaamiskeskusta ja uusien rakennus-
ratkaisujen, kuten CLT-teknologian siirtämistä yritys-
ten käyttöön.  Puurakentamiseen liittyviä seminaareja 
toteutettiin Oulussa ja Kajaanissa. Homer hankkeessa 
valmistui hyvää koulutusmateriaalia korjausrakenta-
miseen kosteus- ja homevaurioiden osalta.  
 

Puurakentaminen Suomessa on 
tasaisessa kasvussa. Se näkyy myös 
Työtehoseuran koulutustarjonnassa.
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Kansainvälisiä asiakkuuksia

Saint-Gobain Sekurit Academy aloitti huhtikuussa 
2016 yhteistyön Työtehoseuran kanssa ja ensimmäi-
set autolasien korjaus- ja vaihtokoulutukset Suomes-
sa. Aikaisemmin vastaavaa koulutusta ei ole Suomes-
sa järjestetty. 

Kahden päivän mittaisia koulutuksia järjestettiin huh-
tikuun aikana yhteensä viisi. Kyseessä on Sekurit Aca-
demyn kansainvälinen koulutusohjelma ja vastaavia 
koulutuksia on järjestetty myös muualla Euroopassa. 

Koulutuksessa tutustuttiin uusiin työmenetelmiin, 
jotka pitää hallita tuulilasia vaihdettaessa. ”Kuljettajaa 
avustavat järjestelmät, joita ovat muun muassa erilai-
set kaistavahdit, adaptiiviset valojärjestelmät ja liiken-
nemerkkien tunnistimet, tulevat lähivuosina lisäänty-
mään uusissa autoissa. Nämä tuovat osaltaan omat 
haasteensa lasien korjausten ja vaihtojen suhteen. 
Työntekijöiden osaaminen ja kokemus onkin saatava 
vastaamaan ajoneuvovalmistajien vaatimuksia ja kor-
jausohjeita edellä mainittujen kuljettajan avustimien 
osalta”, toteaa Työtehoseuran vauriokorjauksien kou-
luttaja Pasi Junnola. 

TTS Työtehoseura on myös solminut yhteistyösopi-
muksen saksalaisen Raytheon Professional Services 
GmbH:n kanssa. Sopimuksen mukaisesti TTS toteut-
taa BMW:n vauriokorjauskoulutukset Pohjoismaissa 
2016-2021. ”Olemme valmistautuneet toteuttamaan 
koulutukset sekä Suomessa että muissa Pohjoismais-
sa. Koulutuksia ollaan laajentamassa myös myynti- ja 
työnjohtohenkilöstölle”, kertoo yksikön johtaja Juha 
Ristiluoma.

Autolasien korjaus- ja vaihtokoulutukset 
aloitettiin Työtehoseurassa.
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Tehokas maahanmuuttajien koulutusmalli 
kuljetus- ja logistiikkayksikkössä

Työtehoseuralla on pitkät kokemukset maahan-
muuttajien ammatillisesta koulutuksesta. Erityisesti 
logistiikka-alalla on koulutettu maahanmuuttajia jo 
vuosikymmeniä. Nykyinen suomalainen koulutus-
järjestelmä tarjoaa maahanmuuttajille ensin kotout-
tamiskoulutusta, joka keskittyy kielen ja kulttuurin 
oppimiseen. Kotouttamiskoulutuksen jälkeen saattaa 
olla usein kuukausia, jopa vuosia kestävä väli, jonka 
jälkeen maahanmuuttaja vasta pääsee ammattiin tai 
ammatilliseen koulutukseen.

Logistiikkayksikön johtajan Aarno Lybeckin mielestä 
tämä edellä kuvattu malli ei ole kovin tehokas. Siksi 
Työtehoseura onkin esittänyt kotouttamiskoulutuk-
sen ja ammatillisen koulutuksen yhdistämistä, ja on 
tehnyt siitä myös pilot-koulutuksia. Nämä koulutuk-
set ovat onnistuneet erittäin hyvin ja työllistyminen 
koulutuksen jälkeen onnistunut loistavasti. Myös yri-
tyksiltä saadut palautteet ovat olleet erinomaisia.

Käytännössä kotouttamiskoulutuksen ja ammatilli-
sen koulutuksen yhdistäminen tarkoittaa sitä, että 
koulutuksen alussa painotutaan kielikoulutukseen, 
erityisesti kyseisen ammattialan sanastoon. Mitä pi-
demmälle koulutus etenee, sitä enemmän painottuu 
ammatillinen koulutus. Tällä mallilla kokonaiskoulu-
tusaika lyhenee huomattavasti ja maahanmuuttaja 
siirtyy nopeasti työelämään.
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Yrittäjyyskoulutuksia kuljetus- ja 
biotalousaloilla

Toimintavuoden aikana aloitettiin useiden ryhmien 
kanssa yrittäjyyskoulutuksia. Pääasiassa koulutuksia 
järjestettiin kuljetusalan ja metsä- ja maatalousalan 
ammattilaisille. Muun muassa UPM:n avainyrittäjät ja 
Stora Enson sopimusyrittäjät aloittivat johtamisval-
mennukset. Myös kananmunantuottajille järjestettiin 
tuottavuuden kehittämiskoulutusta, jossa johtamis-
taitojen lisäksi keskityttiin tuottavuuden pullonkau-
loihin. Järjestyksessään jo toinen, Ponssen metsäko-
nealan perheyritysten Ladyt, aloittivat koulutuksen, 
jossa keskitytään talouden johtamiseen ja kustannus-
ten seurantaan. 

Kuljetusyrittäjien johtamisvalmennuksia järjestet-
tiin yhdessä Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL) 
ry:n kanssa Tampereella ja Oulussa. SKALin kanssa 
yhteistyössä aloitettiin myös SKAL -Ladyjen yrittä-
jävalmennukset. Kaukokiito koulutti Työtehoseuran 
kanssa esimiehien ja työnjohtajien johtamisosaamis-
ta sekä jalkautti koulutuksen avulla uusitun strate-
giansa osaksi organisaation joka päiväistä toimintaa. 
”Koulutuksien välituloksina voidaan mainita erilaisten 
yhteisyritysten perustaminen ja yrityskokojen kasva-
minen”, kertoo asiakkuuspäällikkö Minna Karppinen.
 

Myös elinkeinokalatalous 
yrittäjyyskoulutuksessa

TTS Työtehoseura on käynnistänyt kaksivuotisen 
elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman. Kehitys-
hankkeen tavoitteena on kalanviljelyn ja kaupallisen 
kalastuksen parissa toimivien yritysten toimintaedel-
lytysten, kannattavuuden, tuottavuuden ja johtami-
sen kehittäminen. 

”Kotimainen elinkeinokalatalous kokonaisuudessaan 
on noin miljardin euron liiketoimintaa vuosittain. Sen 
merkitys on suuri sekä kansantaloudellemme että ku-
luttajille. Kotimaista kalaa halutaan syödä. Alan liike-
toiminnan kehittäminen on äärimmäisen tärkeätä ja 
luo uusia työmahdollisuuksia. TTS toimii usealla toi-
mialalla suomalaisen yrittäjyyden kehittämisessä ja on 
hienoa, että olemme mukana tässä tärkeässä hank-
keessa kehittämässä alaa yhdessä toimijoiden kanssa. 
Maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeinokalatalou-
den etujärjestöt ovat tässä edistämässä suomalaista 
työtä!” toteaa TTS Työtehoseuran toimitusjohtaja 
Juha Ojala.

Työtehoseura aloitti kaksivuotisen 
elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman.
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Metsäkonekoulutusta ja maatalouden 
tuottavuuden kehittämistä

TTS Työtehoseura järjestää metsäkoneenkuljettaja-
koulutusta ja bioenergian tuottajakoulutusta Suo-
men eteläisimpänä oppilaitoksena. Vaikka omia kou-
lutuslupia ei ole, koulutuksia järjestetään yhteistyössä 
tamperelaisen Tredun ja porilaisen Winnovan kanssa. 
Työtehoseura koulutti tutkintoon johtavana koulu-
tuksena Metsäalan perustutkintoa, jonka suuntautu-
misvaihtoehtona voi olla metsäenergian tuottaja tai 
metsäkoneenkuljettaja. Koko tutkinnon tai tutkinnon 
osan suoritti Työtehoseurassa kaikkiaan 20 henkilöä 
vuonna 2016.Lisäksi metsäkoneenkuljettajan täyden-
nyskoulutukseen osallistui kaikkiaan 30 henkilöä.  

Työtehoseura on vastuussa vuoden 2017 Taitaja met-
säkoneenkuljettaja kisajärjestelyistä. Kisojen suun-
nittelu aloitettiin jo hyvissä ajoin toimintavuoden 
aikana. Varsinainen kisa pidetään Helsingin Messu-
keskuksessa toukokuussa 2017.

Vuoden 2016 aikana aloitettiin useita maatalouden 
kehittämishankkeita. Pääosa hankkeista keskittyi 
tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämiseen. Maa-
talouden tuotantoprosesseja kehitettiin hukkaa karsi-
malla ja virtausta tehostamalla. Näiden avulla monissa 
prosesseissa saatiin työmäärää vähennettyä ja tuot-
tavuutta sekä taloudellisuutta parannettua. Hank-
keissa kehitettiin myös tehokkaita logistiikkaketjuja, 
johtamista ja työnantajavelvoitteita. Hankkeissa sel-

visi mm. se, että samankokoisilla maatiloilla on suu-
ri vaihtelu työmäärässä. Näin ollen löytyykin paljon 
mahdollisuuksia tehostaa maatilojen toimintaa”, ker-
too tutkimuspäällikkö Markku Lätti. 
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Ainutlaatuinen koulutusympäristö

TTS Työtehoseuralla on käytössään ainutlaatuinen 
maanrakennuksen koulutusympäristö Vihtijärvellä. 
Alue on pinta-alaltaan noin 20 hehtaaria ja se antaa 
maanrakennuksen ja osittain logistiikankin koulutuk-
seen lähes rajattomat harjoitusmahdollisuudet.

Alueella on minikaupunki, jossa opiskelijat voivat har-
joitella kuin oikeissa olosuhteissa kunnallistekniikan 
rakentamista. Minikaupungissa on mahdollista teh-
dä käytännössä kaikkia kaupungin kunnallistekniikan 
töitä, kuten kadunrakennusta, rakennusten perusta-
mista, kunnallistekniikkaan liittyviä kaivantoja, viemä-
röintejä, putkituksia ja ojituksia sekä piha- ja viher-
rakentamista ja kaikkeen edellä mainittuun liittyvää 
mittausta. Minikaupungissa harjoitellaan myös mai-
semointiin liittyviä työvaiheita, kuten ympäristöele-
menttiasennuksia, kaivojen ja valaisinten asennuksia 
sekä betonointejä.

Tällainen aito ja todenmukainen koulutusympäristö 
on ainutlaatuinen. Opiskelijat pääsevät harjoittele-
maan jo koulutuksen alusta lähtien oikeita työtilan-
teita ja työtehtäviä. Minikaupungin lisäksi alueella on 
tilaa harjoitella koneiden käsittelyn perustekniikkaa 
esimerkiksi maansiirtoja, kuormauksia ja peruskaivuu-
ta tekemällä. Alue on riittävän iso hyvin monenlaisen 
harjoitteen rakentamiseen, kertoo koulutuspäällikkö 
Jere Hänninen. 

Minikaupungin lisäksi Vihtijärven koulutusalueel-
la on simulaatiokeskus, jossa on kolme kappaletta 
Tenstarin maanrakennuskonesimulaattoria Topconin 
simuloiduilla 3D-koneohjausjärjestelmillä. Lisäksi kes-
kuksessa on Tenstarin kappaletavaranosturisimulaat-
tori. 3D-koneohjauskoulutuksia harjoitellaan Novot-
ronin ja Topconin simulaattoriohjelmistoilla.

Vihtijärven Ylimmäisissä sijaitsee maanrakennuksen 
20 hehtaarin harjoittelualue minikaupunkeineen.
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Soveltavaa tutkimusta muun muassa 
virtuaalitodellisuudesta

TTS Työtehoseuralla on menossa useita virtuaalito-
dellisuuteen ja digitalisaatioon liittyviä hankkeita. 

Muun muassa Virtu-hankkeessa kokeillaan Virtual 
Reality teknologian hyödyntämistä varasto-, kuljetus-, 
maarakennus- ja metsäalan koulutuksissa erilaisissa 
koulutuksellisissa tilanteissa. VR-teknologia voi mah-
dollistaa opiskelijan yksilöllisen, joustavan ja moni-
puolisen varasto-, kuljetus-, maarakennus- ja metsä-
alan käytännön harjoittelua. 

Varastoalan Ivalo-hankkeessa toteutettiin verkkosi-
vusto, jossa on selkiytetty varastoalan tutkinnon ra-
kenteita ja tutkinnon osia visuaalisesti hyödyntäen 
360-ympäristöä. Yritysyhteistyökumppanina toimi-
nut Berner tarjosi varastoympäristönsä kuvauksen 
toteutuspaikaksi. 360-ympäristössä varastoalasta 
kiinnostunut opiskelija voi liikkua todellisessa varas-
toympäristössä ja kohdentaa tutkinnon osat oikeisiin 
toimintaympäristöihin. 

TuotTo -hankkeessa selvitetään ja tuetaan organisaa-
tioiden logistiikkatoimintojen digitalisaatiokehitystä 
(digitalisointi, automatisointi, robotisointi) sekä työn 
sujuvuuden ja tuottavuuden että yksilön ja työyhtei-
sön työhyvinvoinnin näkökulmista. 

Testaustoiminnot

Tutkimus toteuttaa luotettavasti erilaisia asiantunti-
ja- ja käyttäjätestejä muun muassa yrityksille, kone- 
ja laitevalmistajille, maahantuojille ja viranomaisille. 
Testeillä pyritään selvittämään erilaisia koneiden ja 
laitteiden ominaisuuksia. TTS:n testeissä konetta tai 
laitetta tarkastellaan ensisijaisesti loppuasiakkaan eli 
käyttäjän näkökulmasta. Testaus suunnitellaan yh-
dessä tilaaja-asiakkaan kanssa ja heidän tarpeensa 
huomioiden.

Toimintavuonna tehtiin muun muassa laaja pesutor-
nien testi. ”TTS Työtehoseuran testaamat neljä pyy-
kinpesukonetta ja lämpöpumpputoimista kuivaus-
rumpua olivat perustoiminnoiltaan yhdenveroisia. 
Kalleimmissa koneissa olevat lisätoiminnot ja eri-
koisominaisuudet helpottavat arkea, jos niitä tarvit-
see ja osaa hyödyntää monipuolisesti”, kertoo tutki-
musjohtaja Heli Mäntylä.

Oppimista virtuaalilasien avulla ja pesukoneiden pesutulosten testausta.
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Digitalisaatio TTS:n koulutuksissa

Digitaalisten apuvälineiden avulla oppiminen ei ole 
enää sidoksissa tiettyyn aikaan tai paikkaan ja opis-
kelijat voivat suorittaa tehtäviään etätyönä, sekä 
tallentaa oppimistilanteen helposti, vaikka kotimat-
kallaan. Kurssin oppisisällöt on myös helppo muut-
taa elävämpään muotoon ja esimerkiksi videoidun 
esimerkkisuorituksen avulla havainnollistaa opitta-
va asia huomattavasti tehokkaammin kuin ennen.  
TTS:llä hyödynnetään eCampus-oppimisympä-
ristöä, sekä Office365-ympäristöä verkkokurssien 
rakentamisessa ja opetuksessa. Lisäksi käytössä on 
erilaisia tiedotuskanavia ja sosiaalisen median palve-
luita. 

Digitalisaatio mahdollistaa myös laajan yhteistyön 
muiden tahojen kanssa. Nykyään on mahdollisuus 
saada nopea ja terävä yhteys lähes minne tahansa 
muutamissa sekunneissa. Yhteistyötä voidaan tehdä 
esimerkiksi ulkomaisten oppilaitosten tai kaukais-
ten toimipisteiden välillä helposti ilman vaivalloista 
matkustusta. TTS:llä on käynnissä myös hanke, jonka 
tavoitteena on tukea opiskelijoita digitaalisesti työs-
säoppimisjaksolla. Hankkeen kautta opiskelijan on 
muun muassa mahdollista saada omalta opettajal-
taan tukea ja reaaliaikaista opastusta ongelmatilan-
teessa etäyhteyden avulla.

Simulaattorit ja VR-lasein toteutettavat ympäris-
töt mahdollistavat täysin uudenlaisen koulutuksen. 
TTS:llä on opetuksen tukena käytössä monenlaisia 
simulaattoreita ja VR-ympäristöjä muun muassa lin-
ja-auton ajoon, metsäkoneen operointiin tai auton 
maalaukseen. Enää ei tarvita jokaista työsuoritusta 
varten asiakastyötä, vaan esimerkiksi huoltotöitä voi-
daan harjoitella useita kertoja mallinnetussa simuloi-
dussa ympäristössä. 

Digitalisaatio saattaa näyttäytyä aluksi vaivalloisena ja 
jopa pelottavana, mutta hyödyt kyllä helposti ylittä-
vät haitat. Digitalisaatio on monella tapaa osa TTS:n 
arkea ja tulevaisuutta. Käynnissä onkin useita hank-
keita digitalisaation käytön parantamiseksi. Lisäksi 
päivittäiset käyttökokemukset tuottavat arvokasta 
tietoa ja auttavat kehittämään TTS:n digitalisaatiota 
entisestään.

Simulaattoreilla voidaan erityisesti opetella 
hallintalaitteiden perustekniikkaa.
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Koulutuksen lakiuudistus 

TTS Työtehoseura on aloittanut valmistautumisen 
koulutuksen vuonna 2018 voimaan tulevaan lakiuu-
distukseen mm. oppilashallintojärjestelmää kehittä-
mällä. Toimintatapoja on muutettu ja esim. hakeu-
tumisvaiheen osaamisen tunnistamista on kehitetty. 
Reformin ansiosta voimme koulutusorganisaationa 
paremmin vastata työelämän tarpeisiin ja vaatimuk-
siin. Opiskeljat ko�kunni�ain
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Koulutusuudistuksen tavoitteena on modernisoida ja 
digitalisoida oppimisympäristöjä, laskea koulutuksen 
keskeyttäneiden määrää ja lisätä koulupudokkaiden 
osallistumista koulutukseen, sekä lisätä yhteistyötä 
koulutuksen ja työelämän välillä. Lisäksi on tavoit-
teena panostaa innovaatio- ja tutkimustoiminnan 
laatuun, lisätä koulutuksen ja tutkimuksen kansainvä-
lisyyttä, sekä koulutusvientiä. Tarkoituksena on var-
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mistaa koulutuksen nopeampi ja joustavampi vastaa-
minen työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin, sekä 
siirtyä tarjontalähtöisyydestä kysyntälähtöisyyteen.

TTS:llä yksilöllisiä oppimispolkuja rakennetaan muun 
muassa väyläajattelun pohjalta. Kehitteillä olevat 
yhteisten aineiden opintoväylät mahdollistavat tu-
levaisuudessa opintojen paremman joustavuuden ja 

erityisen tuen. Opiskelija voi suorittaa osan väyläopin-
noistaan verkossa. 

TTS Työtehoseurassa opiskeli vuonna 2016 kaikkiaan 
8 034 opiskelijaa. Heistä 21 % oli äidinkielenään muu-
ta kuin suomea puhuvia. Kaiken kaikkiaan eri äidin-
kieliä opiskelijoilta löytyi 60 kappaletta.
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Talous tasapainoon

TTS-konsernin taloudellinen tulos tilikaudella 2016 
oli tyydyttävä. TTS-konsernin kokonaistuotot olivat 
23,57 miljoonaa euroa (24,69 M€) ja kokonaiskulut 
22,74 miljoonaa euroa (25,17 M€). Tilivuosi 2016 oli 
0,83 M€ ylijäämäinen ja kertaluonteiset erät oikaistu-
na 0,51 M€ (-0,48 M€). 

Työtehoseura ry:n kokonaistuotot, 20,82 miljoonaa 
euroa, laskivat edellisvuodesta 1,21 miljoonaa eu-
roa (22,02 M€). Merkittävin lasku tapahtui Nuorten 
aikuisten osaamisohjelman ja Aikuisten osaamispe-
rustan vahvistaminen -valtionavustustuotoissa. Ko-
konaiskulut alenivat voimakkaan toiminnan sopeut-
tamisen tuloksena 2,16 miljoonaa euroa. Yhdistyksen 
tulos oli 0,73 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja kerta-
luoteiset erät oikaistuna 0,40 miljoonaa euroa ylijää-
mäinen (-0,23 M€).

Jäsenmaksutuotot olivat 0,05 miljonaa euroa (0,05 
M€). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 0,67 mil-
joonaa euroa (0,36 M€) muodostuivat pääasiassa 
emoyhdistyksen sijoitusten ja kiinteistösijoitusten 
myyntivoitoista sekä osinko- ja korkotuotoista. Sijoi-
tus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat 0,01 miljoonaa 
euroa (0,02 M€), joten konsernin sijoitus- ja rahoitus-
toiminta oli 0,55 miljoonaa euroa ylijäämäinen (0,45 
M€).  

Konsernin vakavaraisuus nousi edellisvuodesta. 
Oman pääoman osuus on nyt 75,5 prosenttia taseen 
loppusummasta (69,3 %). Maksuvalmiuden tunnuslu-
ku oli edellisvuonna 1,5 mutta nousi nyt 2,1:een.

.  
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Henkilöstö väheni

Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä ti-
likauden aikana oli 195 henkilöä. 

Huhti-toukokuussa 2016 toteutetussa YT-prosessissa 
vähennettiin henkilöstöä koko organisaatiosta yli 40 
henkilötyövuodella. Tällä varauduttiin vuoden 2017 
alusta toteutuneeseen valtion määrärahojen leik-
kauksiin ja ennakoituun työvoimakoulutuksen vähe-
nemiseen.

Työtehoseuran henkilöstö

2013 2014 2015 2016

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 212 229 225 171

Palkat ja palkkiot (M€) 9,8 12,7 13,6 12,6

Miehet 139 148 145 115

Naiset 73 76 79 56

Keski-ikä (v) 47,2 47,1 47,7 48

Henkilöstölle otettiin vuonna 2016 käyttöön Sportti-
passi, jonka arvo oli 150 €/hlö. Sporttipassin käyttö-
paikkoja on useita kymmeniä ja 139 henkilöä olikin 
aktiivisesti käyttänyt Sporttipassia vuoden aikana.

Alla olevassa taulukossa on esitetty koko- ja osa-ai-
kaisten työntekijöiden henkilölukumäärä vuoden-
vaihteen tilanteen mukaisesti. Taulukossa on näkyvis-
sä myös maksetut palkat ja palkkiot viimeisen neljän 
vuoden ajalta.

TTS Työtehoseuran henkilöstö kesän 2016 
koulutuspäivillä Kisakalliossa.
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Työtehoseuran organisaatio

Jäsenkokous

Työtehoseura ry on yhdistys, jonka ylin päättävä elin 
on jäsenkokous. Kerran vuodessa pidettävä jäsenko-
kous käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen, valitsee valtuuskunnan puheenjohta-
jat ja jäsenet sekä päättää jäsenmaksuista.

Valtuuskunta

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Se kä-
sittelee ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talous-
arvion sekä jäsenkokoukselle esitettävät toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen. Valtuuskunta valitsee 
johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valtuuskun-
taan kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa 
ja 30 jäsentä.

Työtehoseuran valtuuskunnan kokoonpano vuoden 
2016 jäsenkokouksen jälkeen:

Puheenjohtaja
Kansanedustaja Matti Vanhanen

Varapuheenjohtajat
Kansanedustaja Outi Mäkelä
Hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä

Jäsenet
Joukkoliikennekonsultti Antero Alku
Ylijohtaja Risto Artjoki
Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen
Yrittäjä Markus Eerola
Puheenjohtaja Matti Harjuniemi
Professori Visa Heinonen 
Toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt
Johtaja Antti Huhtamäki
Toimitusjohtaja Kenneth Johansson
Toimitusjohtaja Kim Kaskiaro
Ylijohtaja Petri Knaapinen
Asiamies Esko Kolli
MMM Katri Komi
Yrittäjä Eero Koskela
Työvoima- ja turvallisuuspäällikkö Eero Lahtinen
Kehitysjohtaja Ilkka Laurila
Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth
Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen
Toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi
Metsäjohtaja Juha Mäntylä
Toimitusjohtaja Kim Nordling
Toimitusjohtaja Juha Nuutila
Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä
Maakuntajohtaja Ossi Savolainen
Toimitusjohtaja Timo Taulavuori
Toimitusjohtaja Jukka Tiihonen
Puheenjohtaja Mikko Tiirola
Ylijohtaja Pekka Timonen
Liiketoimintajohtaja Ritva Toivonen
Toimitusjohtaja Harri Tuomaala
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Johtoryhmä

Johtoryhmä johtaa TTS:n operatiivista työskentelyä.

Puheenjohtaja
 Juha Ojala, toimitusjohtaja, rehtori

Jäsenet
Reetta Ahlfors, koulutusjohtaja, vararehtori (poissa 
8.8. alkaen)
Jouni Heino, henkilöstöjohtaja
Anna-Maija Kirkkari, varatoimitusjohtaja
Kalle Laine, liiketoimintayksikön johtaja
Aarno Lybeck,  liiketoimintayksikön johtaja,  
myyntijohtaja
Hannele Mikkonen, talousjohtaja
Heli Mäntylä, tutkimusjohtaja,  
liiketoimintayksikön johtaja 
Juha Ristiluoma, liiketoimintayksikön johtaja 
Vesa Tanttu, liiketoimintayksikön johtaja (28.7. asti)
Maarit Tenkula, vt. koulutusjohtaja, vararehtori (8.8. 
alkaen)

Johtokunta

Työtehoseuran asioita hoitaa hallituksena johtokun-
ta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen 
jäsentä. Johtokunta kokoontuu kuudesta seitsemään 
kertaan vuodessa.

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Arto Tiitinen

Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin

Jäsenet
Kunnanjohtaja  Hannu Haukkasalo
Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola
Toimitusjohtaja Matti Peltola
Toimitusjohtaja Mari Vasarainen 
Toiminnanjohtaja Antti Sahi

Sihteeri
Henkilöstöjohtaja Jouni Heino

Esittelijä
Toimitusjohtaja Juha Ojala

Työtehoseura johtokunta 1.1.2016 alkaen. Edessä Juha Ojala ja Jouni Heino. Takana Arto Tiitinen, 
Mari Vasarainen, Jyrki Wallin, Hannu Haukkasalo, Matti Peltola, Antti Sahi ja Jari Ketola.
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Työtehoseuran jäsentoiminta 2016

Työtehoseuralla oli kertomusvuoden lopussa 845 jä-
sentä, joista oli henkilöjäseniä 736, yhteisöjäseniä 102 
ja kannattavia jäseniä 7. Jäsenmaksu oli toimintavuon-
na 50 euroa henkilöjäseniltä ja 134 euroa yhteisöjäse-
niltä. 

Jäsenet saavat jäsenmaksuaan vastaan painetun Te-
ho-lehden, toimintakertomuksen ja alennuksia muis-
ta julkaisuista sekä atk-ohjelmista. 

Kannattavat jäsenet

CANDY HOOVER OY
OY FISKARS AB
MTK RY
SUOMEN SÄHKÖTUONTI OY
STALA OY
VALTRA OY AB
WHIRLPOOL NORDIC OY

Yhteisöjäsenet

AFM-FOREST OY
AIMO KORTTEEN KONEPAJA
ALVARIN METALLI OY
ANOLAN KARTANO
A-TUOTTAJAT OY
AUTOALAN KESKUSLIITTO RY
BAROC OY LTD
BROFTA OY
EKOKUMPPANIT OY
ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY/ETELÄ-SAVON  

AMMATTIOPISTO
ETÄMETSÄNOMISTAJIEN LIITTO RY
FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUNDET
FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
GÅRDSKULLA GÅRD
HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO
HAAPUU OY
HARJUN OPPIMISKESKUS
HYRIA KOULUTUS OY
HÄMEEN AKK/LEPAA
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU
JOENSUUN KARTANO
JUKUPAALAUS
JUNKKARI OY
JÄMSÄN AMMATTIOPISTO
KALAJOEN KAUPUNKI

KALLION KONEPAJA OY
KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO
KESKI-SUOMEN MARTAT RY
KONE-KETONEN OY
KONEOSAPALVELU OY
KONEYRITTÄJIEN LIITTO
KOULUTUSKESKUS SEDU
KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUSLIITTO
LAAKSON METALLI
LAATUKATTILA
LAITILAN RAUTARAKENNE OY
LOISTE ENERGIA OY
LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
LUONNONVARAKESKUS/JOKIOISTEN KARTANOT
LÄNNEN MAISEMARAKENNUS
MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO
MAITOTILA KANTELE
METOS OY AB
METSÄALAN KULJETUSYRITTÄJÄT/SKAL
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
METSÄNHOITOYHDISTYS KANTA-HÄME
METSÄNHOITOYHDISTYS KESKIPOHJA
METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS-PIRKKA
METSÄNHOITOYHDISTYS PÄIJÄT-HÄME
METSÄNHOITOYHDISTYS UUSIMAA
METSÄNHOITOYHDISTYS YLÄ-LAPPI
METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO
NOKKA-YHTIÖT OY
NYLANDS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP
OSUUSKUNTA TUOTTAIJAIN MAITO
OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO
OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
OUTOKUMMUN METALLI OY
PELLON GROUP OY
PIRKANMAAN MARTAT RY
POHJOISEN KESKI-SUOMEN OPPIMISKESKUS
POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO
POHJOIS-POHJANMAAN MARTTAPIIRILIITTO
PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA
PROAGRIA ETELÄ-SAVO
PROAGRIA ETELÄ-SUOMI
PROAGRIA KAINUUN
PROAGRIA KESKI-POHJANMAA 
PROAGRIA KESKI-SUOMI
PROAGRIA LAPPI
PROAGRIA LÄNSI-SUOMI
PROAGRIA OULU 
PROAGRIA POHJOIS-SAVO
PÖLKKY OY
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RAUSSIN METALLI KY
REPO PERTTI
RUUKIN MAASEUTUOPPILAITOS
SAHAYRITTÄJÄT RY
SAUVALAN KARTANO
SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
SILVADATA OY AB
SUOMEN ASUNTOMESSUT OSUUSKUNTA
SUOMEN KESKUSTANAISET RY
SUOMEN KODINKONEHUOLTOJENLIITTO
SUOMEN LVI-LIITTO
SUOMEN METSÄKESKUS
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OY
TAMPEREEN AMMATTIOPISTO
TASANGON MAATILA
TOPI-KALUSTAJA OY
TORNATOR OY
TULIKIVI OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
VALUE FLOW OY
VIHERALUERAKENTAJAT (VAR) RY
VIHVILÄNKYTÖ OY
YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
ÖSTERBOTTENS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP



www.tts.fi


