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Työtehoseura lyhyesti

TTS-konserni

TTS Kehitys Oy

KOY Vantaan Sarka e 1

KOY Vantaan Nuolikuja 6
Työtehoseura ry

KOY Kurssirinne

TTS Työtehoseura ry on yleishyödyllinen yhdistys, jon-
ka toiminnan tarkoituksena on parantaa työn ja tuo-
tannon tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä työturval-
lisuutta, -terveyttä ja -viihtyvyyttä ottaen huomioon 
kestävä kehitys, energiatalous ja ympäristö. TTS Työte-
hoseura on TTS-konsernin emoyhdistys, joka omistaa 
tytäryhtiöitä ja kiinteistöjä. 

Työtehoseura ry ja sen tytäryhtiö TTS Kehitys Oy jär-
jestävät  ammatillista aikuis- ja nuorisokoulutusta ja 
harjoittavat tutkimus-, kehitys-, neuvonta- ja tiedo-
tustoimintaa. Vuonna 2015 TTS -konsernissa opiskeli 
noin 7 000 opiskelijaa yhteensä noin 300 000 opiskelija-
työpäivää. TTS toteutti noin 80 eri tyyppistä tutkimus- 
ja kehittämishanketta. 

TTS Työtehoseura kouluttaa, tutkii ja kehittää useilla 
osamisalueilla:

 Biotalous/Luonnonvaratalous
 Asuminen
 Viherrakentaminen
 Autoala
 Logistiikka
 Rakentaminen
 Maarakentaminen
 Kiertotalous ja ympäristöteknologia (Sykli)
 Matkailu ja ravintola

Kaikista tuotteista ja palveluista sekä tutkintoon johta-
vista koulutuksista ja lyhytkoulutuksista saa lisätietoa 
TTS:n nettisivuilta www.tts.fi .
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Toimintaympäristön haasteet jatkuvat

Suomen kansantalouden pitkään jatkunut taantuma 
vaikuttaa voimistuvasti myös Työtehoseura ry:n toi-
mintaan. Bruttokansatuote on matanut fi nanssikriisis-
tä alkaen ja se vaikuttaa TTS-konsernin toimintaan se-
kä valtion rahoituksen että yritysrahoitteisen toimin-
nan vähenemisenä. Yritykset ovat varovaisia rekrytoi-
maan uusia työntekijöitä ja myös henkilöstön koulu-
tukseen panostetaan aiempaa vähemmän. Valtionra-
hoituksen leikkaukset ovat heikentämässä ammatilli-
sen koulutuksen edellytyksiä. Voimassa olevat hallitus-
ohjelman mukaiset leikkaukset valtion budjettiin ovat 
luoneet epävarmuutta erityisesti työvoimakoulutuk-
seen ja sen jatkuvuuteen. Meneillään oleva aluehallin-
non uudistus on jo heijastunut epävarmuutena työ-
voimahallinnon toiminnassa.

TTS Työtehoseuran metsäkoulutusten liikevaihto 
kasvoi 2015 vuoden aikana yli 50 prosenttia. Työte-
hoseura aloitti muun muassa metsäenergian tuot-
tajan aikuiskoulutuksen, johon osallistui kaikkiaan 
yli 40 opiskelijaa. Heistä ensimmäiset valmistuivat 
toukokuussa. Myös useita yrittäjyyskoulutuksia 
suunniteltiin suurten metsäyhtiöiden kanssa met-
säalan avain yrittäjille. Nämä koulutukset alkoivat 
vuoden 2016 puolella.
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Positiivista on TTS-konsernin ytimessä olevan biota-
louden vahva kasvu. Erityisesti metsäalan investoinnit 
ovat vahvassa kasvussa ja biotalous kokonaisuutena-
kin vahvistuu, joka luo TTS-konsernille uusia mahdolli-
suuksia. Biotalouden  vahvistaminen on yksi pääminis-
teri Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Myös  rakenta-
misessa on vahvahkoa kasvua, vaikkakin se painottuu 
pääkaupunkiseudulle. Rakennusalalla on selkeä tarve 
osaavasta työvoimasta, erityisesti puurakentamisen 
osaamisesta. Toisaalta muun muassa autoalalla on jo 
vuosia eletty heikon kasvun aikaa. Sekä uusien autojen 
kauppa että huolto- ja korjausliiketoiminnat eivät ole 
kasvaneet. Logistiikka-ala kärsii tavaraviennin määrien 
vähentymisestä viime vuosina, mutta toisaalta verk-
kokaupan kasvu on vahvaa, mikä lisää varastointia ja 
kuljetuksia. Logistiikka-ala on murrosvaiheessa sekä 
verkkokaupan kasvun osalta että robotiikan ja älylii-
kenteen kehityksen kannalta .

Työelämän nopeat muutokset luovat uusia haasteita puutarha-alan am-
matillisessa osaamisessa. Tarvitaan moniosaajia, jolloin ammattien rajat 
hämärtyvät. Työelämässä tarvittavat osaamiskokonaisuudet on otettava 
paremmin huomioon koulutustarjonnassa. Tämä edellyttää ennakkoluu-
lotonta yhteistyötä eri koulutusalojen ja eri oppilaitosten kesken. TTS:n 
puutarhakoulutus lähti etsimään synergiaa maarakennuksen ja talonra-
kennuksen kanssa. Sammatin puistomainen piha-alue rakentui mielen-
kiintoiseksi puutarhamatkailukohteeksi TTS:n eri alojen yhteistyöllä.

Kasvualoja näkyvissä
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Rajamäen ala-asteen 
oppilaita vierailulla TTS:llä 
26.–28.10. Logistiikka-ala 
järjesti liikennevalistusta 
lapsille esimerkiksi havainnol-
listamalla eri katvealueiden  
takia kuljettajalle ”näkymät-
tömiä lapsia”.

TTS Työtehoseura aloitti puutavarakuljettajakoulutuksen Varsinais-Suomen ELY:n rahoittamana vuoden 
2015 alussa ja on nyt kouluttanut yhteensä noin 30 henkilöä tähän autonkuljettajien ”kuninkuusluok-
kaan”. Puolet koulutetuista tuli koulutukseen suoraan työelämästä eli heillä oli CE-ajokortti ja tavaralii-
kenteen ammattipätevyys voimassa, ainoastaan osaaminen puutavaran kuljettamiseen puuttui. Toinen 
puolikas opiskelijoista sai puutavarakuljettajakoulutuksen perinteisen yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 
koulutuksen aikana. Heillä oli tuore CE-ajo-oikeus sekä perustason ammattipätevyys juuri suoritettuna ja 
heidän yhdistelmäajoneuvonkuljettajakurssi painottui puutavaran käsittelyyn ja kuljettamiseen.

Pääpaino koulutuksissa oli puutavaran tuntemuksessa, kuormausnosturin käsittelyssä ja lastatulla yhdis-
telmällä haastavissa olosuhteissa ajamisessa.

Hakijoita oli odotuksiin nähden melko vähän ja työllistyminen oli kohtalaista. Opiskelijoilla oli mahdolli-
suus suorittaa koulutuksen aikana Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinnosta osio: Puutava-
ran kaukokuljetukset.

Auto, jolla ei voi ajaa kenenkään päälle!

Robottiautoista jo kovasti puhutaan, mutta lähinnä on 
kuitenkin vielä kysymys automaattisesta ajamisesta, jossa 
osin tai kokonaan hallitaan ajamista automaattisesti. Tur-
vallisuusnäkökulmasta automaatiolla voidaan saavuttaa 
merkittäviä etuja. Työtehoseura on mukana kehittämässä 
raskaan ajoneuvon automaattista ajamista. Testauksessa 
on ollut kameroilla ja tutkilla varustettu auto, joka auto-
maattisesti estää muun muassa törmäyksiä. Tässä kan-
sainvälisessä hankkeessa Työtehoseura on tuottanut paljon 
käytännön tietoa testaamalla autoa käytännön tilanteissa. 
Katso lisää videoilta www.tts.fi 
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Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan kuuluva amma-
tillisen koulutuksen lainsäädäntöreformi ja siihen liit-
tyvät koulutusmäärärahojen leikkaukset ovat merkit-
tävimpiä toimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia. 
Kuluneen vuoden aikana seurattiin tiiviisti lakiuudis-
tusprosessia ja vaikutettiin siihen sekä etujärjestöjen 
että suoraan päättäjien kautta. Reformissa uudistetaan 
koko ammatillisen koulutuksen järjestämis- ja rahoi-
tuslainsäädäntö. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voi-
maan vuoden 2018 alusta ja lakiesitykset on tarkoitus 
antaa eduskunnalle vuoden 2017 alussa. Lainvalmiste-
lu tapahtuu siis vuoden 2016 aikana .

Koko Suomea koskeva merkittävä muutostekijä on ol-
lut vuoden 2015 aikana saapuneiden turvapaikanhaki-
joiden suuri määrä. Tämä tarkoittaa jatkossa maahan-
muuttajien kotouttamis- ja ammatillisen koulutuksen 
tarpeen kasvua . TTS on ollut aktiivinen työ- ja elinkein-
oministeriön suuntaan ehdottamalla tehostettua maa-
hanmuuttajille kohdennettua ammatillista koulutusta.
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Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) ja aikuisten osaamisperustan 
vahvistaminen -ohjelma (ENO) ovat opetus- ja kulttuuriministeriön mää-
räaikainen hankerahoitus, jonka tavoitteena on varmistaa ilman aikai-
sempaa tutkintoa olevien nuorten (20 –29-vuotiaat) sekä aikuisten (30-50 
-vuotiaat) koulutus ja sitä kautta parempi työhön sijoittuminen. 

Vuonna 2015 TTS sai nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamiseen 
2 990 000 euroa erillisrahoitusta. Aikuisten osaamisperustan vahvistami-
seen rahoitusta saatiin 450 000 euroa. Vuoden 2015 rahoitusten lisäksi 
käytössä oli erillisrahoitusta vuonna 2014 aloittaneille nuorille aikuisille 
844 000 euroa. Lisäksi TTS sai rahoitusta vuoden 2014 jatkaville ja 2015 
uusien opiskelijoiden opiskelijahankintaan ja ohjaukseen sekä muihin 
tukitoimiin yht. 230 000 euroa.

Kaiken kaikkiaan NAO- ja ENO-rahoituksen puitteissa TTS:ssa opiskeli eri 
kestoisissa koulutuksissa 789 opiskelijaa vuonna 2015. Suosittuja koulu-
tuksia olivat erityisesti henkilöliikenteen, varastologistiikan, rakennusalan, 
matkailu- ja ravintola-alan sekä puutarha-alan koulutukset. 

Opiskelijat ko kunni ain

Helsinki
Vantaa
Espoo
Nurmijärvi
Hyvinkää
Turku
Kotka
Kouvola
Lohja
Tuusula
Kerava
Mikkeli
Järvenpää
Vih
Lah
Hamina

Riihimäki
Tampere
Hämeenlinna
Mäntsälä
Kuopio
Jyväskylä
Lappeenranta
Kirkkonummi
Porvoo
Salo
Loppi
Utajärvi
Oulu
Seinäjoki
Raisio
Vähemmän kuin 40/kunta

Työtehoseuran järjestämissä koulutuksissa on opiskelijoita ympäri Suomea. Lisäksi kansainvä-
lisiä opiskelijoita on runsaasti, sillä opiskelijoilta löytyy kaikkiaan 57 eri äidinkieltä suomen ja 
ruotsin lisäksi. Suurimmat muut kieliryhmät suomen ja ruotsin lisäksi ovat viro, venäjä, soma-
lia, arabia, kurdi, albania ja englanti.
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Tilikauden aikana TTS-konserni laajensi  toimintaansa 
Turkuun ja Seinäjoelle  ja laajenemista jatketaan  palve-
lujen kysynnän mukaan. TTS toimii nyt kiinteästi kym-
menellä paikkakunnalla ja sen lisäksi toteuttaa kysyn-
tälähtöisesti koulutustapahtumia eri puolilla maata.

TTS-konserni omistaa kiinteistöjä Nurmijärven Raja-
mäellä, Vantaan Sarkatiellä, Vantaan Nuolikujalla, Loh-
jan Sammatissa sekä Vihdin Vihtijärvellä. Kuluneen 
vuoden aikana kiinteistöissä tehtiin vuosikorjauksia 
oppimisympäristöjen parantamiseksi.

TTS-konsernin tutkimus- ja kehittämistoiminnan vo-
lyymi laski edellisestä vuodesta. Syynä tähän oli eri-
tyisesti hankerahoituspäätösten viivästyminen ja siir-
tyminen vuodelle 2016. Tutkimustoiminta keskittyi 
työn tehokkuuden kehittämiseen ja kustannusten hal-

lintaan. Erityisosaamisalueita tällä sektorilla ovat maa-
talouden ja metsätalouden työmenetelmätutkimus, 
mutta työn kehittämistä tehtiin muillekin toimialoil-
la. Lisäksi tutkimustoimintaa tehtiin bioenergian tuo-
tantoon ja energiatehokkuuteen sekä asumisen toimi-
vuuteen liittyen. Tutkimus  toteutti erilaisia asiantunti-
ja- ja käyttäjätestejä muun muassa yrityksille, kone- ja 
laitevalmistajille, maahantuojille ja viranomaisille. Tes-
teillä  pyrittiin selvittämään erilaisia koneiden ja laittei-
den ominaisuuksia. 

Tutkimuksessa konseptoitiin tuottavuuden yrityspro-
jektimallia ja järjestettiin kaksi tuottavuusasiantuntija-
koulutusta. TTS on tutkimustoiminnan ansiosta yh-
teiskunnallisesti merkittävä vaikuttaja, joka edisti alan 
tutkimustiedon välittymistä päätöksiin, valmisteluihin, 
selvityksiin ja toimenpiteisiin.

Imurointi on pian historiaa, sillä robotit valtaavat 
kotitaloudet. Vielä robotit vaativat tuotekehitystä, 
mutta jo nyt ne ovat hyvänä apuna ylläpitosii-
vouksessa. Työtehoseuran testissä olleet imurit 
selvisivät imurointityöstä kohtalaisesti, tosin imurin 
jumiuttavia esteitä (johdot, pitkäkarvaiset matot, 
matonkulmat, jne.) kotitaloudessa riittää. 

Ikkunanpesu- ja moppausrobotit ovat testien pe-
rusteella vielä enemmän tuotekehityksen alkutai-
paleella. Ne työskentelevät ihmistä hitaammin ja 
vaativat jatkuvaa valvontaa.

Voisikohan kuitenkin sanoa, että tulevaisuus on 
robottien?

Uusia toimipisteitä
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Maaliskuussa 2015 TTS Työtehoseura avasi toimipisteen Seinäjoen 
Rytmikorjaamolla ja aloitti autoalan aikuiskoulutukset kevään 
aikana. Kevään koulutuskalenterissa oli muun muassa autoalan 
sähköpätevyys- ja ilmastointikoulutuksia.

Rytmikorjaamolla järjestettiin myös joulukuussa 2015 Maatalous-
koneteollisuuden tulevaisuuden haasteet -kutsuseminaari.

TTS Työtehoseura avasi elokuussa uuden toimipis-
teen Turkuun. Turun toimipisteen koulutus keskittyy 
yhdistelmä- ja linja-auton kuljettajakoulutuksiin 
sekä varastoalan koulutuksiin. Tarjontaa laajenne-
taan työelämän tarpeiden mukaan myös muille 
toimialoille. 

Vuoden 2015 aikana aloitettiin muun 
muassa Vantaan Sarkatiellä uusien luok-
katilojen rakentaminen toiminnan edelleen 
kasvaessa. 

Vihtijärven infra-alan harjoituskenttää on 
kehitetty muun muassa kunnallistekniik-
kaan liittyvien harjoitteiden osalta, ja se 
on aktiivisessa käytössä sekä nuorten että 
aikuisten koulutuksessa.
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Suomen kansantalous elää edelleen nollakasvun tai hi-
taan kasvun aikaa. Positiivista on vuoden 2016 alun in-
vestointien lievä kasvu ja kauppataseen kääntyminen 
positiiviseksi. Kokonaistyöttömyys on edelleen kasvus-
sa ja yritykset panostavat varovasti henkilöstön kehit-
tämiseen ja koulutukseen. TTS-konsernilla on kuiten-
kin hyvät mahdollisuudet lisätä yritysrahoitteisia kou-
lutus- ja kehittämispalveluita biotalouden ja muun 
muassa puurakentamisen kasvun osalta. Lisäksi  yrit-
täjyyskoulutuksella on merkittävät kasvumahdollisuu-
det. 

Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää leik-
kauksia koko julkisen sektorin menoihin ja se näkyy 
merkittävinä leikkauksina ammatillisen koulutuksen 
rahoitukseen vuosina 2016–2018. Leikkausten koko-
naismäärä tulee olemaan arviolta 250 miljoonaa eu-
roa. Käytännössä tämä tarkoittaa vuoden 2017 osalta 
noin kymmenen prosentin laskua ammatillisen kou-
lutuksen rahoituksessa. Lisäksi työvoimakoulutuksen 
hallinto on muuttumassa. 

Merkittävin muutostekijä TTS-konsernille on työn alla 
oleva ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjär-
jestelmän lakiuudistus. Uudistus on kokonaisvaltainen 
muutos, ja sen vaikutukset ovat toistaiseksi vaikeasti ar-
vioitavissa. Jos tuleva rahoitusmalli painottaa koulutuk-
sen laatua ja vaikuttavuutta, TTS-konsernin hyvät tulok-
set näiden osalta antavat hyvät mahdollisuudet tulevai-
suuteen . Uhkana on toisaalta se, että rahoitus ohjataan 
muilla kriteereillä ja yksityisten toimijoiden toiminta vai-
keutuu. Näiden muutosten lisäksi nuorten osaamisoh-
jelmarahoitus päättyy vuoden 2017 aikana, jolla on ollut 
merkittävä vaikutus TTS-konsernin toimintaan .

Vuosien 2017–2018 toiminnan suunnitteluun liittyy 
siis merkittäviä taloudellisia muutoksia ja riskejä, joihin 
on varauduttava vuoden 2016 aikana uudistamalla or-
ganisaatiota ja panostamalla entistä enemmän palve-
lujen myyntiin yrityksille.

Huipputeknologiaa koulutuksen käytössä
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Terveydelle vaarallisen asbestin purkaminen 
vaatii purkutyölle luvan ja koulutuksen saaneet 
ammattitaitoiset purkajat, jotta terveysvaaroilta 
vältyttäisiin. Työtehoseura on kouluttanut useita 
asbestipurkutyön ammattilaisia. Asbestipurkua 
koskeva lakiuudistus koskee jatkossa kaikkea 
asbestityötä, joten koulutukseen hakeutuu yhä 
enemmän opiskelijoita.  

Työtehoseura oli myös mukana Homer-hankkees-
sa, jossa kehitettiin kosteus- ja homevauriokoulu-
tuksiin liittyviä toimintatapoja ja -malleja. 

TTS Työtehoseura on ottanut käyttöönsä ranskalaisvalmisteisen 
SimSpray 3D -maalaussimulaattorin ensimmäisenä Suomessa. Simu-
laattorin avulla automaalareiksi opiskelevat voivat oppia turvallisesti 
ja nopeasti oikean maalaustekniikan ja -liikkeen. 3D-ympäristö tuo 
kustannussäästöjä, sillä siinä ei tuhlaannu maalia, puhdistusainei-
ta eikä aikaa. Simulaattori säästää myös luontoa, koska haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä eli VOC-päästöjä ei synny laitetta käytettäessä.

”TTS haluaa kouluttaa Suomeen tulevaisuuden autoalan osaajia. 
Panostamme käyttämiimme koulutusvälineisiin hankkimalla huip-
puteknologiaa, kuten 3D-maalaussimulaattorin”, autoalan yksikön 
päällikkö Juha Ristiluoma kertoo.

Koneohjausjärjestelmällä tarkoitetaan työkoneeseen asennettua laitteistoa, joka sisältää työkoneen 
anturoinnin, jolla mitataan työkoneen sijaintia ja sen osien asentoja, sekä tietokoneen, joka prosessoi 
anturien tuottamaa dataa. Tietokone vertaa mitattua tietoa 3D-mallinnettuun suunnitelmatietoon 
ja joko ohjaa suoraan työkonetta ja sen toimilaitteita tiedon perusteella, tai esittää tiedot työkoneen 
kuljettajalle tarvittavia toimenpiteitä varten. Asiantuntevan koneenkuljettajan työkaluna koneohjaus-
järjestelmä tehostaa työskentelyä sekä parantaa työn laatua merkittävästi, ja koneohjausjärjestelmien 
hyödyntäminen eri tyyppisissä maarakennuskoneissa onkin yleistynyt viime vuosina voimakkaasti.

Maarakennuskoneiden 3D-ohjausta on koulutettu TTS:llä vuodesta 2012 lähtien, yhteensä 15 opiskeli-
jaryhmälle. Vuonna 2015 pidettiin kolme kurssia. Opetuskäytössä on kaksi tela-alustaisiin kaivukonei-
siin asennettua satelliittipaikannettua koneohjausjärjestelmää tukiasemineen. Opiskelijoiden käytössä 
on myös tietokoneeseen asennettava simulaattoriohjelmisto, jolla koneohjausjärjestelmän käyttöä voi 
harjoitella ohjatusti oppilaitoksen tietokoneilla, tai vaikka itsenäisesti kotikoneella. 
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TTS-konsernin strategia ja organisaatio 
uudistettiin

Tilikauden aikana uudistettiin TTS-konsernin strategia 
ja organisaatio vastaamaan toimintaympäristön muu-
toksia. Strategia uudistettiin tiiviissä yhteistyössä koko 
henkilöstön ja johtokunnan kanssa. Strategian taus-
taksi toteutettiin asiakas- ja sidosryhmäkysely . 

Organisaatiorakennetta ja vastuita selkiytettiin niin, 
että toiminta on nyt jaettu viiteen liiketoimintayksik-
köön ja niitä tukeviin myynti-, koulutuksen ohjaus- ja 
tukipalveluihin. Uusi organisaatio käynnistettiin vuo-
denvaihteessa 2015/2016 .

Uudistetun strategian keskeinen tavoite on luoda TTS 
Työtehoseurasta johtava suomalaisen työn kehittä-
jä. TTS:n perustehtävänä on kouluttaa, tutkia ja ke-
hittää parantaakseen asiakkaidensa tuottavuutta ja 
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työelämäkouluttaja

työllistetty

täsmällinen

useat palvelukokonaisuudet

uudistuva

vaihteleva laatu

vakaus

vanha
vanha organisaatio

verkostoitunut

yhteistyökumppani

yllättävä

yritteliäs

kilpailukykyä. TTS:n strategisena tavoitteena on olla 
valtakunnallinen  toimija osaamisalueillaan ja kasvaa 
hallitusti sekä kannattavasti. Strategian keskeisenä ta-
voitteena on myös parantaa oman toiminnan tehok-
kuutta ja taloudellisuutta muun muassa digitalisaa-
tion avulla. Strategiaa toteutetaan kärkihankkeiden 
avulla, joita ovat muun muassa toiminnanohjausjär-
jestelmän käyttöönotto, myynti- markkinointitoimin-
nan tehostaminen, oppimisympäristöjen digitalisointi 
ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan entis-
tä tiiviimpi ja synergisempi yhteistyö. Yhteistyötä edis-
tetään uudella organisaatiolla ja toimintatavalla. Nyt 
uudistettua strategiaa seurataan ja päivitetään vuosit-
tain tarpeen mukaan.
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Myyn : kehi äminen, ohjaus ja seuranta

Yhteiset palvelut -
ohjaus ja kehi

äm
inen:

talous, controller, HR ja lakiasiat, 
m

arkkinoin
-vies

ntä ja jäsenasiat , 
IT, kiinteistöt

Toimitusjohtaja

Jäsenkokous – Valtuuskunta – Johtokunta

Asiakkaat

Liiketoimintayksiköt rakentuvat 
joustavas  imeistä

imi

Tutkimus ja 
kehi äminen

Biotalous ja 
yri äjyys

Rakentaminen

Logis ikka

Autoala

imi

imi imi
imi

imi

imi

imi
imi

imi
imi

imi

imi
imi

imi

imi
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TTS Missio:
TTS kouluttaa, tutkii ja kehittää parantaakseen asiakkaidensa 
tuottavuutta ja kilpailukykyä 

TTS Visio:
TTS on johtava suomalaisen työn kehittäjä
• Olemme asiakkaidemme paras valinta osaamisen ja    
 tuottavuuden kehittämiskumppaniksi
• Meillä on tahtoa, rohkeutta ja osaamista olla   
 edelläkävijä
• Yhdistämme koulutuksen, tutkimuksen ja kehit- 
 tämisen jäsentemme ja asiakkaidemme hyödyksi
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Toimitusjohtaja vaihtui

Työtehoseuran toimitusjohtajana yhteensä 21 vuot-
ta toiminut professori Tarmo Luoma jäi  eläkkeelle 
tilivuoden lopussa. Uutena toimitusjohtajana aloitti 
MMM, eMBA Juha Ojala 1.8.2015.
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Yli 20 vuotta Työtehoseuraa luotsanneen professori 
Tarmo Luoman kaudella TTS on kasvanut huimasti 
kaikilla mittareilla mitattuna. Erityisen suurta kasvu 
on ollut koulutuksen puolella. Myös tase kasvoi 7 
miljoonasta eurosta 28 miljoonaan euroon toimitus-
johtaja Luoman aikana. Tarmo Luoma on iloinen 
siitä, että TTS:ssä on säilynyt koko yhdistyksen 
olemassa olon ajan kannustava toiminnan ilmapiiri 
ja talossa on aina ollut osaava sekä aikaansaava 
henkilöstö. TTS:n vahvuutena on myös ollut kyky rea-
goida toimintaympäristön muutoksiin. Yhdeksi uran 
kohokohdaksi Tarmo Luoma kohottaa vuonna 2008 
TTS:ssä aloitetun metsäkonekoulutuksen, joka vastasi 
sen ajan työelämän akuuttiin tarpeeseen. Toisaalta 
toimintaympäristön muutoksiin on osattava reagoi-
da myös pois sulkemisilla, mikä ratkaisu tehtiin mm. 
TTS-äkeiden valmistuksen myynnissä. Ansaittuja elä-
kepäiviään Tarmo Luoma aikoo viettää metsätöiden 
ja harrastusten kuten purjelentämisen parissa.

Elokuussa 2015 TTS:n uutena toimitusjohtajan aloitti Juha Ojala. Hän 
siirtyi tehtävään maa- ja metsätalousministeriön luonnonvara-osaston 
ylijohtajan tehtävistä. TTS oli Ojalalle tuttu jo entuudestaan, sillä hän 
oli toiminut TTS:n valtuuskunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana. 
Työtehoseurassa Juha Ojalaa kiinnosti yhdistyksen laaja-alaisuus ja 
hyvä maine. Talossa on laaja-alaista osaamista sekä paljon uusia ke-
hittämismahdollisuuksia, Juha Ojala kertoo. Erityisesti kasvun kohteita 
ovat biotalousalat ja logistiikka. Nykyisessä kansantaloudellisessa tilan-
teessa julkisen rahoituksen kokonaismäärä tulee laskemaan ja se tulee 
luonnollisesti ohjaamaan myös TTS:n ansaintalogiikkaa.
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Taloudellinen tulos

TTS-konsernin taloudellinen tulos tilikaudella 2015 ei 
ollut tyydyttävä. TTS-konsernin kokonaistuotot olivat 
24,7 miljoonaa euroa (24,9 M€) ja kokonaiskulut 25,2 
miljoonaa euroa (24,3 M€). Tilivuosi 2015 oli 516 000 
euroa alijäämäinen (+680 000 €). Kertaluonteiset erät 
oikaistuna vertailuvuosi 2014 oli 69 000 euroa alijää-
mäinen. 
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Kokonaistyytyväisyyteni Työtehoseuraan työnantajana 

Tilikauden aikana Työtehoseura ry:ssä 
työskenteli keskimäärin 225 henkilöä. 
Alla olevassa taulukossa on esitetty 
koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden 
henkilölukumäärä vuodenvaihteen 
tilanteen mukaisesti. Taulukossa 
on näkyvissä myös henkilöstökulut 
viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Henkilöstö

Työtehoseuran henkilöstö 2013 2014 2015

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 212 224 225

Henkilöstökulut yhteensä (M€) 12,3 12,9 14,1

Miehet 139 148 145

Naiset 73 76 79

Keski-ikä (v) 47,2 47,1 47,7

Henkilöstöilmapiiri on 
keskimäärin hyvä. Koko-
naistyytyväisyys Työteho-
seuraan työnantajana oli 
4,18 (asteikko 1–6).
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Palvelut, rakentaminen ja
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Logis ikka ja ajoneuvot

Tuo avuus ja luonnonvarat
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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 puheenjohtajat 
ja jäsenet sekä päättää jäsenmaksuista.

Valtuuskunta
Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Se 
käsittelee ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion 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 
2015 jäsenkokouksen jälkeen:

Puheenjohtaja
Kansanedustaja Matti Vanhanen

Varapuheenjohtajat
Kansanedustaja Outi Mäkelä
Pääjohtaja Esa Härmälä

Jäsenet
Joukkoliikennekonsultti Antero Alku
Ylijohtaja Risto Artjoki
Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen
Yrittäjä Markus Eerola
Professori Visa Heinonen 
Varapuheenjohtaja Pasi Heiskanen
Toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt
Johtaja Antti Huhtamäki
Pääjohtaja Esa Härmälä
Toimitusjohtaja Kenneth Johansson
Vastuualueen johtaja Petri Knaapinen
Asiamies Esko Kolli
MMM Katri Komi
Yrittäjä Eero Koskela

Liittosihteeri Rauno Kurki
Työvoima- ja turvallisuuspäällikkö Eero Lahtinen
Eritysiasiantuntija Katarina Lassheikki
Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth
Metsäjohtaja Juha Mäntylä
Toimitusjohtaja Kim Nordling
Toimitusjohtaja Juha Nuutila
Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä
MMT Hannu Raitio
Maakuntajohtaja Ossi Savolainen
Toimitusjohtaja Jukka Tiihonen
Puheenjohtaja Mikko Tiirola
Ylijohtaja Pekka Timonen
MMT Ritva Toivonen

Johtokunta

Työtehoseuran asioita hoitaa hallituksena johtokunta, 
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
Jaostopäällikkö Ilpo Mattila, 31.12.2015 asti
Toimitusjohtaja Matti Peltola
Toimitusjohtaja Mari Vasarainen 
Toiminnanjohtaja Antti Sahi, 1.1.2016 alkaen

Sihteeri
Henkilöstöjohtaja Jouni Heino

Esittelijä
Toimitusjohtaja Juha Ojala, 1.8.2015 alkaen
Toimitusjohtaja Tarmo Luoma, 31.7.2015 asti
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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.

Johtoryhmä

Johtoryhmä johtaa TTS:n operatiivista työskentelyä.

Puheenjohtaja
Tarmo Luoma, toimitusjohtaja, rehtori, 31.7.2015 asti 
Juha Ojala, toimitusjohtaja, rehtori, 1.8.2015 alkaen

Jäsenet
Reetta Ahlfors, koulutusjohtaja, vararehtori
Jouni Heino, hallintojohtaja
Jukka Jaakkola, toimialajohtaja
Anna-Maija Kirkkari, varatoimitusjohtaja, tutkimus- 

ja viestintäjohtaja
Aarno Lybeck, toimialajohtaja
Hannele Mikkonen, talousjohtaja
Vesa Tanttu, toimialajohtaja

Uusittu johtoryhmä 2016

Puheenjohtaja
 Juha Ojala, toimitusjohtaja, rehtori

Jäsenet
Reetta Ahlfors, koulutusjohtaja, vararehtori
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 
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Työtehoseuran jäsentoiminta 2015

TTS:llä oli kertomusvuoden lopussa 1 223 jäsentä, jois-
ta 1103 henkilö-, 110 yhteisö- ja 10 kannattavaa jäsen-
tä. Jäsenmaksu oli toimintavuonna 51 euroa henkilö-
jäseniltä ja yhteisöjäseniltä 136 euroa. Jäsenet saivat 
jäsenmaksuaan vastaan vuosikirjan sekä 20 prosentin 
alennuksen tilaamistaan julkaisuista, atk-ohjelmista ja 
tiedotteista sekä 10 prosentin alennuksen tutkimuk-
sen suunnittelu- ja asiantuntijapalkkioista, tyyppipii-
rustuksista ja kurssimaksuista. Vuosijäsenten jäsen-
maksuun sisältyi myös TEHO-lehti. Jäsenillä oli myös 
pääsy sähköiseen Extranettiin, josta jäsenet voivat lu-
kea ja tulostaa kaikki TTS:n julkaisut.

Yhteisöjäsenet saivat TEHO-lehden lisäksi yhdeltä va-
litsemaltaan alalta tutkimusjulkaisut ja tiedotteet pai-
nettuina versioina. Kannattavat jäsenet saivat jäsen-
maksuaan vastaan TEHO-lehtiä, vuosikirjoja ja tiedot-
teita jäsenmaksunsa suuruuden mukaisesti.

Kannattavat jäsenet
CANDY HOOVER OY
ELECTROLUX PROFESSIONAL OY
FISKARS FINLAND OY AB
MTK R.Y.
OY ELECTROLUX AB
OY HEDENGREN AB
STALA OY
SUOMEN SÄHKÖTUONTI OY
VALTRA OY AB
WHIRLPOOL NORDIC OY

Yhteisöjäsenet
AFM-FOREST OY
AIMO KORTTEEN KONEPAJA
ALAJÄRVEN AMMATTI-INSTITUUTTI 
ALVARIN METALLI OY
AMMATTIOPISTO LIVIA
ANOLAN KARTANO
A-TUOTTAJAT OY
AUTOALAN KESKUSLIITTO RY
BAROC OY LTD
BROFTA OY
EKOKUMPPANIT OY

ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY /ETELÄ-SAVON AM-
MATTIOPISTO

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN LIITTO RY
FINLANDS SVENSKA
FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTUR R.F
GÅRDSKULLA GÅRD
HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO
HAAPUU OY
HARJUN OPPIMISKESKUS
HYRIA KOULUTUS OY
HÄMEEN AKK
HÄMEEN AMK
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU
JOENSUUN KARTANO
JUKUPAALAUS
JUNKKARI OY
JÄMSÄN AMMATTIOPISTO
KALAJOEN KAUPUNKI
KALLION KONEPAJA OY
KANTA-HÄMEEN METSÄNHOITOYHDISTYS
KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO
KESKI-SUOMEN MARTAT RY
KESKI-UUDENMAAN  AMMATTIOPISTO
KONE-KETONEN OY
KONEOSAPALVELU OY
KONEYRITTÄJIEN LIITTO
KOULUTUSKESKUS SEDU
KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUSLIITTO
LAAKSON METALLI
LAATUKATTILA
LAITILAN RAUTARAKENNE OY
LAPIN AMMATTIOPISTO
LOISTE ENERGIA OY
LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
LÄNNEN MAISEMARAKENNUS
MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO
MAATAL. TUTKIMUSKESKUS JOKIOISTEN KARTANOT
MAITOTILA KANTELE
MARTTALIITTO
METOS OY AB
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METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
METSÄNHOITOYHDISTYS UUSIMAA
METSÄNHOITOYHDISTYS PÄIJÄT-HÄME
METSÄNHOITOYHDISTYS KESKIPOHJA
METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO
NHK-KESKUS OY
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-PIRKAN METSÄNHOITOYHDISTYS
POHJOIS-POHJANMAAN MARTTAPIIRILIITTO
PRO AGRIA KAINUU
PRO AGRIA LAPPI RY
PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA
PROAGRIA ETELÄ-SAVO
PROAGRIA ETELÄ-SUOMI
PROAGRIA KESKI-POHJANMAAN RY
PROAGRIA KESKI-SUOMI
PROAGRIA LÄNSI-SUOMI
PROAGRIA OULU RY
PROAGRIA POHJOIS-SAVO
PÖLKKY OY
RAUSSIN METALLI KY
REPO PERTTI
RUUKIN MAASEUTUOPPILAITOS
SAHAYRITTÄJÄT RY
SAUVALAN KARTANO
SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
SEINÄJOEN AMK
SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
SILVADATA OY AB
STORA ENSO OYJ
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-LAPIN MHY
YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
ÖSTERBOTTENS SVENSKA
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Työtehoseuran julkaisutoiminta

Työtehoseuran toimittama TEHO-lehti sisältää ajan-
kohtaista ja puolueetonta tietoa TTS:n toiminta-alueil-
ta. Työtehoseura palvelee asiakkaitaan Internet-sivujen 
ja sosiaalisen median kautta. 

TTS julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisus-
arjoissaan. Sarja muuttuvat vuoden 2016 alusta lähtien 
vapaasti luettaviksi, ainoastaan sähköisesti julkaistaviksi. 
Samalla myös TTS-Kauppa ja jäsenille suunnattu Extra-
net jäivät tarpeettomiksi ja niiden toiminat lopetettiin. 

Vuonna 2015 Työtehoseura julkaisi historiikin ”Työte-
hoseura – tehokkuutta ja hyvinvointia 90 vuotta”.
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NURMIJÄRVI
PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki

VANTAA
Nuolikuja 6, 01740 Vantaa 
Sarkatie 1, 01720 Vantaa 

LOHJA
Werlanderintie 170, 09220 Sammatti

KOUVOLA
Kangaskatu 1, 45200 Kouvola

IMATRA
Tainionkoskentie 1 E, 55100 Imatra

HELSINKI
Nauvontie 3, 00280 HELSINKI

JÄRVENPÄÄ
Neulakatu 4,  04410 Järvenpää

TURKU 
Rautatehtaankatu 3, 20200 Turku

SEINÄJOKI 
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

VIHTI
Kärrintie 31, 03790 Vihtijärvi

Nurmijärvi, 
Rajamäki

Järvenpää

Helsinki
Vantaa, Sarkatie ja NuolikujaLohja, 

Sammatti

Kouvola

Seinäjoki

Imatra

Turku

Rauma

Kotka

Hämeenlinna
Lahti

Jyväskylä

Lappeenranta
Vihti

TTS Työtehoseuran toimipaikat

LAPPEENRANTA
Lentokentäntie 14, 53600 Lappeenranta

JYVÄSKYLÄ
Ailakinkatu 5 E 11 A, 40100 Jyväskylä

HÄMEENLINNA
Vanajantie 10 b, 13110 Hämeenlinna

LAHTI
Jokimaankatu 6, 15700 Lahti

KOTKA
Kauppakatu 7, 48100 Kotka

RAUMA
Tikkalantie 1, 26100 Rauma

Puhelin: (09) 2904 1200
asiakaspalvelu@tts.fi 

Työtehoseura toimii kiinteästi 
kymmenellä paikkakunnalla ja 
sen lisäksi toteuttaa kysyntä-
lähtöisesti koulutustapahtumia 
eri puolilla maata.



www.tts.fi 


