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Työtehoseura lyhyesti

Työtehoseura toimii vahvasti asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja parantaa 
asiakkaiden osaamista, tuottavuutta ja hyvinvointia.

TTS Työtehoseura kouluttaa, tutkii ja kehittää seuraavilla toimialoilla:

• Tuottavuus ja luonnonvarat

• Logistiikka ja ajoneuvot

• Palvelut, rakentaminen ja asuminen 

TTS Työtehoseura julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisusarjois-
saan sekä Teho-lehdessä, joita voi tilata TTS:n verkkokaupasta osoitteesta 
www.ttskauppa.fi .

Kaikista tuotteista ja palveluista sekä tutkintoon johtavista koulutuksista ja 
lyhytkoulutuksista saa lisätietoa TTS:n nettisivuilta www.tts.fi .

TTS Työtehoseura on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, 
tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on noin 220 työntekijää 
ja jonka liikevaihto on lähes 25 miljoonaa euroa. TTS:ssä opiskelee vuosittain 
yli 10 000 henkilöä eri alojen ammattilaisiksi ja vuosittain TTS on mukana lähes 
sadassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. 

TTS Työtehoseuralla on Inspecta Oy:n 
myöntämä laatusertifi kaatti.
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Työtehoseura 90 vuotta

Työtehoseura aloitti toimintansa vapaaehtoistyön voimin 90 vuotta sitten. 
Aluksi tulot koostuivat vähäisistä jäsentuloista. Valtionapua Työtehoseura 
alkoi saada vuonna 1926, jonka jälkeen oli mahdollista palkata päätoiminen 
toiminnanjohtaja ja toimistoapulainen sekä perustaa oma toimisto Helsin-
gin Museokadulta vuokrattuun tilaan. 

Alkuvuosien kasvu oli hidasta, sillä rahasta ja muistakin resursseista oli jatku-
va pula. Siitä huolimatta toimintaa laajennettiin maataloustöiden tutki-
muksista myös metsäalan tutkimuksiin vuonna 1936. Ennen sotaa tutkimus 
kohdistettiin ajoneuvoihin, niin rekiin kuin kumipyöräisiin hevoskärryihin-
kin. Toiminta laajentui pikkuhiljaa ja kesällä 1939 kokopäivätoimisia työnte-
kijöitä oli jo viisi ja tutkimusapulaisia ja harjoittelijoita yhteensä 25. Työteho-
seura tuotti vuonna 1939 armeijalle sopivan kumipyöräisen, hevosvetoisen 
ajoneuvomallin. Työtehoseuran osuus rajoittui mallipiirustusten ja -kappa-
leiden tuottamiseen varsinaisen tuotannon jäädessä tilaajan vastuulle.

Työtehoseuran tehtäväsarkaa vuodesta 1924 – työn tehokkuuden parantamista 
tutkimuksen ja koulutuksen keinoin.

Tutkimustyö laajeni käsittämään myös kotitaloutta. Työtehoseuran ensim-
mäinen kotitalouteen liittyvä tutkimus koti- ja karjatalouden vedenhankin-
nasta tehtiin jo vuonna 1929. Vuonna 1937 käynnistettiin tutkimus pienti-
lojen kotitaloustöistä ja kotitaloustöiden jakaantumisesta eri olosuhteissa. 
Työtehoseuran johtokunta asetti kotitaloustutkimuksen päätehtäväksi 
työtä helpottavien laitteiden tutkimisen ja tutkimistulosten levittämisen. 
Näistä tutkimuksista syntyi muun muassa astiankuivauskaappi.

Työn tehokkuutta, bioenergiaa ja valistustoimintaa

Työtehoseuran tutkimustoiminta on alusta lähtien keskittynyt työn tuot-
tavuuden ja tehokkaiden työmenetelmien kehittämiseen ja työtä helpot-
tavien toimintatapojen levittämiseen. Tutkimuksen ja valistuksen kohteina 
on ollut milloin puukaasutintraktori milloin tehokas mottimestari. Sodan 
aikana puukaasutinkorjaamoita perustettiin ympäri maata yli sata ja kuljet-
tajia koulutettiin yli 2 500. 
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Mottiväelle valmistettiin Hyvää vauhtia metsätöille -opasvihkonen, jonka 
painos oli 220 000 kappaletta. Opasvihkosen tueksi levitettiin yli 20 000 
julistetta. Myös elokuvaa käytettiin koko kansan mottitalkoiden vauhditta-
miseen. Kokoillan elokuva ”Hyvää vauhtia metsätöille” sai ensi-esityksensä 
marraskuussa 1943. Lisätukea kampanjan läpiviennille antoivat lyhyteloku-
vat Työtehoa metsätöille (1943), Mestarit halonhakkuussa (1943), Talvisia 
metsätöitä Kainuussa (1944) ja Pönkälammin tukkityömaa (1944). 

1940–1960 Työtehoseura järjesti aktiivisesti näyttelyitä ja työnäytöksiä. 
Ensimmäinen Työtehoseuran sodanjälkeinen laaja näyttely oli lokakuussa 
1947 liikkeelle lähtenyt junanäyttely. Näyttelyssä esiteltiin Työtehoseuran 
osastojen tutkimustuloksia 150 paikkakunnalla eri puolilla maata. Kiertä-
vään näyttelyyn tutustui 70 000 kävijää. Siitä rohkaistuneena käynnistettiin 
suurnäyttelyn valmistelu ja tuloksena pidettiin Helsingin Messuhallissa 
Työtehoseuran ensimmäinen Työtehon Suurnäyttely marraskuussa 1948. 
Näyttelyyn tutustui lähes 150 000 kävijää. Näytteilleasettajia oli 370 ja ne tu-
livat 15 maasta. Suurnäyttelyssä esiteltiin ensimmäisen kerran moottorisaha 
suurelle yleisölle, näytöstä seurasi muun muassa presidentti J. K. Paasikivi. 

Koulutustoiminta täyteen vauhtiin

Työtehoseura löysi itselleen aktiivisen etsinnän jälkeen toimitilat koetiloi-
neen Nurmijärven Rajamäeltä. Tammikuussa 1947 vuokrattiin Matkun 
kartano Oy Alkoholiliike Ab:ltä. Helmikuussa 1950 johtokunta käsitteli 
Työtehoseuran toiminnanjohtajan laatimaa esitystä kurssi- ja tutkimuskes-
kuksen perustamisesta Matkun kartanoon. Suunnitelma korosti maatalou-
den ammattikasvatuksen välttämättömyyttä maaltamuuton ja maaseudun 
työvoimaongelmien ratkaisemiseksi. 

Vuonna 1952 johtokunta käsitteli suunnitelmaa kurssitoiminnan laajentami-
sesta ja Työtehoseuran koulutuskeskuksen perustamisesta ja vuonna 1954 
Matkussa oli valmiina majoitustilat 40 oppilaalle, ruokalatilat 60 henkilölle 
sekä luentosaleja ja muun muassa kaksi koneopetushallia. Kun maatalous-
ministeri Viljami Kalliokoski vihki kesäkuussa 1955 Rajamäellä käyttöön 
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Työtehoseuran Koneopetuskeskuksen, yhdistyksen toiminnassa alkoi samal-
la laajenevan koulutustoiminnan kausi. Samana vuonna Työtehoseura aloitti 
valtion ohjaaman työttömyyskurssitoiminnan. 

Työtehoseuran koneopetuskeskuksen perustamisen jälkeen koulutus-
toiminta laajeni koneenkorjauksen lisäksi maanrakennuskoulutukseen ja 
verhoilijakoulutukseen. Myös linja- ja kuorma-auton kuljettajien koulutus 
aloitettiin 1970-luvulla ja puutarhakoulutus 1980-luvulla. Vantaan toimipis-
teiden perustamisen jälkeen koulutus on laajentunut myös rakentamisen 
toimialueelle.

Ainutlaatuinen yhdistys

Kuluneen 90 vuoden aikana Työtehoseura on vakiinnuttanut asemaan-
sa noin 220 henkilön koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaationa. 
Tehokkaan toimintansa ansiosta Työtehoseura kouluttaa vuosittain lähes 
11 000 opiskelijaa sekä tutkii ja kehittää työtä, työmenetelmiä, kustannus- ja 
energiatehokkuutta sekä toiminnallisuutta lähes sadan projektin voimin. 
Toiminta on laajentunut Nurmijärven Rajamäeltä lähes kymmenelle paikka-
kunnalle pääosin eteläiseen Suomeen.     
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Työtehoseuran 90. toimintavuosi

Juhlavuosi näkyi sidosryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa

Juhlavuosi näkyi Työtehoseuran toiminnassa muun muassa eri sidosryh-
mille järjestettyjen tilaisuuksien muodossa. Pitkää toimintakautta juhlittiin 
näyttävimmin yhdistyksen perustamispäivänä 7. huhtikuuta Finlandiata-
lossa pidetyssä juhlaseminaarissa. Juhlapäivänä kuultiin merkittäviä puheita 
yhdistyksen avainhenkilöiltä. 

Valtuuskunnan puheenjohtaja Raimo Sailas esitti huolensa työn tuotta-
vuuden kasvun pysähtymisestä ja totesi, että Työtehoseuralla on edelleen 
edessään merkittävä työsarka tuottavuuden edistäjänä. Valtuuskunnan jä-
sen ja tuleva puheenjohtaja Matti Vanhanen peräsi osaamisen kehittämistä 

Tuottavuus ja siihen liittyvät tekijät ovat olleet mukana Työtehoseuran toiminnassa 
alusta pitäen ja ovat edelleen lähes vuosisata myöhemmin. Tuottavuuden tarve 
ei katoa yhteiskunnasta mihinkään, mutta se on osattava kytkeä toimintaamme 
uusin ja innovatiivisin keinoin.

ja Työtehoseuran kunniajäsen, ministeri Lauri Tarasti painotti koulutuksen ja 
tutkimuksen yhdistämistä yhteiskunnan hyväksi. Tilaisuudesta ja puheiden 
pääkohdista on enemmän tietoa TEHO-lehden numerossa 2/2014.

Nykyisille ja eläkkeelle jääneille työntekijöille sekä heidän puolisoilleen 
järjestettiin kesäkuussa Taaborinvuoren museoalueella kutsuvierasnäytäntö 
Veijo Meren näytelmästä Aleksis Kivi. Joulukuussa henkilö- ja johtokunnalle 
puolisoineen järjestettiin juhlaillallinen Helsingin Kalastajatorpalla. Juhlavuo-
si näkyi myös Teho-lehden juhlajulkaisuna ja ylimääräisenä koulutusnume-
rona, erilaisina markkinointimateriaaleina, kuten esittelyvideoina ja ilmais-
jakeluina sekä useissa koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa, joissa esiteltiin 
Työtehoseuran historiaa.
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Positiivinen tulos talouden ja rahoituksen haasteista 
huolimatta

Vuonna 2014 Työtehoseuran toiminnassa noudatettiin vuonna 2011 
laadittua strategiaa, joka uudistetaan vuoden 2015 aikana. Vuodelle 2014 
asetettua kasvutavoitetta ei täysin saavutettu, mutta yhdistyksen tulos on-
nistuttiin pitämään positiivisena taloussuhdanteiden ja rahoitustoiminnan 
haasteista huolimatta. 

TTS-konsernin tulot olivat kaikkiaan 25 miljoonaa euroa. Opiskelijamäärä 
oli 10 800, ja tutkintoja ja osatutkintoja suoritettiin 1 238. Tutkimustoimin-
nan kokonaisvolyymi oli 2,5 miljoonaa euroa. 

Työtehoseuralla on omissa kiinteistöissä yli 4 hehtaaria lämmitettävää tilaa. 
Rakennuksia korjataan ja muunnetaan toimintaan sopiviksi tarpeen mu-
kaan. Vuoden 2014 aikana keskityttiin erityisesti parantamaan rakennusten 
energiatehokkuutta kiinteistöautomaation avulla ja sen johdosta saatiinkin 
kustannussäästöjä. Energiansäästötalkoita tullaan jatkamaan muun muassa 
muuttamalla rakennusten valaistus led-tekniikkaan.

Laadukasta koulutusta entistä rajatuimmin varoin

Valtiovallan suunnittelemat koulutuksen rahoituksen muutokset ovat 
aiheuttaneet liikehdintää koulutuksen järjestäjäkentässä. Yhteistyökeskuste-
luja on vuoden 2014 aikana käyty aktiivisesti. Valtiovallan tavoitteista huo-
limatta näyttää siltä, että suuremmat muutokset siirtyvät kuitenkin uuden 
eduskunnan päätettäväksi. 

TTS Työtehoseuran julkisen rahan osuus kaikista toimintatuotoista oli 
merkittävä. Vähenevillä julkisen rahan markkinoilla, yritysrahoitteisuutta ja 
organisaatioiden välistä yhteistyötä on lisättävä. Strateginen tahtotilamme 
on auttaa yrityksiä koulutuksen ja tutkimuksen keinoin tehostamaan toi-
mintaansa niin, että siitä on hyötyä kaikkien osapuolten toiminnalle.
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Yritysrahoitteisen tutkimuksen kehittäminen hyödyttää 
myös kuluttajia

Tutkimustoiminnassa valtionavun osuus on viime vuosina pienentynyt 
tasaisesti ja on enää tutkimuksen kokonaistoimintatuloista vain 16 %. 
Valtionapua asumisen tutkimukseen ei vuonna 2014 enää saatu, mikä on 
merkittävä menetys perinteikkäälle hyödyketutkimuksen alueelle. Tut-
kimusrahoitusta haetaan aktiivisesti useista eri rahoituslähteistä erittäin 
kilpailluilta markkinoilta.

Loppuvuonna 2014 keskityttiin tutkimustoiminnassa uusien hankkeiden 
valmisteluun Eu:n ohjelmakauden vaihtuessa. Haussa on niin valtakunnalli-
sia kuin kansainvälisiäkin hankkeita kaikille tutkimustoimintamme alueille. 
Esimerkkinä mainittakoon energiapuun hankintaan liittyvät hankkeet 
Suomessa ja Itämeren alueella, vanhusten yhdessä asumisen vaihtoehdot, 
kaupunkialueille kehitettävä urbaani puuvaja, maatalouskoneiden tehokäy-
tön kehittäminen ja maaseutumatkailun tuottavuuden kehittäminen.

Työtehoseuran koulutuksia on tehostettu vuonna 2014 ja tehostetaan 
jatkossakin esimerkiksi verkko-oppimisella ja simulaattorihankinnoilla. Saa-
vutettu ammattitaito pyritään aina osoittamaan todellisen työn yhteydessä 
ja tehokkaasti työllistymällä. Tehostaminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa kou-
lutuksen laatuun, joka on yksi TTS:n tärkeimmistä tavoitteista. Vuoden 2013 
lopussa rekrytoidun laatupäällikön painopistealueena on ollut erityisesti 
koulutuksen laadun varmistaminen.

Nuorten aikuisten eli 20−29-vuotiaiden ilman tutkintoa olevien nuorten 
ammattiin valmistumista ja työllistymistä edistävä NAO-rahoitus pääsi 
entistä parempaan vauhtiin vuonna 2014. Tämän ikäryhmän syrjäytyminen 
tulee yhteiskunnalle kalliiksi, joten on selvä, että siihen panostetaan valtion 
taholta. TTS:lle on myönnetty vuosille 2014−2015 yhteensä noin 5 miljoo-
naa euroa hankemäärärahaa, mikä osoittaa suurta luottamusta Työteho-
seuralle yhteiskunnan taholta ja asettaa erittäin positiivisen haasteen luoda 
yhteys uuteen ammattilaissukupolveen.
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Entistä tiiviimmät organisaatio- ja yhteistyösuhteet

Vuonna 2014 vaihtui Työtehoseuran johtokunnan puheenjohtaja. Minis-
teri Kalevi Hemilä jättäytyi terveydellisistä syistä tehtävästä pois ja hänen 
tilalleen valittiin Isku Oy:n toimitusjohtaja Arto Tiitinen. Vuosi 2014 oli myös 
pitkäaikaisen valtuuskuntamme puheenjohtajan Raimo Sailaksen viimeinen 
puheenjohtaja vuosi ja hänen tilalleen valittiin Matti Vanhanen. Vuonna 
2014 toimitusjohtaja Tarmo Luoma nimitettiin myös Työtehoseuran reh-
toriksi. Samalla johtokunnan päätöksellä tiivistettiin TTS:n organisaatiota ja 
johtamisjärjestelmää. Tavoitteena oli entistä hallittavampi organisaatio ja sel-
keämmät johtosuhteet. Rehtorina toimitusjohtaja vastaa nyt oman hallin-
non lisäksi myös opiskelijahuollosta. Pedagoginen vastuu on jaettu rehtorin 
ja koulutusjohtajan kesken.

Työtehoseura jatkaa laaja-alaista yhteistyötään sekä kansallisten että kan-
sainvälisten järjestöjen kanssa entiseen tapaan. Opiskeluhuollon yhteistyötä 
vahvistettiin Vantaan ja Nurmijärven kaupunkien kanssa niin, että kuraat-
tori- ja psykologipalvelut tarjotaan nyt kuntien yhteistyönä.Julkisen rahoi-
tuksen ehtojen tiukentuessa myös yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 
tiivistyy, opiskeluhuoltoon liittyviä aiheita käsitellään nyt sekä kansallisella 
yhteistyön kautta että alueellisella yhteistyöllä esimerkiksi Varian kanssa.

Henkilöstön osaaminen on yksi Työtehoseuran menestyksen kulmakivis-
tä. Kannustamme henkilökuntaa kouluttautumaan, jatko-opintoihin ja 
pedagogisiin opintoihin sekä näyttötutkintomestareiksi, ja moni kouluttaja 
pätevöityikin toimintavuonna. Vuonna 2014 sisäinen koulutusohjelma 
jatkui entiseen tapaan, ja koulutuspäiviä järjestettiin toimialoittain. Toimin-
tavuonna julkaistiin myös työntekijämme Janne Karttusen maataloustöiden 
turvallisuutta käsittelevä väitöskirja. 

Toimintavuonna toteutetun sidosryhmäkyselyn perusteella Työtehoseuran 
on syytä tehostaa tiedottamistaan ja näkyvyyttään, jatkaa yleishyödyllisistä 
tutkimuksista tiedottamista ja ylläpitää aktiiviset suhteet niin ammattileh-
distöön kuin valtakunnallisen median suuntaan.
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Varsin erillään aikaisemmin toimineiden toimialan osa-alueiden sisäistä yh-
teistyötä tiivistettiin ja lisättiin vuoden 2014 syksyllä muun muassa yhteisellä 
kuukausipalaverikäytännöllä. Muiden toimialojen, kuten puutarha-alan, 
kanssa on tehty työntutkimusta ja pyritty löytämään yhteisiä asiakkaita sekä 
intressejä. Tavoitteena on ollut määrätietoisesti tarjota nykyistä laajempaa 
palvelupakettia ja kehittämisyhteistyötä merkittävimmille jo olemassa ole-
ville koulusalojemme asiakkaille. Toimiala teki positiivisen tuloksen, vaikka 
katetavoitteesta jäätiinkin.  

Tuottavuuden osaamiskeskus mukana työnjohdon ja 
-tutkimuksen koulutuksessa

TTS tarjoaa yritysten tuottavuuden kehittämisprojektien ohella työn 
analysointi- ja kehittämiskoulutusta yrityksissä asiantuntija- ja työnjohtota-
solla toimiville. Kyseessä on työntekijä- ja työnantajajärjestöjen hyväksymä 

Tuottavuus ja luonnonvarat

noin 20 opintoviikon työntutkija- ja tuottavuusasiantuntijakoulutus, jonka 
avulla voi laajentaa työntutkimusosaamista oman työn ohessa. Ensimmäiset 
työntutkijakoulutukset toteutettiin vuonna 2014, ja seuraava alkaa keväällä 
2015. Kaikki näyttötyöt tehdään koulutettavien omiin yrityksiin. Erityyppisiä 
työn tuottavuuden koulutuksia on vireillä esimerkiksi rakennus- ja viheralan 
yrityksille.

Vuonna 2014 päättyi hyvin sujunut logistiikan työnjohtokoulutuskokeilu. 
Tiimillä on nyt vetovastuu uuden auto- ja kuljetusalan työnjohdon am-
mattitutkinnon OPH:n perustetyöryhmästä, ja käynnissä on useita muun 
muassa logistiikka-alan johtamis- ja esimieskoulutuksia. Asiakasyritys Pons-
selta saatiin idea metsäkoneyrittäjien puolisoiden yritysjohdon erikoisam-
mattitutkintoon. Useassa yrityksessä puolisot ovat osakkaina yrityksissä ja 
hoitavat mittavaakin liikevaihtoa tekevän yrityksen hallintoa. Ponsse-Lady-
jen koulutus on onnistunut niin hyvin, että vastaava koulutus on alkamassa 
myös yhteistyössä SKAL ry:n kanssa.

Tuottavuus ja luonnonvarat toimiala jakautuu tuottavuuden kehittämiseen keskitty-
vään osaamiskeskukseen, johtamisen koulutukseen sekä maa- ja metsätalouden 
tutkimusta sekä koulutusta harjoittavaan luonnonvarat-yksikköön. 
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Metsä- ja energia-alan painopisteinä yrittäjyys ja työelä-
mälähtöisyys

Metsä- ja energia-alan yksikössä keskityttiin vuonna 2014 kolmeen painopis-
tealueeseen: PK-yrittäjyyteen, bioenergiaan ja työn tutkimukseen. Painopis-
teenä on myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen, kuten ammatillisen 
peruskoulutuksen ja metsätalousinsinöörikoulutuksen työelämälähtöisyy-
den lisääminen. EU-ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen toimintavuoden 
lopussa valmisteltiin aktiivisesti hankehakemuksia. 

TTS on vahvasti mukana metsäalan työhyvinvointiohjelmassa erityisesti 
metsäkoneyrittämiseen liittyen. Teemme yhteistyötä kaikkien metsäalan 
koulutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen kanssa pyrkien yhteistyössä 
vaikuttamaan koulutusohjelmien työelämälähtöisyyteen ja työllistävyyteen, 
joissa on aiemman opiskelijakyselyn mukaan suuria eroja oppilaitosten 
välillä. Yhteistyö etenee hyvin ja jatkuu vuonna 2015. 

Metsämiesten Säätiön rahoittaman tutkimuksen mukaan metsäalalla on  
kova kysyntä ammattitaitoisista kuljettajista. Sellutehdas investointi suunni-
telmien johdosta uusien metsäkoneenkuljettajien tarve nousee jopa 
800 uuteen ammattilaiseen vuodessa, kun kouluista on valmistunut vain 
350–400. TTS kouluttaa edelleen peruskoulusta valmistuneita metsäko-
neenkuljettajia yhteistyössä Länsirannikon koulutus Oy WinNovan kanssa. 
Se ei kuitenkaan riitä. Uusia koulutuslupia on haettu ja TTS hakee ainoana 
Suomessa järjestämislupaa metsäenergiantuottajille tarkoitettua metsäko-
nekoulutusta varten, joka korvaa metsäkoneen kuljettajakoulutuksen. 

TTS osallistuu bioenergian koulutushankkeisiin ja alan tiedottamiseen. Tästä 
on esimerkkinä ELY-keskuksen rahoittama Bioenergia Roadshow 2014, joka 
poiki toimintavuonna kymmeniä tilaisuuksia Kaakkois-Suomessa. Nelivuo-
tinen Metka (Metsäenergiaa kannattavasti) -koulutushanke päättyi vuonna 
2014. Alan yhteistyökumppaneita ovat metsäkoneyrittäjät sekä -valmistajat, 
esimerkiksi Ponsse, ja metsäyhtiöt kuten Metsä Group ja StoraEnso. Työ-
tehoseuran edustaja toimi vuonna 2014 Suomen metsätieteellisen seuran 
Metsäteknologiklubin puheenjohtajana.
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Maataloustiimi keskittyy työn kehittämiseen ja organisointiin

Maataloustiimin asiakkaita ovat maatilayritykset ja -yrittäjät, maataloustyönte-
kijät sekä alan konevalmistajat ja muut yritykset. Asiantuntijapalveluita käyttää 
myös eri ministeriöt. Tiimin toiminta on viime vuosina erityisesti painottunut 
työvaltaisille karjatiloille, joille on kehitetty tehokkaampia ja turvallisempia 
työmenetelmiä. Tilojen kasvaessa työmäärän lisäksi kehittämiskohteena on ollut 
tilojen logistiikka, sillä suurilla tiloilla massoja joudutaan siirtelemään paljon ja 
kilometrejä Suomen pirstaloituneella tilusrakenteella kertyy. Tuotantopanosten 
siirtojen kehittämisellä ja muun muassa ennakkosuunnittelulla tuotantokustan-
nuksia on saatukin alennettua.

TTS tekee paljon yhteistyötä ja maakunnallisia hankkeita alueellisten toimijoiden 
kanssa. Muun muassa Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa asiantuntijayhteis-
työstä on olemassa sopimus, joka jatkuu edelleen.

Vuonna 2013 alkanut Neste Oilin kanssa alkanut olkihanke saatiin päätökseen. 
Hankkeessa selvitettiin, voisiko suomalainen olki olla merkittävä bioetanolin 
raaka-aine ja olisiko olkea saatavissa, korjattavissa ja varastoitavissa suomalaisissa 
oloissa. Selvityksen mukaan olkea on tehokkaastikin Suomen oloissa korjattavissa, 
mutta hankkeen aikana Neste kuitenkin teki päätöksen, ettei lähde jalostamaan 
oljesta polttoainetta. 

Maataloustiimin työssä painottuvat maatilayritysten työaikakysymykset, työn 
organisointi ja kannattava koneiden ja laitteiden käyttö. Pääosa maataloustutki-
joista toimii Rajamäeltä käsin, tosin Seinäjoen toimipisteessä työskentelee kaksi 
Työtehoseuran asiantuntijaa, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisen ProAgrian 
ja Valion kanssa. 

TTS tekee joka toinen vuosi maatalousurakoitsijoille suunnatun kyselyn toteutu-
neiden urakointihintojen tilastoimiseksi. Kyselyn tulokset raportoidaan tiedotteena 
ja sen on ollut ja on edelleen yksi tiedotteidemme bestsellereistä. Urakointityötä 
on kehitetty myös muuten, sillä Etelä-Suomessa käynnistyi koneurakoinnin kehit-
tämiseen ja sopimuskäytäntöihin liittyvät hankkeet. TTS-Manager- (maatalouden 
ajanhallintaohjelma) ja TTS-Kone-maatalousohjelmien (maatalouskoneiden kus-
tannuslaskentaohjelma) kehittäminen ja markkinointi jatkuvat entiseen malliin. 
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Logistiikka ja ajoneuvot

Kansainvälinen kouluttaja ja yhteistyökumppani 

Työtehoseura tekee kattavaa yhteistyötä autovalmistajien kanssa ja laajensi 
vuonna 2014 yhteistyötään maahantuojien kanssa. Toimialan edustajat osal-
listuvat yhä enemmän kansainvälisiin asiantuntijaseminaareihin ja näyttelyihin 
nopeasti kehittyvän alan uusimman tiedon omaksumiseksi. TTS on edelleen 
ainoa kaikkia autoalan ammattitutkintoja tarjoava kouluttaja Suomessa. Toi-
mimme myös kattavana maataloustraktoreiden huoltoyrittäjäkouluttajana, 
mukana on lähes kaikki Suomeen tuotavien traktoreiden maahantuojat.

Toimialalle oli asetettu vuodelle 2014 haastavat taloudelliset tavoitteet, joita 
ei saavutettu. Taantuma on tuntunut erityisesti autoalan myyjäkoulutuksissa 
ja kuljetusalalla tavaraliikenteen kuljettajakoulutuksissa. Toimintavuonna 
investoitiin reilusti simulaattorikeskuksen uudistamiseen ja muuhun toimin-
nan kehittämiseen, kuten koulutusten yksilöllistämiseen, millä myös on ollut 

vaikutuksensa toimialan taloudelliseen tulokseen. Laadullisesti saavutettiin 
enemmän kuin taloudellisesti: muun muassa maahanmuuttajien koulutuk-
set onnistuivat hyvin, sillä vuoden 2014 ammattikorttikokeissa kaikki kokeen 
suorittaneet läpäisivät. 

Selkeä tarve kunnon ammattiosaamiselle

Työtehoseura erottuu kouluttajien joukossa muun muassa kehittämällä
maahanmuuttajien ammatillista koulutusta. Vuonna 2014 aloitettiin yhteis-
työssä toisen oppilaitoksen kanssa maahanmuuttajille suunnattu ammatil-
linen KOTO-koulutus linja-auton- ja bussinkuljettajiksi tähtääville. Koulutus 
osoittautui halutuksi: hakijoita oli 350, joista vain 20 voitiin valita mukaan. 
Tarvetta kuljettajakoulutukselle siis on, ja vuonna 2015 alkaakin kolme 
uuttaa ryhmää.

Logistiikka ja ajoneuvot on koulutusmääriltään selkeästi suurin Työtehoseuran 
kolmesta toimialasta. Toimiala kouluttaa valtaosan pääkaupunkiseudun bussin-
kuljettajista ja merkittävän osan alueen tavaralogistiikan, varastoalan sekä auto- ja 
konealan ammattilaisista. Logistiikka- ja ajoneuvot alan koulutusta annetaan Nur-
mijärvellä, Vantaalla ja Kaakkois-Suomessa.

19Työtehoseuran 90. toimintavuosi



Autoalan koulutukset keskitettiin vuonna 2014 Vantaalta Rajamäkeen, millä 
parannettiin erityyppisten koulutusten saatavuutta asiakkaille. Koulutamme 
puolet aikaisempaa enemmän asiakkaiden luona ja heidän tiloissaan. Asia-
kaspalaute on kerta kerralta positiivisempaa, mikä myös kertoo koulutuk-
sen laadun kehittymisestä. Toimintavuoden aikana pyrittiin vahvistamaan 
olemassa olevia asiakkuuksia.

Vuoden 2014 syksyllä aloitettiin ensimmäistä kertaa myös nuorille suunnat-
tu työelämälähtöinen bussinkuljettajakoulutus, josta on tähän mennessä 
saatu hyvin myönteisiä kokemuksia. Yleensäkin nuorten kuljettajakoulu-
tuksissa puolet opiskelusta tapahtuu yrityksissä. Kaikki valmistuneet nuoret 
työllistyivät välittömästi, vaikka maan taloudellinen tilanne on huono.

Koulutus kehittyy yksilöllisempään ja teknisempään 
suuntaan

Logistiikka- ja ajoneuvokoulutusten rakenteita on kehitetty yksilöllisen op-
pimisen mahdollistaviksi, jotta oppilaiden osaaminen ja lähtötaso voitaisiin 
hyödyntää entistä paremmin. Kehitystyö oli toimialan erityisenä painopis-
teenä vuonna 2014 ja jatkuu vuonna 2015. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
kanssa kehitettiin vuoden aikana opiskelijavalintaa helpottava motivaa-
tiokysely, jonka avulla koulutuksiin voidaan valita suuresta hakijajoukosta 
kaikkein motivoituneimmat. 

Toimintavuonna alkaneen EU- ja Tekes-rahoitteisen Deserve-hankkeen 
tavoitteena on löytää standardit ajoneuvojen liikenneturvallisuutta paran-
taville laitteille, kuten peruutuskameroille. TTS on mukana varustelemassa 
kuorma-autoa, johon asennetaan useita kamerateknisiä varoitusjärjestelmiä. 
Hanke päättyy helmikuussa 2016.

Vuonna 2014 kehitettiin EU-rahoitteisessa hankkeessa simulaattoreilla 
toteutettava “taloudellisen” ajamisen koulutuspäivä, jota pilotoitiin kahdek-
salla ryhmällä. Palaute oli positiivinen, ja vastaava ohjelmaa ollaan ottamassa 
käyttöön Saksassa. Kansainvälisesti comfort driving -termillä tarkoitetaan 
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niin ajoneuvolle, kuljettajalle kuin matkustajallekin mukavaa ajotapaa, joka 
on askel kohti entistä ihmislähtöisempää ajattelua.

Tulevaisuuden koulutusmuoto on simulaatio

TTS oli vuonna 2014 mukana kahdessa simulaatiokoulutuksen kehittä-
mishankkeessa, joista SIMTEB päättyi lokakuussa 2014 ja ICT-DRV jatkuu 
toukokuulle 2015. Hankkeissa haettiin parhaita käytäntöjä simulaattorien 
käyttöön koulutuksessa. 

Koulutuksen kehittämishankkeiden tuloksia hyödynnetään Työtehoseuran 
omissa koulutuksissa. Toukokuussa 2014 pidetyssä jokavuotisessa simu-
laattoriseminaarissa oli mukana useita kansainvälisistä puhujia niin laitetoi-
mittajien kuin käyttäjien edustajina. Seminaari toi yleisön tietoisuuteen eri 
vaihtoehtoja ja opasti niiden käytössä.

TTS:n Simulaattorikeskus täytti 10 vuotta toukokuussa 2014, ja tämän kun-
niaksi pidettiin Nuolikujalla Vantaalla avoimien ovien tilaisuus noin 50:lle 
yhteistyökumppanien ja asiakkaiden edustajalle. Lokakuussa myös Koria-
katemia vietti 10-vuotisjuhlia. Paikalla oli noin 40 asiakkaiden edustajaa, ja 
siellä luotiin katsaus akatemian historiaan sekä asiakkaiden näkemyksiin 
palveluista. 

TTS Konehuolto

Toimintavuoden aikana TTS lunasti koko osakekannan Pienkonehuolto 
Timo Suomi Oy:stä, josta edellisenä vuonna oli hankittu osa. Näin toimin-
tansa aloitti Työtehoseuran 100 prosenttisesti omistama TTS Konehuolto 
Oy, joka toimii yhteistyössä alan koulutuksen kanssa. Tavoitteena on pitää 
opiskelijat mahdollisimman lähellä työelämää ja mahdollistaa todellisten 
käytännön pienkonehuoltotilanteiden sisällyttäminen opetustapahtumaan.
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Palvelut, rakentaminen ja asuminen

Toimialan suurin koulutusvolyymi on talonrakentamisen koulutuksissa, jossa 
toimintavuonna rakennusalan tutkintoja suoritettiin enemmän kuin missään 
vastaavassa oppilaitoksessa. Teknisten koulutusten lisäksi toimiala järjestää 
myös toimialan yrityksille myynnin koulutuksia. Asiakkuuksien hoidossa pyri-
tään kokonaisvaltaiseen yhteistyöhön ja luotettavaan kumppanuuteen: laajan 
toiminta-alueen ansiosta olemme erinomainen kumppani rakennusliikkeille 
sekä rakennus-, puutarha- ja sisustustuotteita myyville ketjuille. 

Toimialan asiantuntemusta hyödyntää myös Opetushallitus, jonka kanssa 
yhteistyössä on rakennettu useita uusia ammattitutkintojen perusteita ja 
arviointiaineistoja. Henkilöstö on lisäksi jäseninä monissa tutkintotoimikun-
nissa. Kansainvälistä toimintaa ja osaamista pyritään lisäämään kouluttajien 
ja opiskelijoiden vaihto-ohjelmilla.  

Toimiala kattaa laajasti ja Suomessa ainutlaatuisella tavalla sekä rakentamisen että 
asumisen osaamisalat matkailu-, ravintola- ja puutarha-alat mukaan lukien. Perin-
teikkään asumisen ja rakentamisen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään aktiivisesti 
koulutuksissa.

Yli sata nuorta aikuista opiskeli ravintola-alaa

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa 
olevat nuoret voivat suorittaa ammatillisen perus- tai ammatti- tai erikoi-
sammattitutkinnon. Ravintola-ala on ja on ollut vetovoimainen, koska kokin 
ja tarjoilijan ammattiin on tarjolla työpaikkoja. Vuonna 2014 Työtehoseu-
rassa opiskeli yli sata NAO-kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa joko hotelli-, 
ravintola- ja cateringalan perustutkintoa, ravintolakokin ammattitutkintoa 
tai tarjoilijan ammattitutkintoa. Matkailu- ja ravintola-alan opiskelijoita 
kouluttava Vantaan Nuolikujan henkilöstöravintola siirtyi TTS:n hallintaan 
toukokuussa 2014. 
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Puu-sisustus ja nostoala vakiinnuttivat asemansa, maa-
rakennus simuloi

Puu- ja sisustusalan myynti kasvoi noin 26 prosenttia edellisvuoteen verrattu-
na ja ylitti ensimmäisen kerran miljoonan euron rajan. Koulutusta järjestettiin 
Rajamäellä, Vantaalla ja Järvenpäässä, jossa viimeksi mainitussa toiminta on jo 
vakiintunut Uudenmaan ELY-keskuksen hankintojen myötä. Suurin koulutus-
volyymi oli VOS-koulutuksissa, mutta myös työvoimakoulutus kasvoi edellis-
vuodesta, koska rekrykoulutuksia järjestettiin enemmän kuin edellisvuonna.

Maarakennuksen koulutukseen hankittiin toimintavuonna simulaattoreita 
ja lisättiin simulaatiokoulutus osaksi peruskoulutusta. Maarakennusalan 
erikoisammattitutkintokoulutus aloitettiin ja ensimmäinen koulutus järjes-
tettiin Stadin Rakentajille. Vihtijärven harjoitusalueelle rakennetaan suurta 
maarakennuksen harjoittelupuistoa, jossa yhtenä osiona on esimerkiksi 
kunnallistekniikan asentaminen. Käytännössä puistosta tulee ”pienoiskau-
punki”, jossa pystytään harjoittelemaan melkein oikeassa ympäristössä kau-
punkialueen maanrakennustöitä. Puistoa on tarkoitus hyödyntää pitkälle 
tulevaisuuteen. Kyseessä on Etelä-Suomen merkittävin maanrakennuksen 
koulutuspiste. Maanrakennuspuolella koulutetaan myös rataturvakoulutus-
ta, joka on rata-alueilla rakennustöissä toimiville tarkoitettu korttikoulutus, 
jota ei ole monessa oppilaitoksessa tarjolla.

Toimintavuonna TTS vakiinnutti asemansa myös nostoalan johtavana kou-
luttajana. Tarjolla on koulutuksia niin torninosturin, ajoneuvonosturin kuin 
kurottajankin käyttöön. 

Talonrakentaminen mukana monissa turvaa ja taloudelli-
suutta kehittävissä hankkeissa

Työtehoseura järjesti Suomen ensimmäisen viemäripinnoituksen sertifi -
kaattiin valmistavan koulutuksen. Sertifi kaatin myöntää VTT ja ensimmäi-
set opiskelijat saivat todistuksensa vuoden lopulla. Talonrakennuksessa 
erityisesti asbestialankoulutusta ja märkätila-asentaja koulutusta annettiin 
toimintavuonna runsaasti.
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Toimiala oli aktiivisesti mukana sekä koordinoimassa erilaisia kehittämis-
hankkeita, kuten puurakentamisen edistämistä ja energiatehokkuuden ja 
kosteus- ja homekorjausten huomioimista rakentamisessa ja rakentajilla. 

Puutarha-alan opiskelijat esillä messuilla ja osana juhla-
vuoden päätapahtumaa

Puutarha-alan tiimi toimii Opetushallituksen ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintojen uudistamishankkeen vetovastuussa ja työryhmän sihteerinä. 
Hanke jatkuu, ja uudet perusteet pyritään saamaan voimaan syksyllä 2015. 
Kansainvälisiä hankkeita olivat muun muassa yrittäjämäisyyden lisääminen 
viherrakentajilla Euroopassa ja Pohjoismaissa kestävän kehityksen näkökul-
mien lisääminen viheralan koulutukseen.

Puutarha-alan opiskelijat olivat rakentamassa Puutarhamessujen yleisko-
ristelua keväällä 2014 ja esillä eri messujen osastoilla ja menestyivät kilpai-
luissa myös kansainvälisesti. Kahden oppilaitoksen välisessä kukkasidonnan 
Viro-Suomi-maaottelussa TTS otti komean viitosvoiton. Opiskelijamme 
tekivät koristelut Työtehoseuran 90-vuotisjuhliin Finlandia-talolla ja Kalas-
tajatorpalla sekä ammatillisen koulutuksen kehityskeskuksen järjestämään 
kansainväliseen konferenssiin kongressikeskus Paasitornissa.

Asumisen tutkimus arvioi ekotoimivuutta

Asumisen tutkimustiimi on useiden vuosien ajan tehnyt Suomen Asun-
tomessuille messukohteiden ekotoimivuusarvioinnin, ja vuoden 2014 
Jyväskylän asuntomessuilla oli ensimmäistä kertaa myös pihojen toimivuus-
arviointi mukana. Kohteiden ekotoimivuus- ja pihojen toimivuusarviointi 
oli näyttävästi esillä TM Rakennusmaailman messunumerossa. Yhteistyö 
Suomen Asuntomessujen ja TM Rakennusmaailman kanssa jatkuu myös 
tulevina vuosina. Toimintavuonna päättyneen Ekologinen keittiö -hankkeen 
yhteydessä syntyi kierrätyskaappikonsepti, joka on otettu jo useiden kalus-
tevalmistajien valikoimiin.  

Kiinteistönhoitoalan kehitystä edustaa vuonna 2014 käynnistynyt KITYMO-
NEX-hanke, jonka avulla kehitytään kotityöpalveluyrittäjästä kiinteistöalan 
moniosaajaksi, nykypäivän “talonmieheksi”. Niin palvelun tilaajan kuin 
tekijänkin kannalta on edullisinta, että yksi henkilö pystyy hoitamaan kaikki 
kiinteistössä tarvittavat huoltotoimet, jottei paikalle tarvita 10 eri ammat-
tilaista omine avaimineen. Tästä on suuri tuki esimerkiksi yksin asuville 
vanhuksille.
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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 
talousarvion sekä jäsenkokoukselle esitettävät toimin-
takertomuksen ja tilinpäätöksen. Valtuuskunta valitsee 
johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valtuuskun-
taan kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa 
ja 30 jäsentä.

Työtehoseuran valtuuskunnan kokoonpano 
vuoden 2014 jäsenkokouksen jälkeen:

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Matti Vanhanen

Varapuheenjohtajat
Kansanedustaja Outi Mäkelä
Ylijohtaja Juha Ojala

Jäsenet
Joukkoliikennekonsultti Antero Alku
Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen
Maanviljelijä Markus Eerola
Professori Visa Heinonen 
Varapuheenjohtaja Pasi Heiskanen
Toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt
Johtaja Antti Huhtamäki
Pääjohtaja Esa Härmälä

Toimitusjohtaja Kenneth Johansson
Ylijohtaja Erkki Kemppainen
Pankinjohtaja Esko Kolli
Kansanedustaja Katri Komi
Puheenjohtaja Eero Koskela
Aluejohtaja Antti Koskimäki
Liittosihteeri Rauno Kurki
Työvoima- ja turvallisuuspäällikkö Eero Lahtinen
Toimitusjohtaja Katarina Lassheikki
Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth
Metsäjohtaja Juha Mäntylä
Toimitusjohtaja Kim Nordling
Asiamies Ilari Pirttilä
Ylijohtaja Hannu Raitio
Maakuntajohtaja Ossi Savolainen
Toimitusjohtaja Jouko Setälä
Toimitusjohtaja Jukka Tiihonen
Puheenjohtaja Mikko Tiirola
Johtaja Ritva Toivonen
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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
Kuntakehitysjohtaja  Hannu Haukkasalo
Jaostopäällikkö Ilpo Mattila 
Varatoimitusjohtaja Pekka Niemi
Toimitusjohtaja Matti Peltola
Toimitusjohtaja Mari Vasarainen 

Sihteeri
Hallintojohtaja Jouni Heino

Esittelijä
Toimitusjohtaja Tarmo Luoma

TTS JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä johtaa TTS:n operatiivista työskentelyä.

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Tarmo Luoma, rehtori

Jäsenet
Jouni Heino, hallintojohtaja
Anna-Maija Kirkkari, varatoim.joht., tutkimus- ja viestintäjohtaja
Aarno Lybeck, toimialajohtaja
Hannele Mikkonen, talousjohtaja
Reetta Ahlfors, koulutusjohtaja vararehtori
Jukka Jaakkola, toimialajohtaja
Vesa Tanttu, toimialajohtaja

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2014 lopussa henkilöstöä oli kaikkiaan 224 henkilöä (ilman sivutoi-
misia henkilöitä). Uusia työntekijöitä aloitti vuoden 2014 aikana 49 henkilöä 
ja työskentelyn TTS:ssä lopetti 42 henkilöä. Työntekijöistä miehiä oli 34 
prosenttia ja naisia 66 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 47,1 vuotta.
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Työtehoseuran jäsentoiminta 2014

Kannattavat jäsenet
CANDY HOOVER OY
ELECTROLUX PROFESSIONAL OY
IITTALA 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 / MAASEUTUOPISTO
ANOLAN KARTANO
A-TUOTTAJAT OY
AUTOALAN KESKUSLIITTO RY
BAROC OY LTD
BROFTA OY
EKOGEN OY

TTS:llä oli kertomusvuoden lopussa 1 413 jäsentä, joista 1284 henkilö-, 119 
yhteisö- ja 10 kannattavaa jäsentä. Jäsenmaksu oli toimintavuonna 50 euroa 
henkilöjäseniltä ja yhteisöjäseniltä 134 euroa. Jäsenet saivat jäsenmaksuaan 
vastaan vuosikirjan sekä 20 prosentin alennuksen tilaamistaan julkaisuista, 
atk-ohjelmista ja tiedotteista sekä 10 prosentin alennuksen tutkimuksen 
suunnittelu- ja asiantuntijapalkkioista, tyyppipiirustuksista ja kurssimaksuis-
ta. Vuosijäsenten jäsenmaksuun sisältyi myös TEHO-lehti. Jäsenillä on myös 
pääsy sähköiseen Extranettiin, josta jäsenet voivat lukea ja tulostaa kaikki 
TTS:n julkaisut. 

Yhteisöjäsenet saivat TEHO-lehden lisäksi yhdeltä valitsemaltaan alalta tut-
kimusjulkaisut ja tiedotteet painettuina versioina. Kannattavat jäsenet saivat 
jäsenmaksuaan vastaan TEHO-lehtiä, vuosikirjoja ja tiedotteita jäsenmak-
sunsa suuruuden mukaisesti.
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MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO
MAITOTILA KANTELE
MARTTALIITTO
METOS OY AB
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
METSÄNHOITOYHDISTYS HAAPAVESI-KÄRSÄMÄKI
METSÄNHOITOYHDISTYS JÄRVI-SAVO RY
METSÄNHOITOYHDISTYS KESKIPOHJA
METSÄNHOITOYHDISTYS PIRKANMAA RY.
METSÄNHOITOYHDISTYS PÄIJÄT-HÄME
METSÄNHOITOYHDISTYS UUSIMAA
METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO
NHK-KESKUS OY
NOKKA-YHTIÖT OY
NYLANDS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP
OSUUSKUNTA TUOTTAIJAIN MAITO
OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO / MU-

HOKSEN YKSIKKÖ
OUTOKUMMUN METALLI OY
PELLON GROUP OY
PIRKANMAAN MARTAT RY
POHJOISEN KESKI-SUOMEN OPPIMISKESKUS / 

LUONNONVARA-ALA
POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

AIKUISOPISTO
POHJOIS-KARJALAN MARTAT RY
POHJOIS-PIRKAN METSÄNHOITOYHDISTYS
POHJOIS-POHJANMAAN MARTTAPIIRILIITTO
PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA
PROAGRIA ETELÄ-SAVO
PROAGRIA ETELÄ-SUOMI
PROAGRIA KAINUU
PROAGRIA KESKI-POHJANMAA
PROAGRIA KESKI-SUOMI
PROAGRIA LAPPI
PROAGRIA LÄNSI-SUOMI
PROAGRIA OULU
PROAGRIA POHJOIS-KARJALA
PROAGRIA POHJOIS-SAVO
PÖLKKY OY

RAUSSIN METALLI KY
REPO PERTTI
ROSENBERG RAIMO
RUUKIN MAASEUTUOPPILAITOS
SAHAYRITTÄJÄT RY
SAUVALAN KARTANO
SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN 

KUNTAYHTYMÄ
SEINÄJOEN AMK  TUOMARNIEMEN 

METSÄOPPILAITOS
SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ / 

MAA- JA METSÄALAN YKSIKKÖ
SILVADATA OY AB
STORA ENSO OYJ METSÄ
SUOMEN ASUNTOMESSUT OSUUSKUNTA
SUOMEN KESKUSTANAISET RY
SUOMEN KODINKONEHUOLTOJENLIITTO
SUOMEN LVI-LIITTO
SUOMEN METSÄKESKUS
SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TAIVALKOSKEN METSÄOPPILAITOS
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
TAMPEREEN AMMATTIOPISTO
TASANGON MAATILA
TOPI-KALUSTAJA OY
TORNATOR OY
TULIKIVI OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
VAASAN SÄHKÖ OY
VALUE FLOW OY
VIHERALUERAKENTAJAT (VAR) RY
VIHVILÄNKYTÖ OY
YLÄ-LAPIN MHY
YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
ÖSTERBOTTENS SVENSKA

EKOKUMPPANIT OY
ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY/ETELÄ-SAVON 

AMMATTIOPISTO
FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND
FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTUR
GÅRDSKULLA GÅRD
HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO
HAAPUU OY
HARJUN OPPIMISKESKUS
HYRIA KOULUTUS OY
HÄMEEN AMK / EVO
HÄMEEN AMK / LEPAA
HÄMEEN AMK / MUSTIALA
INS.TSTO JARI LUOMA KY
JOENSUUN KARTANO
JUKUPAALAUS
JUNKKARI OY
JÄMSÄN AMMATTIOPISTO / METSÄALA
KALAJOEN KAUPUNKI
KALLION KONEPAJA OY
KANTA-HÄMEEN METSÄNHOITOYHDISTYS
KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUAKATEMIA
KESKI-SUOMEN MARTAT RY
KESKI-UUDENMAAN  AMMATTIOPISTO / 

SAAREN KARTANO
KONE-KETONEN OY
KONEOSAPALVELU OY
KONEYRITTÄJIEN LIITTO
KOULUTUSKESKUS SEDU
KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUSLIITTO
LAAKSON METALLI
LAATUKATTILA
LAITILAN RAUTARAKENNE OY
LAPIN AMMATTIOPISTO
LOISTE SÄHKÖVERKKO OY 
LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
LÄNNEN MAISEMARAKENNUS
MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSLAI-

TOS / JOKIOISTEN KARTANOT
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Työtehoseuran toimipaikat

Kuhmo

Nurmijärvi, Rajamäki
Järvenpää
Vantaa, Nuolikuja

HelsinkiVantaa, Sarkatie
Lohja, Sammatti

Kouvola

Seinäjoki

Imatra

PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki

Nuolikuja 6, 01740 Vantaa

Sarkatie 1, 01720 Vantaa

Nauvontie 3, 00280 Helsinki

Wärtsilänkatu 61, 04440 Järvenpää

Werlanderintie 170, 09220 Sammatti

Kangaskatu 1, 45200 Kouvola

Kainuuntie 126, 88900 Kuhmo

PL 337, 60101 Seinäjoki

Tainionkoskentie 1 E, 55100 Imatra
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