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TYÖTEHOSEURA LYHYESTI

TTS Työtehoseura on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutki-
mus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on n. 220 työntekijää ja jon-
ka liikevaihto on lähes 24 miljoonaa euroa. TTS:ssä opiskelee vuosittain yli 9 300 
henkilöä eri alojen ammattilaisiksi. TTS on mukana vuosittain lähes sadassa tutki-
mus- ja kehittämishankkeessa. 

TTS:n 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 julkaisusarjoissaan sekä 
Teho-lehdessä, joita voi tilata TTS:n verkkokaupasta osoitteesta www.ttskauppa.fi .

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



TTS TYÖTEHOSEURAN 89. TOIMINTAVUOSI

TTS Työtehoseuran 89. toimintavuosi jatkoi edelleen organisaatiomme vahvan 
kasvun aikaa maamme taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta. TTS konser-
nin tuotot kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa ollen kaikkiaan 23,9 miljoonaa euroa. 
Edellisen vuoden tapaan tiukkaa kuluseurantaa jatkettiin ja tulos saatiin pysy-
mään positiivisena. Myös muilla mittareilla mitattuna toiminta laajeni voimak-
kaasti. Opiskelijamäärä kasvoi yli tuhannella opiskelijalla edellisvuodesta ollen nyt 
lähes 9 400 opiskelijaa. Tutkintoja ja osatutkintoja suoritettiin myös reilusti edel-
lisvuotta enemmän. Tutkimustoiminnan kokonaisvolyymi pysyi edellisvuoden 
tasolla.

Koulutus- ja tutkimustoiminta perustuu vahvaan yhteistyöhön yritysten kanssa. 
Yhteistyötä yritysten kanssa tehdään monin eri tavoin. Uudenlainen yhteistyö 
aloitettiin toimintavuonna, kun Työtehoseura osti enemmistöosuuden Pienko-
nehuolto Timo Suomi Oy:stä. Kyseinen yhtiö myös muutti TTS:n tiloihin Sarka-
tielle. TTS:n tavoitteena kyseisen liiketoiminnan ostamisessa oli ja on kehittää 
työelämälähtöistä oppimista ja kouluttaa yhä ammattitaitoisempia työntekijöitä. 
Tähän päästään mahdollistamalla käytännön korjaus- ja huoltotilanteita pienko-
nekorjauksen opetuksen yhteydessä yhteistyössä Pienkonehuolto Timo Suomi 
Oy:n kanssa. Yhteisiä toimintamalleja organisaatioiden välille ryhdyttiin rakenta-
maan välittömästi yrityskaupan ja muuton jälkeen.

Yhteistyötä laajennettiin myös alan järjestöjen kanssa, kun TTS allekirjoitti loka-
kuussa 2013 yhteistyösopimuksen Autoalan keskusliiton (AKL) kanssa. Yhteis-
työn tavoitteena on rakentaa pitkäaikainen ja kehittyvä kumppanuus pääasial-
lisesti autoalan organisaatioiden osaamisen kehittämisessä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa yhdessä suunniteltuja koulutuksia, yhteistyöprojekteja ja näiden mark-
kinointia yhdessä. Työtehoseura jatkaa edelleen yhteistyötä laaja-alaisesti sekä 
kansainvälisten että kansallisten järjestöjen kanssa ja on jäsenenä muun muassa 
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EuroTrassa (Eurooppalainen kuljetusalan koulutusjärjestö), EANCP:ssä (Euroop-
palainen tuottavuusyhdistys), Logy ry:ssä, Teknologiateollisuus ry:ssä, Amke:ssa 
(Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys), MTK:ssa (Maa- ja metsätaloustuotta-
jain Keskusliitto), Sahayrittäjät ry:ssä, SFL:ssä (Svenska Lantbrukssällskapens Före-
ning) ja Viherympäristöliitossa.

Toimintavuosi oli menossa olevan strategiakauden kolmas vuosi. Vuonna 2013 
keskityttiin olemassa olevien toimipaikkojen ja toimintojen vahvistamiseen ja laa-
jentamiseen sekä jatkettiin tehokkaiden toimintamallien rakentamista. Toimialat 
ovat strategiakauden edetessä tiivistyneet kolmeen; Tuottavuus ja luonnonvarat, 
Logistiikka ja ajoneuvot sekä Palvelut, rakentaminen ja asuminen. 

Tutkimustoiminnan rahoitustilanne jatkui edelleen haasteellisena. Projektimäärä-
rahojen osuutta pystyttiin kuitenkin tutkimuksen rahoitusvaikeuksista huolimatta 
kasvattamaan ja sillä saatiin paikattua valtionavun reilua pudotusta. Valtionavun 
osuus on enää 17 % tutkimustoiminnan koko budjetista. Tutkimustoimintam-
me keskittyy entistä tarkemmin työ ja työmenetelmien, tuottavuuden ja kustan-
nustehokkuuden tutkimukseen. Edelleenkin tärkeässä roolissa tutkimustoimin-
nassamme ovat energia, uusiutuva energia ja energiatehokkuus sekä asuminen ja 
asumisen toiminnallisuus.

TTS:ssä opiskeli kaiken kaikkiaan lähes 9400 opiskelijaa vuoden aikana. Työtehoseu-
ra on selkeästi aikuiskouluttaja, sillä opiskelijoiden keski-ikä toimintavuonna oli 40 
vuotta. Maahanmuuttajien osuus opiskelijoista oli noin 13 %. Tutkinnon tai osa-
tutkinnon suoritti lähes 1400 opiskelijaa, joka selkeästi suurempi määrä kuin edellis-
vuonna. Palautteet koulutuksista olivat hyvin myönteisiä ja tämä näkyi sekä Opetus-
hallituksen ylläpitämässä AIPAL-näyttötutkintopalautteissa että työvoimahallinnon 
OPAL-palautteissa samoin kuin omissa yrityskoulutusten palautteissa. 

Keväällä 2013 teetettiin Innolink Oy:n kanssa sidosryhmäkysely, jonka palautteet 
olivat myös erittäin rohkaisevia ja motivoivia. Palautteen mukaan yhteistyökump-
panit pitivät yhteistyötä Työtehoseuran kanssa tuloksellisena ja laadukkaana. 
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Toimihenkilöihimme sai helposti yhteyden ja olimme joustavia ja reagointikykyi-
siä. Kehityskohteina sidosryhmät näkivät imagon selkeyttämisen ja entistä aktiivi-
semman yhteydenpidon asiakkaisiin.

Työtehoseuralla on omissa kiinteistöissä yli 4 hehtaaria lämmitettävää tilaa. Ra-
kennuksia korjataan ja muutetaan tarpeisiin sopivimmiksi aina tarvittaessa. Toi-
mintavuonna Vantaan Varistosta vuonna 2012 ostetun kiinteistön sisätilojen 
muutostyöt aloitettiin. Myös Sammatin toimipisteessä tehtiin mittavaa remont-
tia niin piha-alueen navetassa, johon kunnostettiin koulutustiloja kuin Männistön 
muorin mökissäkin, joka entisöitiin museoviraston ohjeiden mukaisesti ja joka 
toimii nyt kahvilana sekä Lönnrot Opiston eri aikakausien esineistön esittelytilana.

HENKILÖSTÖLLE KOULUTUSTA JA VIRKISTYSTÄ

Toimintavuonna henkilöstölle pidettiin kaksi koulutuspäivää. 
Kevään koulutuspäivä pidettiin Eerikkilän urheiluopistolla tou-
kokuussa. Koulutuspäivän aikana rakennettiin ryhmätyöteh-
tävänä Työtehoseuralle lyhyitä, ytimekkäitä myyntipuheita ja 
myyntitoimenpiteet olivat talven koulutuspäivän aiheena. Näi-
den koulutusten lisäksi järjestettiin lukuisia koulutuksia ja pe-
rehdytystilaisuuksia henkilöstölle ajankohtaisista aiheista aina 
tarpeen mukaan.

Tehoset, henkilöstön vapaa-ajan kerho, järjesti tutustumisti-
laisuuksia eri liikuntamuotoihin kuten sukellukseen, golfi in ja 
kahvakuulajumppaan. Lisäksi kerho järjesti liikuntatunteja pai-
kallisessa kuntokeskuksessa ja hengen ravintoa oli tarjolla eri-
laisissa teatteriesityksissä.

TULOSSA OLEVAN JUHLAVUODEN VALMISTELUJA

Toimintavuonna valmistauduttiin 
monin tavoin vuoden 2014 juh-
lavuoteen, jolloin Työtehoseura 
täyttää 90 vuotta. Historiikin laa-
timinen aloitettiin, erilaista mark-
kinointimateriaalia laadittiin, net-
tisivut uudistettiin ja Finlandiata-
lon juhlaa valmisteltiin. 
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TUOTTAVUUS JA LUONNONVARAT

Tuottavuus ja luonnonvarat toimiala jakautuu johtamis- ja tuottavuuden kehit-
tämis- ja koulutustoimintaan keskittyvään Tuottavuuden osaamiskeskukseen se-
kä maatalouden ja metsätalouden tutkimus- ja koulutustoimintaan harjoittavaan 
Luonnonvarat yksikköön. 

TUOTTAVUUDEN OSAAMISKESKUS

Vuosi 2013 oli johtamiskoulutuksissa vahvaa uuden käynnistämisen aikaa ja uusia 
kumppanuuksia ja yhteistyön mahdollisuuksia avautui eri puolilla. Vuoden aikana 
johtamis- ja esimieskoulutuksista valmistui 38 henkilöä johtamisen ja yritysjohta-
misen erikoisammattitutkintoon sekä kuljetusalan työnjohdolliseen tutkintoon. 
Vuonna 2013 käynnistettiin erityisesti kuljetusalan työnjohtokoulutuksia ja vuo-
den lopussa työnjohtajaksi opiskelevia oli yhteensä 75 henkilöä. Työnjohtokoulu-
tuksissa koulutuskumppanina toimii Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Tä-
män lisäksi käynnistettiin auto-alalle suunnattu valtakunnallinen johtamisen eri-
koisammattitutkintoon valmistava koulutusohjelma. 

Tuottavuuden osaamiskeskus järjesti vuoden aikana ensimmäisen tuottavuusasi-
antuntijavalmennusohjelman. Valmennusohjelmassa koulutetaan tuotannollista 
toimintaa ja palvelutoimintaa harjoittaviin yrityksiin asiantuntijoita tuottavuuden 
kehittäjiksi. Työtutka projektissa jatkettiin uudenlaista työssä ja työstä oppimista 
eri alojen työpaikoilla. Toimihenkilötyön häiriötekijät -projektissa selvitettiin toi-
mihenkilötyön keskeytyksiä ja häiriötekijöitä yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja 
työmarkkinajärjestöjen kanssa. Asiakasyrityksille tehtiin useita työntutkimus ja 
työn kehittämisvalmennusohjelmia.



METSÄALA JA ENERGIA

Metsäalan tutkimusta tehtiin aiempaan tapaan energia-, metsätyö- ja yrittäjyys-
teemojen puitteissa. USVA – Uusiutuvan energian tuotannon arvoverkkojen 
ja innovaatioympäristön kehittäminen -hankkeessa kartoitettiin uusiutuvaan 
energiaan pohjautuvan toiminnan ja toimijoiden tilanne ja kehittämistarpeet. 
Hankkeen tuloksena syntyy käytäntöön vietävä arvoketjulähtöinen, uusiutu-
vaan energiaan kytkeytyvän yrittäjyyden kehittämisohjelma. Lämpöyrittäjyys 
Uudellamaalla -hankkeessa edistettiin lämpöyritystoimintaa Uudenmaan alu-
eella. Vuosittaisessa lämpöyritysinventoinnissa selvitettiin uudet lämpöyritys-
kohteet valtakunnallisesti ja selvitystä laajennettiin tarkastelemalla lämpöyritys-
ten taloudellista kannattavuutta.

Tuottavana työssä -hankkeessa kehitetään metsäkonealan yrityksille työhyvin-
voinnin ja tuottavuuden mittaristo, jota kokeillaan käytännön työssä yrityksissä. 
Edellisten lisäksi jatkettiin Metsäkoneyrityksen vuosikello -hanketta, jossa kehi-
tetään koneyrityksille toiminnan seurannan ja suorituskyvyn johtamisen työka-
lua strategisen päätöksenteon tueksi. 

Vuoden 2013 aikana panostettiin vahvasti muutoksessa olevan metsäalan kou-
lutuksen tutkimukseen ja kehittämiseen. Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja 
vuonna 2020 -hankkeessa selvitettiin metsäalan ammatillisen-, ammattikorkea-
koulu- ja yliopistokoulutuksen osaamistarpeita ja koulutuksen vaikuttavuutta. 
Metsäkoneenkuljettajakoulutusta kehitettiin Metsäkoneenkuljettaja Pro -hank-
keella, jossa rakennetaan metsäkoneenkuljettajan työhön integroitu, joustava 
opintokokonaisuus työssä olevien metsäkoneenkuljettajien ammatillisen osaa-
misen koulutusmalli. Hankkeessa tehtävää koulutustuotetta toteuttaa jatkossa 
TTS:n metsäkoulutus. 
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Nuorten metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljettajakoulutusta jatket-
tiin yhteistyösopimuksella Länsirannikon koulutus Oy WinNovan kanssa. Kul-
jettajakoulutuksen rinnalla aloitettiin ensimmäistä kertaa metsäkonepainottei-
nen metsäenergiantuottajan koulutus. Vuoden aikana toteutettiin myös suosit-
tu korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu Bioenergiaosaaja -koulutus. 
Metka-koulutus -hankkeessa jalkautettiin alan toimijoille metsäenergian han-
kinnan tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia, energiapuunkorjuuta koske-
via säädöksiä, suosituksia sekä parhaita toimintatapoja. Vuonna 2013 koulutus-
hanke järjesti kuusi koulutustapahtumaa, joihin osallistui lähes 400 henkilöä.

MAATALOUSTYÖ

Maataloustutkimuksen tiimissä keskityttiin maataloustyön tuottavuuden kehit-
tämiseen ja tämän avulla maatalousyrittäjän työtuntien vähentämiseen ja kus-
tannusten alentamiseen. Erilaiset työn organisointimuodot kuten urakointityön 
kehittäminen ja siihen liittyvät sopimuskäytännöt (URAKKA-hanke), Rehulogis-
tiikan kehittäminen karjatiloilla (REKKA-hanke) sekä yhteistyömallien rakenta-
minen olivat tutkimuksen kohteina. Yhteistyömallit olivat tavoitteena Pellervon 
taloustutkimus PTT:n  ja Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavas-
sa Kotieläintalouden ja kasvinviljelyn yhteensovittaminen tilojen välisessä yhteis-
työssä -hankkeessa, jossa yhteistyömalleilla tavoitellaan elinkeinon kilpailukyvyn 
parantumista. 



Maatilojen työmäärät olivat useamman hankkeen tutkimuksen kohteena. Muut-
tuva ja menestyvä maaseutuyrittäjyys 2000–2013 -hankkeessa selvitettiin monia-
laisten maatalousyrittäjien, pelkkää perustuotantoa harjoittavien maatalousyrittä-
jien ja maaseudun muiden pienyrittäjien toimintatapoja, menestymiseen vaikut-
tavia tekijöitä ja hyvinvointia. Maaura-yhteishankkeessa selvitettiin maatalousyrit-
täjien työurien lyhenemisen syitä ja kehitettiin kustannustehokkaita toimenpiteitä 
työurien pidentämiseen. Maataloudessa tutuksi tulleiden TTS-Manager – Maati-
lan työmäärän suunnitteluohjelman ja TTS-Kone -konekustannusten laskentaoh-
jelmien kehittämistä jatkettiin.

Olki oli tutkimuksen kohteena useammassakin hankkeessa. Neste Oilin kanssa 
selvitettiin oljen eri korjuu- ja varastointimenetelmien vaikutusta oljen laatuun ja 
hintaan sekä oljen saatavuutta maatiloilta teollisen prosessin raaka-aineeksi. Kui-
vitushankkeessa tutkittiin oljen lisäksi myös muita kuivikkeita ja selvitettiin kui-
vituskäytäntöjä, niiden merkitystä työmääriin ja eläinten hyvinvointiin erityisesti 
isoissa lypsykarjayksiköissä. 

Lähes kaikki hankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden tutkimuskumppaneiden, 
yritysten ja muiden alan organisaatioiden kanssa. Savonia Ammattikorkeakoulun 
kanssa syvennettiin yhteistyötä ja tiedonvaihtoa erityisesti Ylä-Savon maitotalou-
den osaamiskeskittymän toiminnan kehittämiseksi.
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LOGISTIIKKA JA AJONEUVOT

Logistiikka ja ajoneuvot toimiala on koulutusmäärältään selkeästi suurin TTS 
Työtehoseuran kolmesta toimialasta. Toimiala kouluttaa valtaosan pääkaupun-
kiseudun bussinkuljettajista, toimii vahvana tavaralogistiikan ja varastoalan sekä 
auto- ja työkonealan kouluttajana. Toiminta on jakaantunut tällä hetkellä Nur-
mijärvelle, Vantaalle ja Kouvolaan. 

Kuljetusalan ammattilaisilta vaadittava ammattipätevyyden säilyttävä jatkokoulu-
tuspäivien määrä oli toimialalla toimintavuonna mittava. Henkilöliikenteen osalta 
koulutuksen tuli olla ammattilaisilta suoritettuna jo syyskuussa 2013. Tavaraliiken-
teellä aikaa on vielä vuoden 2014 syyskuuhun. Tarjolla olikin laaja valikoima jatko-
koulutuspäiviä, esimerkiksi Ennakoivan ajotavan koulutus, Vaaratilanne koulutus-
simulaattorilla ja Asiakaspalvelukoulutus. 



Toimialalla tehtiin useita kansainvälisiä ja kansallisia koulutuksen kehittämishank-
keita. Kansainvälisissä hankkeissa kehittämisen kohteena oli erityisesti simulaatto-
rin hyödyntäminen koulutuksessa. Kotimaisissa hankkeissa edistetään kuljetus-
alan vetovoimaa nuorille suunnatussa kuljetusalan rekrytointiprosessin kehittä-
mishankkeessa, harjoitellaan tavaraliikenteen erityiskuljetuksia tehokkaasti ja tur-
vallisesti simulaattorilla ja kehitetään ajo-opetuksen palautteen antoa mobiililait-
teilla. Hankkeita tehdään laajassa yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Jo pe-
rinteiseksi muodostunut Simulaattoriseminaari pidettiin huhtikuussa ja syksyllä 
vietettiin Vantaalla logistiikan avoimien ovien päivää. 
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Yhteistyömme autoalan maahantuojien, autoliikkei-
den ja Autoalan Keskusliiton kanssa varmistavat Työ-
tehoseuralle laajan ja merkkikohtaisen koulutusosaa-
misen. Autoalan koulutuksissa taloudellinen taantuma 
näkyi selvästi, siitäkin huolimatta uusien automallien 
mekaanikkokoulutus ja automyyjäkoulutus jatkoivat 
samalla volyymillä kuin edellisenä vuonna. Merkittävää 
on, että Työtehoseura tarjoaa ainoana oppilaitoksena 
Suomessa kaikkia autoalan perus-, ammatti- ja erikois-
ammattitutkintoja ja niihin sisältyviä tutkinnonosia. 

Maatalouskonehuoltoasentajien koulutus on Työte-
hoseurassa viime vuosina laajentunut merkittävästi. 
Esimerkiksi maataloustraktoreiden huoltokoulutusta 
annetaan Valtraa lukuun ottamatta kaikkien Suomessa 
myytävien maataloustraktorimerkkien huoltajille. Syk-
syllä 2013 pidettiin laaja maatalouskoneiden huoltose-
minaari Työtehoseuran tiloissa Rajamäellä.
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Logistiikka ja ajoneuvot toimialan uudeksi yksiköksi ke-
sällä 2013 tuli Pienkonehuolto Timo Suomi Oy. Pien-
konehuolto Timo Suomi Oy on alalla pitkään toimi-
nut pienkoneiden huoltoyritys, josta Työtehoseura os-
ti enemmistöosakkuuden. Yritysoston jälkeinen loppu-
vuosi meni muutossa eikä tavoiteltua koulutuksen ja 
yritystoiminnan yhteistyötä saatu kuin alkuun. 

Vuoden 2013 taloudelliset tavoitteet toimialalla saavu-
tettiin hyvin ja myös laadullisesti toimintaa kehitettiin 
voimakkaasti. Kaikki asiakaspalautteet, Opal-, Aipal- ja 
yritysasiakaspalaute paranivat edellisvuodesta ja erityi-
sesti yritysasiakaspalaute oli erinomaista.
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TTS:n rakennus- ja kiinteistöala on jatkanut tasaista kasvua koko vuoden 2013 ai-
kana. Rakentamisen aloilla toteutettiin yrityksille useita rekrytointi- ja täsmäkoulu-
tuksia sekä aloitettiin työvoimakoulutuksena talonrakentamisen eri osaamisaloille 
suunnatut koulutukset. Järvenpäässä koulutustarjontaa lisättiin rakennuspuuse-
pän koulutuksen lisäksi sisustusalan koulutuksella. Kuhmossa koulutustarjontaa 
lisättiin teollisen pintakäsittelyn koulutuksilla. Nostoalan koulutuksia toteutettiin 
pääkaupunkiseudun lisäksi Kouvolassa.

Oppimisympäristöjen parantamiseen panostettiin monella tavalla. Sarkatien toi-
mipisteeseen rakennettiin tietoliikenneyhteydet luentojen lähettämiseksi Kuh-
mon toimipisteeseen, jolloin muun muassa työnjohtokoulutusten tarjontaa voi-
tiin laajentaa käsittämään myös Kainuun alueet. Sarkatien toimipisteeseen raken-
nettiin hitsaamo, jota käytetään rakennustyömaan remonttimieskoulutuksessa 
ja elementtiasentajien koulutuksessa. Hitsausharjoitukset kuuluvat myös nostu-
riasentajien koulutusohjelmaan.  Kiinteistönhoitokoulutuksen oppimisympäris-
töön hankittiin lisää välineistöä ja muun muassa kiinteä harjoituspiste erilaisten 
LVI-harjoitteiden toteuttamiseksi. Torninosturikoulutusten lisääntyessä ryhdyt-
tiin valmistelemaan toisen torninosturin hankintaa ja vuokrattiin lisää maa-aluet-
ta Vantaan kaupungilta harjoituskentällä tapahtuvan koulutustoiminnan kehit-
tämiseksi. 

Vuonna 1982 aloitettu puutarha-alan koulutus on muotoutunut laadukkaaksi 
ja monipuoliseksi koulutuspalveluksi. Vuonna 2013 TTS:n puutarha-ala tiivisti 
entisestään aktiivista otetta valtakunnallisena vaikuttajana alan ammatillisessa 
koulutuksessa. Entistä kiinteämmällä yritysyhteistyöllä on pyritty lähentämään 

PALVELUT, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN



ammatillista koulutusta työelämän kanssa. Tämä on myös huomattu positiivi-
sesti alalla, ja TTS onkin haluttu kumppani erilaisiin puutarha-alan kehittämis-
hankkeisiin. 

TTS kouluttaa puutarha-alan ammattilaisia kaupan ja viherrakentamisen osaamis-
aloille. Keskeisimmät ammatilliset koulutukset ovat aikuisille suunnatut puutar-
hatalouden perustutkinto, puistopuutarhurin ja fl oristin ammattitutkinnot sekä 
puistomestarin erikoisammattitutkinto. TTS:llä on vankka asema työvoimapoliit-
tisena kouluttajana puutarha-alalla ja yhteistyö ELY-keskuksen ja TE-toimistojen 
kanssa on ollut hedelmällistä kuluneen vuoden aikana. Puutarha-alan opiskelija-
hankinta onnistui erittäin hyvin 2013. Myös oppilaitoksesta valmistuneet työllis-
tyivät perinteiseen tapaan hyvin.

Ravintola- ja matkailualan koulutusta annetaan TTS:n Sammatin yksikössä, joka 
toimii perinteikkäässä ympäristössä. Jo vuodesta 1897 on samalla paikalla annettu 
opetusta Elias Lönnrotin emännyyskoulussa. Viime vuosina toiminta on uudistu-
nut ja laajentunut. Tällä hetkellä Sammatissa voi opiskella muun muassa kokiksi, 
tarjoilijaksi, vastaanottovirkailijaksi ja matkailupalvelujen tuottajaksi. Matkailualal-
la aloitettiin syksyllä 2013 uusina tutkintovaihtoehtoina erä- ja luonto-oppaan se-
kä maaseutumatkailuyrittäjän koulutus. Sammatin ympäristö tarjoaa hyvät edel-
lytykset oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan laadukkaita, turvallisia ja elämyk-
sellisiä luontoon ja luonnossa liikkumiseen perustuvia ohjelmapalveluita.  Ravinto-
la-alalla aloitettiin kokin ja tarjoilijan ammattitutkinto sekä dieettikokin erikoisam-
mattitutkinto. Viime syksynä matkailu- ja ravintola-alan koulutusta laajennettiin 
myös Vantaan toimipisteeseen. 
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Asuminen ja ympäristö -yksikössä koulutetaan myös myynnin ammattitutkintoa 
ja sisustusalan ammattitutkintoa, joissa erikoistutaan keittiösuunnitteluun. Koulu-
tus on uraauurtava koulutuskokonaisuus Suomessa, vaikkakin Työtehoseuralla on 
pitkät perinteet keittiösuunnittelussa ja sen tutkimuksessa. Koulutuksessa suun-
nittelun ammattitaito karttuu asiantuntijoiden vinkkien avulla ja hyödyntämällä 
harjoitussuunnitelmissa Työtehoseurassa tehtyjä tutkimuksia. Tutkinnot suorite-
taan näyttötutkintoina. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä 
riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun 
toiminnan kautta. 

AKTIIVINEN, KANSAINVÄLISEN TASON TUTKIMUS TUKEE MYÖS 
KOULUTUSTA

TTS:n asumisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteena ovat asuntojen eri ti-
lojen toimivuus asukkaan näkökulmasta, energiatehokkuus, jätteiden lajittelu, ma-
teriaalivalinnat ja kodinkoneiden testaus. Erityisenä tutkimuksen ja kehittämisen 
kohteena on ekologinen asuminen. 

Rakentamisen yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeissa keskitytään muun mu-
assa lisäämään rakennusalan henkilöstön ja rakennustyömaalla toimivien ammat-
tilaisten tietoja ja osaamista rakennusten energiatehokkuudesta, tehokkaista työ-
tavoista sekä uusista menetelmistä ja tuotteista. 

Toimialalla on meneillään useita kansainvälisiä hankkeita, joissa on mukana toi-
mijoita muun muassa Virosta, Ruotsista, Latviasta, Saksasta ja Kroatiasta. Eco-
housing-hanke on esimerkki projektista, jossa yhteistyötä tehtiin sekä EU:n että 
TTS:n sisällä. Hankkeessa kerättiin kokemusperäistä ja tutkimustietoa erilaisten 
bioenergiaa käyttävien lämmityskattiloiden ja tulisijojen ominaisuuksista. Lisäksi 
hankkeessa kehitettiin verkkoympäristössä toimiva energiatehokasta ja ekologis-



ta asumista edistävä neuvontajärjestelmä ja siihen liittyvää neuvontamateriaalia. 
BEEP-hankkeessa edesautetaan parhaiden energiatehokkuutta lisäävien rakenta-
mistapojen yleistymistä Suomessa. Tärkeänä tavoitteena asumisen ja rakentami-
sen tutkimustoiminnassa on tukea vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteita.

Yhtenä tärkeänä tutkimuskohteena on 
jo vuosia ollut asumisen toiminnallisuu-
den parantaminen vanhuksilla. TupaTur-
va-hanke on esimerkki hankkeesta, jos-
sa parannettiin seniori-ikäisten itsenäis-
tä selviytymistä kehittämällä asiakkaiden 
tarpeisiin ja arvoihin perustuvia turvapal-
velu- ja palvelukotimalleja. Lisäksi hank-
keessa luotiin uusien teknisten ratkaisu-
jen sekä palvelumallien avulla toimivia ja 
käytettävyydeltään selkeitä integroitu-
ja turvallisuusratkaisuja. Yritystoimintaa 
kehitettiin Green Care -hankkeessa, jossa 
madallettiin kynnystä ryhtyä vihreän hoi-
va-alan palvelun tuottajaksi tai kehitet-
tiin jo olemassa olevaa yritystoimintaa. 
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TTS:N ORGANISAATIO

JÄSENKOKOUS

Työtehoseura ry on yhdistys, jonka ylin päättävä elin on 
jäsenkokous. Kerran vuodessapidettävä jäsenkokous kä-
sittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen, valitsee valtuuskunnan puheenjohtajat ja jäsenet se-
kä päättää jäsenmaksuista.

VALTUUSKUNTA

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Se käsittelee 
ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä jä-
senkokoukselle esitettävät toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen. Valtuuskunta valitsee johtokunnan puheen-
johtajan ja jäsenet. Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohta-
ja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 30 jäsentä.

Työtehoseuran valtuuskunnan kokoonpano vuoden 
2013 jäsenkokouksen jälkeen:

Puheenjohtaja

Valtiosihteeri Raimo Sailas

Varapuheenjohtajat

Ylijohtaja Heimo Hanhilahti
Kansanedustaja Outi Mäkelä

Jäsenet

Joukkoliikennekonsultti Antero Alku
Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen
Maanviljelijä Markus Eerola
Professori Visa Heinonen 
Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen
Johtaja Antti Huhtamäki
Osastopäällikkö Esa Härmälä 
Toimitusjohtaja Kenneth Johansson
Ylijohtaja Erkki Kemppainen
Johtaja Esko Kolli
Kansanedustaja Katri Komi
Yrittäjä Eero Koskela
Aluejohtaja Antti Koskimäki
Liittosihteeri Rauno Kurki
Työvoima- ja turvallisuuspäällikkö Eero Lahtinen 
Toimitusjohtaja Katarina Lassheikki
Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth
Toimialajohtaja Juha Mäntylä
Toiminnanjohtaja Liisa Niilola

Toimitusjohtaja Kim Nordling
Ylijohtaja Juha Ojala
Asiamies Ilari Pirttilä
Ylijohtaja Hannu Raitio
Maakuntajohtaja Ossi Savolainen
Toimitusjohtaja Jouko Setälä
Asiantuntija Jukka Tiihonen
Puheenjohtaja Mikko Tiirola
Johtaja Ritva Toivonen
Toimitusjohtaja Matti Vanhanen
Toimitusjohtaja Mari Vasarainen

JOHTOKUNTA

Työtehoseuran asioita hoitaa hallituksena johtokunta, jo-
hon kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen jäsen-
tä. Johtokunta kokoontuu kuudesta seitsemään kertaan 
vuodessa.

Puheenjohtaja

Ministeri Kalevi Hemilä 

Varapuheenjohtaja

Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin

Jäsenet

Kuntakehitysjohtaja  Hannu Haukkasalo
Jaostopäällikkö Ilpo Mattila 
Varatoimitusjohtaja Pekka Niemi
Toimitusjohtaja Matti Peltola 

Sihteeri:

Hallintojohtaja Jouni Heino

Esittelijä:

Toimitusjohtaja Tarmo Luoma



TTS JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä johtaa TTS:n operatiivista työskentelyä.

Puheenjohtaja:

Toimitusjohtaja Tarmo Luoma

Jäsenet:

Jouni Heino, hallintojohtaja
Anna-Maija Kirkkari, varatoim.joht., tutkimus- ja viestintäjohtaja
Terttu Louhikoski-Alasuutari, koulutusjohtaja-rehtori
Aarno Lybeck, toimialajohtaja
Hannele Mikkonen, talousjohtaja
Pekka Sokura, toimialajohtaja 1.9. saakka
Jukka Jaakkola, toimialajohtaja 1.9. alkaen
Vesa Tanttu, toimialajohtaja
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Yhteiset palvelut
Palvelut, rakentaminen ja asuminen
Logis ikka ja ajoneuvot
Tuo avuus ja luonnonvarat
Yhteensä

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2013 lopussa henkilöstöä oli kaikki-
aan 212 henkilöä (ilman sivutoimisia henki-
löitä). Uusia työntekijöitä aloitti vuoden 2013 
aikana 44 henkilöä ja työskentelyn TTS:ssä lo-
petti 52 henkilöä. Työntekijöistä miehiä oli 
66 % ja naisia 34 %. Työntekijöiden keski-ikä oli 
47,2 vuotta.
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TYÖTEHOSEURAN JÄSENTOIMINTA 2013

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
E.ON KAINUU OY
EKOKUMPPANIT OY
ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY/ETELÄ-SAVON AMMAT-

TIOPISTO
EUROFINS VILJAVUUSPALVELU OY
FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND
FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
FORESTMASTER KY
FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTUR
GÅRDSKULLA GÅRD
HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO
HAAPUU OY
HARJUN OPPIMISKESKUS

TTS:llä oli kertomusvuoden lopussa 1 446 jäsentä, joista 1 310 henkilö-, 120 yhteisö- ja 10 kan-
nattavaa jäsentä. Jäsenmaksu oli toimintavuonna 49 euroa henkilöjäseniltä ja yhteisöjäseniltä 
131 euroa. Jäsenet saivat jäsenmaksuaan vastaan vuosikirjan sekä 20 prosentin alennuksen ti-
laamistaan julkaisuista, atk-ohjelmista ja tiedotteista sekä 10 prosentin alennuksen tutkimuk-
sen suunnittelu- ja asiantuntijapalkkioista, tyyppipiirustuksista ja kurssimaksuista. Vuosijäsen-
ten 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 tutkimusjulkaisut ja 
tiedotteet painettuina versioina. Kannattavat jäsenet saivat jäsenmaksuaan vastaan TEHO-
lehtiä, vuosikirjoja ja tiedotteita jäsenmaksunsa suuruuden mukaisesti.



POHJOISEN KESKI-SUOMEN OPPIMISKESKUS / LUON-
NONVARA-ALA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AI-
KUISOPISTO

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 LÄNSI-SUOMI
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 MET-

SÄALAN 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

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 KAR-

TANO
KIILTOCLEAN
KONE-KETONEN OY
KONEOSAPALVELU OY
KONEYRITTÄJIEN LIITTO
KONTIOWOOD OY
KOULUTUSKESKUS SEDU
KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUSLIITTO
LAAKSON METALLI
LAATUKATTILA
LAITILAN RAUTARAKENNE OY
LAPIN AMMATTIOPISTO
LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
LÄNNEN MAISEMARAKENNUS
MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSLAITOS / 

JOKIOISTEN KARTANOT
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 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSAO 

MUHOKSEN YKSIKKÖ
OUTOKUMMUN METALLI OY
PELLON GROUP OY
PIRKANMAAN MARTAT RY
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TTS  TYÖTEHOSEURAN JULKAISUTOIMINTA

TTS julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisusarjoissaan sekä palvelee asi-
akkaitaan Internet-sivujen kautta. Myös TTS:n toimittama TEHO-lehti sisältää 
ajankohtaista ja puolueetonta tietoa TTS toiminta-alueilta. Käytössä on jäsenil-
le suunnattu Extranet, jossa jäsenillä on käytössä kaikki TTS tiedotteet ja julkaisut 
sähköisessä muodossa jäsenmaksun hinnalla. 

TTS kaupasta voi ostaa helposti TTS:n tiedotteita, julkaisuja ja muita tuotteitam-
me joko pdf:nä tai painetussa muodossa. TTS kauppa palvelee asiakkaita joka päi-
vä 24 tuntia vuorokaudessa ja asiakas saa sähköisessä muodossa ostamansa julkai-
sut ja ATK-ohjelmat heti käyttöönsä.



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

RAJAMÄKI
PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki

VANTAA
Nuolikuja 6, 01740 Vantaa 

VANTAA
Sarkatie 1, 01720 Vantaa 

LOHJA
Werlanderintie 170, 09220 Sammatti

KOUVOLA
Kangaskatu 1, 45200 Kouvola

HELSINKI
Nauvontie 3, 00280 HELSINKI

JÄRVENPÄÄ
Wärtsilänkatu 61,  04440 Järvenpää

KAINUU 
Kainuuntie 126, 88900 Kuhmo



WWW.TTS.FI


