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Päivän tavoitteet

Rohkaisemme Teitä mukaan kehittämisohjelmaan! 

• Työtehoseura tutuksi

• Tuottavuus tutuksi

• Kehittämisohjelma tutuksi

• Keskustellaan avoimesti

• Ideoidaan aktiivisesti

• Tutustutaan toisiimme



Työtehoseuran historiaa

Vuodesta 1924 alkaen

• Maatalouden työtehoseura 

perustettiin 1924 

työtehotiedon levittämiseksi

• Toiminta alkoi hevostöiden 

ja ajoneuvojen käyttö-

tehokkuuden tutkimisella 

Kehittämistä yli 90 vuotta

• 1930 -luvulla aloitettiin 

työajankäytön tutkimus 

maatiloilla

• Toiminnan laajentuessa 

nimi muutettiin 

Työtehoseuraksi vuonna 

1937



Työtehoseuran historiaa

Metsäosasto 1942

• 1940 -luvulla maatalous 

koneellistui

• Traktorien käyttökoulutusta 

maatalouteen

• 1942 metsätöiden tutkimus-

ja koulutustoiminta alkoi 

uudella metsäosastolla

Kotitalousosasto 1943

• 1945 esiteltiin Maiju 

Gebhardin kehittämä 

astiankuivauskaappi 

• 1948 TTS esitteli 

ensimmäisen 

sähkökäyttöisen 

pyykinpesukoneen 



Työtehoseura tänään

Koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio

• Ammatillista koulutusta ja tutkimus- sekä 

kehittämispalveluja työelämän tarpeisiin

• Henkilöstöä noin 200 

• Liikevaihto noin 24 M€

• Kahdeksan toimipistettä ympäri Suomea

• Noin 100 tutkimus- ja kehittämishanketta vuosittain

• Koulutamme vuosittain lähes 10 000 opiskelijaa
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TIEDON TUOTTAMINENTUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN 

TYÖHYVINVOINNIN 

LISÄÄMINEN

ASIANTUNTIJAPALVELUT

TAITOJEN 

KEHITTÄMINEN

TESTAUSPALVELUTJOHTAMINEN

Asiakas

D

• Soveltava tutkimus

• Selvitykset

• Käytettävyystestaus

• Käyttöturvallisuus

• Tekniset mittaukset

• Digiasiantuntijan 

koulutusohjelma

• Luennot

• Seminaarit

• Ohjelmistot

• Työn kuormittavuus

• Ergonomiset ratkaisut

• Työympäristöselvitykset

• Työhyvinvointi tuottamaan

• Esimiesvalmennus

• Tiimin johtaminen

• Strateginen johtaminen

• Tuottavuusmanager

• Työntutkijanvalmennus

• Yritysvalmennus

MITTAAMINEN JA 

KONSULTOINTI

Kehittämispalvelumme



Aikataulutus, vastuutus, jalkauttaminen

Kehittämistoimenpiteet

• Teknisiin, organisointiin ja 
työskentelytapaan liittyvät

• Vahvuudet, joita vahvistetaan

• A) Työnkulku ja työn vaiheet, ajankäyttö
• B) Yhteinen näkemys 

kehittämisryhmässä

• Havainnointitutkimus
• Haastattelu
• Videointi

• Tutkimuksen rajaus, tarve ja tavoite
• Projektisuunnitelma
• Kehittämisryhmän muodostaminen

Kohteen määrittely

Aineiston keruu

Aineiston analysointi

Kehittämiskohteet

Tutkimusprosessin eteneminen
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• Kehittää tuottajayritysten työn sujuvuutta ja kannattavuutta

• Edistää tuottajayritysten verkostoitumista

• Parantaa yritysten strategista johtamista ja talouden suunnittelua

• ”saada toiminnasta tyhjät ilmat pellolle”

TAVOITE

• Projektiryhmän haastattelu 

• Disc – johtamisprofiili

• Perehtyminen yrityksen strateginen johtamiseen ja esimiestyöhön

• Tilakäynneillä havainnointitutkimus ja videointi

TOTEUTUS 

• Projekti on kesken
HYÖDYT

Case-esimerkki: Kieku Oy 
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• Kehittää  työmaan logistiikkaa ja työn sujuvuutta.

• Kehittää työmaahan perehdyttämistä ja urakoitsijaneuvotteluja. 
TAVOITE

• Projektiryhmän haastattelu 

• Havainnointitutkimus; videointi kaivuu-, kansi-, kiveys-, lapiointi- ja 
haravointityömailla. 

• Kehittämisideointi yhdessä projektiryhmän kanssa  

TOTEUTUS 

• Kehittämiskohteita löydettiin yhteensä 262 kpl, joista 47 tekniikkaan 
liittyviä, 151 organisatorisia ja 64 työtapaan liittyviä. Kaikkiin 
kehittämiskohteisiin tulee yritys reagoimaan. 

• Sujuvuutta ja työntekijöiden työhyvinvointia parantavat erityisesti töiden 
etukäteisuunnittelun kehittäminen,  perehdyttäminen ja osaamisen 
varmistaminen koneiden ja laitteiden turvallisessa ja ergonomisessa 
käytössä sekä huoltamisessa. 

• Urakkaneuvottelujen, jätelogistiikan, turvallisuusvälineiden kehittyminen

HYÖDYT

Case-esimerkki: Viherpojat Oy
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• Kehittää tuotetta (uusi tekninen ratkaisu)

• Kehittää toteutusprosessia

• Kehittää konseptia rakennustyömaan tutkimukseen. 

TAVOITE

• Työprosessin kuvaaminen 

• Ajankäytön tutkimus

• Havaintotutkimus: videoitiin  ja valokuvattiin työtapoja, 
ergonomiaa ja työturvallisuutta

TOTEUTUS 

• Työntutkimus  toi tarkkuutta tuotannonsuunnitteluun

• Työntutkimuksen toteutustapa loi avoimen ilmapiirin  ja kaikilta  urakan 
osapuolilta tuli runsaasti kehittämisideoita

• Selkeytti aikataulusuunnittelua

• Työmenetelmien tutkiminen mahdollistaa tuotannon virtautuksen

• Kohde luovutettu aikataulussa ja virheettömästi

HYÖDYT

Case-esimerkki: Consti yhtiöt



Elinkeinokalatalouden 
kehittämisohjelma

Jyväskylä 18.11.2016

Anu Ahtela, projektipäällikkö, TTS Työtehoseura



Hallitusohjelman kärkihankkeita

• kalan tulevaisuus osana niin suomalaista kuin kansainvälistäkin 
ruokakulttuuria näyttää lupaavalta

• kilpailun vesistä edelleen kiristyessä, on löydettävä kestävät ratkaisut 
vesiviljelyn ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten 
turvaamiseksi

• tavoitteena on parantaa kalanviljelytoimialan toimintaympäristöä 
siten, että Manner-Suomen vesiviljelytuotanto kolminkertaistetaan 
20 miljoonaan kiloon vuoteen 2022 mennessä



Kalanviljely-yritysten johtamisvalmennus

• Valmennusta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja se on pitkälti 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa

• Taustalla kaksi kehittämisohjelmaa: ”Elinkeinokalatalouden 
kehittämisohjelma, kalanviljely” ja ”Elinkeinokalatalouden 
kehittämisohjelma, kaupallinen kalastus”

• Koordinaattorina ja toteuttajana toimii TTS Työtehoseura ry. 
Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Kalankasvattajaliitto ry ja 
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry



Tavoitteena

• elinkeinokalataloudessa toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten 
toimintaedellytysten parantaminen - niiden johtamisen, 
kannattavuuden ja tuottavuuden kehittäminen sekä uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen

• kehitetään ja toteutetaan yhdessä kalanviljely-yrittäjille suunnattu 
käytännönläheinen koulutus- ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteen 
on innostaa ja sitouttaa yrittäjiä kasvulähtöiseen ajatteluun sekä 
oman yrityksen kannattavuuden parantamiseen ja yritystoiminnan 
ammattimaiseen johtamiseen



Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n toimitusjohtaja Anu-Maria Sandelin

” Ei oppi ojaan kaada, sanoo vanha sanontakin mutta miten yksityisyrittäjä löytää opinnoille aikaa kun 
töitä on tehtävä samaan aikaan? Mahdottomalta kuulostava yhtälö, mutta eräs ratkaisu on yhdistää työ 
ja siihen liittyvät opinnot, nimittäin kalanviljely-yritysten johtamisvalmennuksessa. Koulutuspaketti on 
räätälöity siten että koulutukseen osallistuva henkilö saa juuri oman yrityksen johtamiseen, uusimpaan 
tietoon pohjautuvan, 18kk kestävän valmennuksen. Valmennuksessa on yrittäjä osana omaa yritystä. 
Yhdessä ammattitaitoisen kouluttajan kanssa etsitään tärkeitä ratkaisuja siihen mihin oikeasti työssä 
kannattaa keskittyä ja miten puretaan työn rönsyt. Tavoitteena on nostaa yrittäjän tulotasoa 
tehostamalla jo olemassa olevien resurssien käyttöä. Eli tuottavuuden parantamisen avulla luodaan lisää 
tuottoa yritykselle, eli eurosta enemmän.”



TTS Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala

”Kotimainen elinkeinokalatalous kokonaisuudessaan on noin miljardin euron 
liiketoimintaa vuosittain. Sen merkitys on suuri sekä kansantaloudellemme että 
kuluttajille. Kotimaista kalaa halutaan syödä. Alan liiketoiminnan kehittäminen on 
äärimmäisen tärkeätä ja luo uusia työmahdollisuuksia. TTS toimii usealla 
toimialalla suomalaisen yrittäjyyden kehittämisessä ja on hienoa että olemme 
mukana tässä tärkeässä hankkeessa kehittämässä alaa yhdessä toimijoiden kanssa. 
Maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeinokalatalouden etujärjestöt ovat tässä 
edistämässä suomalaista työtä! ”



Halutessasi myös tutkinto

• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tai johtamisen erikoisammattitutkinto

• Tutkintomaksu 58€

• Henkilökohtaistaminen 

• Johtamisen erikoisammattitutkinto
• Pakollinen tutkinnon osa: johtajana toimiminen

• Yksi (1) valinnainen tutkinnon osa: henkilöstön johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, tuotannon johtaminen 
tai verkostojen johtaminen



Halutessasi myös tutkinto

• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
• Kaksi (2) pakollista tutkinnon osaa: yrityksen kehittäminen ja oman johtamisosaamisen kehittäminen

• Kaksi (2) valinnaista tutkinnon osaa: verkostojen johtaminen, työyhteisön johtaminen, osaamisen kehittäminen, 
prosessien kehittäminen, asiakkuuksien kehittäminen ja talouden kehittäminen



Tule mukaan!

• toteutus ajanjaksolla: 1.1.2017 – 30.6.2018

• kymmenen (10) viljely-yritystä eri puolilta Suomea. Keskeisenä valintakriteerinä 
on yritystoiminnan kehittämishalukkuus ja halu panostaa valmennusohjelman 
läpivientiin

• osallistuminen maksutonta

• viimeinen hakupäivä 30.11.2016


