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TTS testaa ja kehittää ajoneuvojen
turvallisuuteen liittyvää älytekniikkaa

Ympäristöystävällistä koulutusta
automaalaussimulaattorilla

Johtava suomalaisen työn kehittäjä
TTS Työtehoseura on yleishyödyllinen yhdistys, joka tarjoaa asiakkailleen koulutus-, tutkimusja kehittämispalveluja. Työn kehittäminen on perusosaamistamme, josta meillä on vuosikymmenten kokemus. Toimintamme tavoitteena on parantaa asiakkaidemme työn ja tuotannon
tehokkuutta, taloudellisuutta ja työturvallisuutta.

TTS on yksi suurimmista yksityisistä koulutuksen järjestäjistä

Tuottavuus nousuun työtä
kehittämällä

Vuonna 2015 TTS:llä opiskeli noin 7 000 opiskelijaa. Tarjoamme teknisten alojen ammatillista koulutusta erityisesti aikuisille, mutta myös nuorille nykyaikaisilla välineillä
monipuolisessa ympäristössä. Olemme vahva simulaattorikoulutuksen osaaja ja pystymme tarjoamaan paljon
vaihtoehtoja simulaattorin avulla tapahtuvaan oppimiseen. Rakennamme koulutukset yrityksen ja yksilön tarpeisiin sopiviksi. Työllistyminen koulutustemme jälkeen
on vahvaa, sillä tutkinnon suorittaneista opiskelijoista
70 prosenttia työllistyy tai jatkaa opintojaan.

TTS on ainutlaatuinen ammatillinen oppilaitos, sillä
tarjoamme koulutuksen lisäksi yrityksille, yhteisöille
ja yksityisille henkilöille tutkimus- ja kehittämispalveluja. Yhdistämme koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen asiakkaidemme hyödyksi. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan pääpaino on yritysten tuottavuuden
lisäämisessä työn tehokkuutta ja suoritusedellytyksiä
parantamalla sekä panostamalla kustannusten hallintaan. Tutkimuksessa TTS:n vahva osaaminen löytyy
muun muassa tuottavuudessa, bio- ja kiertotaloudessa
ja asumisen tutkimuksessa.

Liity TTS jäseneksi!
Työtehoseura on yleishyödyllinen yhdistys, jolla on yli 1200 jäsentä.
Tiedustele meiltä jäseneduista osoitteessa www.tts.fi.
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TTS on maarakennusalan kehittäjä

Tuottavuuden parantaminen alalla kuin
alalla kuuluu TTS:n perustehtäviin
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Asiakas on meille ykkönen
Onnistumme yhdessä tekemällä
Uudistumme rohkeasti
Yksinkertainen on tehokasta
Teemme mitä lupaamme

Logistiikka-ala – alueensa suurin kuljetus- ja varastoalan kouluttaja ja
vahva älyliikenteen kehittäjä raskaissa ajoneuvoissa
Rakentaminen – vahva puurakentamisen, asbesti- ja märkätilakoulutusten sekä vaativien lyhytkoulutusten osaaja
Biotalous – vahva biotalousalan osaaja ja kehittäjä. Etelä-Suomen ainoa
metsäkonealan kouluttaja
Autoala – tarjoaa kaikki autoalan tutkinnot ainoana oppilaitoksena
Suomessa ja omaa vahvaa autokori- ja automaalausalan erityisosaamista
Maanrakentaminen – aktiivinen 3D-koneohjauksen koulutuksen kehittäjä ja osaaja
Puutarha-ala – tarjoaa alan parhaat työelämäyhteydet, kouluttajat ansioituneet kansainvälisissä kilpailuissa
Yrittäjyys ja tuottavuus – kehittää yritysten toimintaedellytyksiä tuottavuuden ja johtamisen saralla
Asuminen – toiminnallisten ratkaisujen luoja sekä energia- ja ekotehokkuuden kehittäjä
Kiertotalous ja ympäristöteknologia – osaomistus ja vahva yhteistyö
Syklin kanssa

TTS yhdistää
•
•
•

Koulutuksen
Tutkimuksen
Kehittämisen

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen toimija
TTS Työtehoseuralla on toimipisteitä ympäri maata ja lisäksi järjestämme alueellisia koulutuksia tarpeen mukaan
missä tahansa Suomessa. Yritysten kehittämistoiminta ja tutkimustoiminta kattavat myös koko maan.
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TTS:lle tulleet opiskelijat valmistuvat sovitussa aikataulussa ja myös työllistyvät hyvin opintojen jälkeen.
Tuloksellisuuden mittauksen pohjana on muun muassa opiskelijoiden valmistuminen, työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä henkilökunnan pätevöitymisaste ja kehittäminen.
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Työtehoseura saavutti jälleen vuonna 2016 opetushallituksen vuosittaisessa
ammatillisten oppilaitosten tuloksellisuusmittauksessa Uudenmaan alueen
parhaan tuloksen.
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