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TTS Työtehoseura

Koulutusta ja tutkimusta

• Perustettu vuonna 1924

• TTS on valtakunnallinen 

koulutus-, tutkimus- ja 

kehittämisorganisaatio

• Tuotamme ammatillista 

koulutusta ja tutkimus- sekä 

kehittämispalveluja työelämän 

tarpeisiin

Merkittävä toimija

• Henkilöstöä n. 150  henkilöä

• Liikevaihto noin 20 M€

• Osallistumme vuosittain noin    

80 kehittämishankkeeseen

• Koulutamme vuosittain noin      

8 000 opiskelijaa logistiikka-, 

rakennus-, auto- ja metsäalan 

ammattilaisiksi.

Olemme edistäneet suomalaisen työn tuottavuutta jo yli 94 vuotta tutkimalla 

työtä, kehittämällä tehokkaita, ihmistyötä säästäviä ja turvallisia työmenetelmiä.



Tarjoamme yritysjohdon ja henkilöstön 

käyttöön:

1. Tuottavuuden kehittämisen 

työkaluja

2. Liiketoimintalähtöistä 

kehittämisosaamista 

3. Henkilöstöä osallistavaa 

työntutkimusta

Mitä Sammossa tapahtuu?

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen on johdon ja henkilöstön 

yhteinen asia!



TUOTTAVUUSVALMENNUS YRITYKSESSÄSI
1-3 pv:n kehittämistyö, 300 e/pv 

TUOTTAVUUSKLINIKAT

tuottavuuden nykytilan kartoitus, työkaluja 
kehittämiseen ja henkilöstön osallistamiseen, 

kehittämissuunnitelma 

TEHOKKAASTI SUJUVA TYÖ

ti 8.6. 9-15.30, osallistumismaksu 

150 e/yritys

TEHOSTARTTI
tietoa tuottavuuden kehittämisen 

mahdollisuuksista, keinoista ja tuloksista
ti 15.5. klo 9-12, osallistumismaksu 50 e/yritys

tilattavissa myös suoraan yrityksesi henkilöstölle  

henkilöstökyselyyn perustuva tuottavuuden 
nykytilan kartoitus, räätälöidyt 

kehittämistoimenpiteet  asiantuntijatuella



• Mitä tuottavuus oikeasti tarkoittaa? 

• Miten henkilöstön työhyvinvointi vaikuttaa 

tuottavuuteen?

• Minkälaisia keinoja on saatavilla yrityksen 

tuottavuuden kehittämiseen ja henkilöstön 

osallistumisen edistämiseen 

• Miten eri mikro- ja pk-yritykset ovat 

hyötyneet tuottavuuden ja työhyvinvoinnin 

kehittämisestä?

• Yritysesimerkkejä ja jokin työkalu heti 

yrittäjän käyttöön

SAMPO - Tehostartin sisältö



• Kartoitetaan yrityksen tuottavuuden ja 

työhyvinvoinnin nykytilaa

• Työkaluja henkilöstön osallistamiseksi 

arviointiin ja työn kehittämiseen, 

kehityskohteiden tunnistamiseen työssä

• Työkaluja omaehtoisen kehittämisen 

käynnistämiseen yrityksessä

• Esitellään työn sujuvuuden, 

prosessinhallinnan, työhyvinvoinnin ja 

työyhteisötaitojen työkaluja, joista valitaan 

sopivimmat yrityksen tarpeisiin

SAMPO – Tuottavuusklinikan sisältö



Tule mukaan takomaan tuottavuutta 
Sammossa

yhdessä TTS-tuottavuustiimin kanssa

Koulutusasiantuntija Kirsi Pitkänen kirsi.pitkanen@tts.fi, 050 3879515

Tutkija Tarja Marjomaa tarja.marjomaa@tts.fi, 044 7143698

Valmennuspäällikkö Timo Rinkinen timo.rinkinen@tts.fi, 050 4365227

Projektipäällikkö Minna Mattila-Aalto minna.mattila-aalto@tts.fi, 

050 3431896
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