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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Vikakoodi Ajoneuvon ohjainlaitteeseen tallentunut ilmoitus jonkin toi-

milaitteen tai anturin toimintahäiriöstä. 

OPS Opetussuunnitelma. 

Ammattitaitovaatimus Vaatimus, jonka kaikkien ammatillisessa koulutuksessa 

olevien opiskelijoiden tulee täyttää ennen valmistumistaan. 

Diagnosointi Ajoneuvon vianetsintää erilaisia apuvälineitä käyttäen. 

OBD-testilaite On Board Diagnostics, vikakoodien lukemiseen tarkoitettu 

laite. 

Asiakasreklamaatio Asiakkaan tekemä valitus tai vaatimus työn tehneelle yri-

tykselle. 

Korjaamopäällikkö Autokorjaamon esimies, joka vastaa korjaamossa tapahtu-

vista asioista. 

Korroosionesto Toimenpide, jonka avulla estetään ajoneuvon metallisten 

osien ruostuminen ja hapettuminen. 

Työmääräys Sisältää kaikki tärkeät tiedot tilatun työn suorittamista var-

ten. 

Diagnoosipolku Ns. kartta, jonka avulla asentaja pystyy selvittämää ajo-

neuvon toimintahäiriön aiheuttavan vian. 

Oskilloskooppi Laite, jonka avulla pystytään tutkimaan hyvin pieniä ja no-

peasti muuttuvia jännitteitä sekä signaaleja. 

Signaali Jännitteen nopeasta muuttumisesta aiheutuva käyrä, jota 

erilaiset ohjainlaitteet käyttävät hyväkseen ohjatessaan eri-

laisia toimintoja. 
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Nokka-akseli Akseli, joka käyttää sylinterikannessa sijaitsevaa venttiili-

koneistoa. 

Kompressori Painetta tuottava pumppu. 

Kylmäaine Ainetta, jonka avulla ajoneuvoon pystytään puhaltamaan 

kylmää ilmaa. 

Kytkentäkaavio Ns. kartta, jonka avulla pystytään näkemään, miten erilai-

set komponentit ja ohjainlaitteet on kytketty toisiinsa. 

Sulake Ohuesta metallista valmistettu turvalaite, jonka avulla pys-

tytään suojaamaan erilaisia komponentteja virtapiikeiltä 

sekä mahdollisilta oikosuluilta. 

Resistanssi Kertoo, kuinka paljon komponentti tai johdin vastustaa vir-

ran kulkua. 

ON-arvot Bosch testilaitteiston toiminto, jolla pystytään tarkastele-

maan erilaisia ohjainlaitteiden tai komponenttien toimin-

taan liittyviä arvoja. 

Toisiokäämi Sytytyspuolassa sijaitseva käämi, johon indusoituu korkea-

jännite. 

Ensiökäämi Sytytyspuolassa sijaitseva käämi, josta indusoituu korkea-

jännite toisiokäämiin. 

Kojetaulu Tässä osassa sijaitsee kaikki ajoneuvon mittarit ja muut 

kuljettajan hallittaviksi tarkoitetut toimilaitteet. 
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1 JOHDANTO 

Tämä päättötyö on tehty Taitaja 2015 -semifinaalia varten. Kilpailu järjestettiin Kou-

lutuskeskus Sedussa. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää ja kehittää Taitaja-kil-

pailutehtäviä niin, että ne vastaavat opetussuunnitelmaa sekä työelämän vaatimuk-

sia. Tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman oikeudenmukaiset kilpailutehtävät, 

jotka vastaavat koulussa opetettuja asioita. Tässä opinnäytetyössä selvitetään kir-

joittamisen ja käytännön suorittamisen vaikutusta tuloksiin sekä sitä, miten kilpailijat 

kokivat erilaisten tehtävien vaikeudet. 

Aluksi selvitettiin, millaisia kilpailutehtäviä aiemmissa Taitaja-semifinaaleissa ja -fi-

naaleissa on käytetty. Selvityksen pohjalta suunniteltiin täysin uudenlaiset tehtävät, 

joiden avulla tehtävän suorittaminen oli vapaampaa. Kilpailija pystyi tutkimaan teh-

tävissä käytettyjä ajoneuvoja sekä ajoneuvojen osia käytössä olevien koneiden ja 

laitteiden avulla. Jokaiseen kilpailutehtävään hankittiin paljon merkkikohtaista infor-

maatiota sekä useita erilaisia mittalaitteita ja kojeita. Näin siis kilpailija pystyi selvit-

tämään tehtävän viat parhaaksi näkemällään tavalla sekä kirjaamaan paperille eri-

laisia mittaustuloksia sekä suunnitelmia erilaisten vikojen selvittämiseksi. Tämä oli 

täysin uutta Taitaja-kilpailujen historiassa. 

Taitaja-kilpailuiden yhteistyökumppaneita ajoneuvoasentajien kilpailutehtävien jär-

jestämisessä ovat Bosch, Diagno Finland Oy, Wihuri Autola, HMV-Systems Oy ja 

monet muut autoalan testilaitteiden maahantuojat sekä muuten alalla toimivat yri-

tykset. Näistä yrityksistä vain pieni osa tuntee oppilaitoksessa käytössä olevan ope-

tussuunnitelman ja näin ollen kilpailutehtävien järjestäjät eivät voi tietää, mitä asioita 

he voivat vaatia ja mitä he eivät voi vaatia kilpailuun osallistuvilta opiskelijoilta. Jos 

kilpailutehtävässä toimii tuomarina yrityksen edustaja eikä oppilaitoksessa työsken-

televä opettaja, voidaanko silloin varmistua siitä, että tuomari osaa arvioida tehtävän 

suorittamisen oikein? 
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2 TAITAJA-KILPAILU 

Taitaja-kisat järjestää Suomessa vuosittain Skills Finland ry, ja se on maamme isoin 

ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja-tapahtumassa on SM-kilpailu, Tai-

taja9-kilpailu, TaitajaPLUS-kilpailu ja oheisohjelmaa. Ensimmäinen Taitaja-kilpailu 

järjestettiin vuonna 1988, silloin mukana oli 30 nuorta kahdessa lajissa. Taitaja9-

kilpailu on tarkoitettu peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. TaitajaPLUS-kilpailussa 

kisaavat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. (Taitaja-kilpailu,[Viitattu 11.10.2014].) 

Nykyään kisat ovat laajentuneet todella suuriksi ja mukana on jokaisen alan johtavat 

yritykset ja toimijat sekä paljon oheistoimintaa. Kilpailuissa on mukana 40 ammatti-

lajia, joista kustakin selvitetään oman alansa Suomen mestarit. Kilpailuun saa osal-

listua enintään 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka opiskelee ammatillisessa koulutuk-

sessa. (Taitaja-kilpailu,[Viitattu 11.10.2014].) 

Oppilaitokset ilmoittavat omat ehdokkaansa Taitaja-kilpailujen esikarsintaan, joka 

suoritetaan yleensä internetin kautta. Esikarsinnasta selviytyneet opiskelijat pääse-

vät semifinaaleihin, josta ratkotaan finaaliin pääsevät kilpailijat. Finaali on yleensä 

vähintään kaksipäiväinen tapahtuma, koska finaaliin osallistuu yli 400 opiskelijaa 

sekä vierailevaa yleisöä on jopa kymmeniä tuhansia. Finaalissa selviää, kuka on 

Suomen paras omalla alallaan. (Taitaja-kilpailu,[Viitattu 11.10.2014].) 

Taitaja-kilpailussa on esillä ammatillisen koulutuksen uusin tekniikka ja sen tuomat 

haasteet. Kilpailuissa kohtaavat työelämä, oppilaitokset sekä opiskelijat, ja samalla 

verkostoidutaan ja luodaan uusia yhteistyökuvioita. (Taitaja-kilpailu,[Viitattu 

11.10.2014].) 

Yleensä Taitaja-kilpailutehtävien arvostelussa on käytetty hyvin suppeaa ja yksin-

kertaista arvostelukaavaketta ja samalla myös pisteet ovat olleet vähäisiä. Käytän-

nössä kilpailutehtävässä on vika, joka pitää selvittää tiettyjä tarkastusmenetelmiä 

käyttäen. Pisteet kyseisestä tehtävästä tulee vain, jos kilpailija suorittaa tehtävän-

laatijan etukäteen suunnittelemat toimenpiteet. Toimenpiteet on suunniteltu käy-

tössä olevaan ajoneuvoon sopivaksi ja ne ovat hyvin yksityiskohtaisia. 

  



  

 

11 

Jos kilpailija löytää vian nopeasti tai ”vahingossa”, kilpailutehtävän suorittaminen 

päättyy, jolloin kilpailijalla ei ole mahdollisuutta saada täysiä pisteitä tehtävästä, 

koska hän ei ole suorittanut kaikkia tehtävänlaatijan suunnittelemia tarkastuksia. Kil-

pailutehtävissä on ollut käytössä yleensä myös merkkikohtaiset testilaitteet ajoneu-

von vian diagnosointiin ja kilpailijoiden on pitänyt osata käyttää kyseisiä merkkites-

tilaitteita, muuten ei ole saanut täysiä pisteitä ajoneuvon vikadiagnoosista. Kyseisillä 

menetelmillä ei ole pystytty selvittämään kilpailijan tietämystä ajoneuvon tekniikasta 

kokonaisuudessaan, koska kilpailijalle on annettu tehtäväksi selvittää vika peruslait-

teita ja koneita hyväksi käyttäen ja samalla tehtävät ovat olleet hyvin johdattelevia. 

Esimerkiksi vuonna 2008 Taitaja-finaalitehtävässä piti etsiä vika autosta, joka kävi 

huonosti tyhjäkäyntiä. Käytössä oli pelkästään pakokaasuimuri ja OBD-testilaite. 

Jos kilpailija halusi testata polttonestejärjestelmän paineen, siihen ei ollut mahdolli-

suutta ja tuomari totesi polttonesteen paineen olevan kunnossa. Näin toimimalla ei 

voida olla varmoja siitä, osaako kyseinen kilpailija mitata polttonesteen paineita tai 

osaako hän tulkita mittaustulosta oikein. Samoissa kilpailuissa oli käytössä myös 

useita merkkikohtaisia testilaitteita, joihin annettiin mahdollisuus tutustua kilpailua 

edeltävänä päivänä, eli kilpailijoiden tuli opetella laitteiden käyttö yhden päivän ai-

kana. Kilpailutehtäviä suoritettaessa tuomarit auttoivat testilaitteen käytössä, jos kil-

pailija ei löytänyt testilaitteesta etsimäänsä asiaa. Suurin osa kilpailijoista ei osaa 

käyttää merkkikohtaisia testilaitteita ja tämä on antanut epäoikeudenmukaista etua 

niille kilpailijoille, jotka ovat omassa koulussaan tai vapaa-ajalla päässeet työsken-

telemään merkkikohtaisten testilaitteiden kanssa. 

Useat kilpailijat sortuvat kilpailutehtävän ratkomiseen vaihtamalla ajoneuvoon uusia 

osia ilman perusteellista diagnosointia, mikä on ehdottomasti väärä tapa korjata ajo-

neuvoja, koska se tulee asiakkaalle kalliiksi ja ajoneuvon korjaaminen kestää kau-

emmin. Taitaja-kilpailussa tähän tulisi suhtautua erittäin kielteisesti eikä kyseiseen 

toimintaan saisi koskaan kilpailijaa ohjata.  
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3 OPINTOSUUNNITELMAN NÄKÖKULMA 

Uusi autoalan opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2015 ja se tuo mukanaan 

isoja uudistuksia. Opiskelijan ei enää tarvitse todistaa osaamistaan teoriakokeella, 

eli teoriatunneilla ei ole läsnäolovelvollisuutta. Uudessa opetussuunnitelmassa 

osaamisensa voi todistaa ammattiosaamisen näytöillä. Ammattiosaamisen näyttöjä 

pitää uuden opetussuunnitelman mukaan tehdä useampia ja oppilaitoksen ja yrityk-

sien yhteistyöllä ne pystytään suorittamaan myös oppilaitoksen ulkopuolella. Opis-

kelija voi siis hankkia osaamisensa ja tietotaitonsa esimerkiksi kesätöissä autokor-

jaamossa ja todistaa ne näyttöjen avulla. Uusi OPS tuo mukanaan myös lisää va-

paasti valittavia opintoja muilta autoalan aloilta, esimerkiksi ajoneuvoasentaja voi 

ottaa vapaasti valittavia opintoja autokorikorjauksen tai automyynnin aloilta. (Auto-

alan perustutkinto 2014.) 

Tulevien Taitaja-kilpailujen suunnittelussa pitää huomioida uuden opetussuunnitel-

man tuomat muutokset. Opiskelijat antavat ammattiosaamisen näyttöjä opetus-

suunnitelmaan asetettujen vaatimusten mukaan, eli tehtävässä ei voida vaatia opis-

kelijaa osaamaan sellaista, mitä opetussuunnitelmassa ei mainita. Hyvänä esimerk-

kinä ovat ajoneuvojen merkkikohtaiset testilaitteet, koska niiden osaamisesta ei 

opetussuunnitelmassa ole mainintaa. Jokainen opiskelija osaa käyttää niitä laitteita, 

mitä hän on käyttänyt ammattiosaamisen näytöissä. Toinen hyvä esimerkki on kil-

pailutehtävien pysäyttäminen kesken suorittamisen, eli kilpailija löytää ajoneuvoon 

asetetun vian nopeasti tai vahingossa. Ammattiosaamisen näytöt tehdään loppuun 

asti, koska niissä arvioidaan useita osa-alueita yhtä aikaa, mikä tulee ottaa huomi-

oon myös tulevia Taitaja-kilpailutehtäviä suunniteltaessa. (Autoalan perustutkinto 

2014.) 

Kilpailutehtävän arvioinnin tulee siis jatkua tehtävän loppuun asti niin kauan kuin 

aikaa riittää, vaikka kilpailija löytäisi vian nopeasti heti alussa. 

Kaikkien Taitaja-kilpailuihin osallistuvien ja kilpailutehtäviä suunnittelevien tahojen 

on syytä tutustua uuteen opetussuunnitemaan ja luoda kilpailutehtävät sen vaati-

musten mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysten ja mukana olevan oppilai-

toksen tiiviimpää yhteistyötä. 



  

 

13 

3.1 Auton tai moottoripyörän huoltaminen 

Alapuolelle on listattu ajoneuvoasentajien ammattitaitovaatimukset auton tai moot-

toripyörän huoltamiseen liittyen. (Autoalan perustutkinto 2014.) 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

– tehdä auton tai moottoripyörän pesun ja vahauksen ja tarkastaa mahdolli-

set korivauriot 

– tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja 

osaa neuvoa 

– asiakasta jatkotoimenpiteitä varten 

– tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon 

– tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto-oh-

jelman mukaan 

– jakopään huolto-osien vaihdon 

– jarrujen huolto-osien vaihdon 

– tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset sekä osaa tehdä 

rengastyön 

– käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja lait-

teita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla 

– hoitaa asiakaspalvelutilanteen 

– käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön 

– huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siis-

teydestä 

– ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaiku-

tukset omassa työssään 

– käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja 

– alalla tarvittavan sanaston 

– tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilan-

teet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee yleistiedot en-

siavun antamisesta 

– edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tulok-

sellisuutta 

– ylläpitää työkykyään 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

– tuntee yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä 

– suorittaa SFS 6002 -pätevyyden. 

3.2 Auton korjaaminen 

Alapuolelle on listattu ajoneuvoasentajien ammattitaitovaatimukset auton korjaami-

seen liittyen. (Autoalan perustutkinto 2014.) 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

– jarrujen vian haun ja korjauksen 

– pyörän tuentaan liittyvän vian haun ja korjauksen 

– mitata ja säätää pyörien asentokulmat 

– korjata perus-, yksilevykytkimen 

– vaihtaa vetoakselin murrosnivelen 

– tehdä auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten 

– käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin kunnon määrityksen ja vaihdon 

– diagnosoida kansitiivistevaurion 

– tehdä ohivuotomittauksen perusmoottoriin 

– tehdä pakokaasumittauksen bensiini- ja dieselmoottoriseen autoon 

– kunnostaa ajovalot 

– käyttää auton korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyt-

tää ja huoltaa niitä 

– hoitaa asiakaspalvelutilanteen ja neuvoa asiakasta 

– ottaa huomioon kuluttajansuojalain ja autoalan keskeisen lainsäädännön 

vaikutukset omassa työssään 

– alalla tarvittavan sanaston 

– auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan sekä niihin liitty-

vien fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden hyödyntämisen 

– ottaa huomioon auton turvavarusteet korjauksia tehdessään 

– ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät 

– käyttää korjaamon tietojärjestelmää 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee 

– moottorin ohjausjärjestelmän ja sähkökaavioiden periaatteen 

– autokorjaamotoimintaan liittyvän pyroteknisten laitteiden käsittelyn 

– ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset ilmastointilaitteisiin liittyen 

– yrittäjyyden periaatteen korjaustöissä. 

3.3 Huolto- ja korjaustyöt 

Alapuolelle on listattu ajoneuvoasentajien ammattitaitovaatimukset huolto- ja kor-

jaustöihin liittyen. (Autoalan perustutkinto 2014.) 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

– hoitaa asiakaspalvelutilanteen ottaen huomioon moottoriajoneuvojen kor-

jausehdot ja autoalan 

– keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään 

– neuvoa asiakasta auton teknisissä ongelmissa 

– alalla tarvittavan sanaston 

– auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan 

– hakea ja noudattaa autonvalmistajan korjausohjeita 

– käyttää auton huoltoon ja korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita 

sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla 

– suorittaa auton korinhuollon 

– tunnistaa auton korihuollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston 

puutteet ja osaa neuvoaasiakasta jatkotoimenpiteistä 

– tehdä auton pyörien tarkastuksen 

– suorittaa auton tarkastuksen mekaanisella tasolla määräaikaiskatsastusta 

varten 

– korjata tarkastus- ja huoltotöiden yhteydessä havaitsemiaan yksinkertai-

sia vikoja 

– autoalalle sovellettavia sähkötekniikan peruslakeja siten, että pystyy teke-

mään jännitemittauksia 

– lukea yksinkertaisia auton sähkökaavioita 

– käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja 
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– suojata ajoneuvon huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi 

– toimia tulitöistä annettujen turvallisuusmääräysten mukaisesti 

– huolehtia työpaikkansa työsuojelusta ja ympäristönsuojelusta 

– autokorjaamotoiminnassa käytettävien pyroteknisten laitteiden käsittelyn 

– käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja 

tuntee uusiokäytön periaatteet 

– ylläpitää työkykyään 

– yrittäjyyden periaatteet huolto- ja korjaustöissä 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

– suorittaa SFS 6002 -pätevyyden. 
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4 KILPAILUTEHTÄVIEN SUUNNITTELU 

Kaikki kilpailutehtävät suunniteltiin 2009 vuoden autoalan opetussuunnitelman mu-

kaan, koska uusi opetussuunnitelma ei ollut vielä voimassa Taitaja 2015 -semifinaa-

lien aikana. Kilpailutehtävät tuli koostua johonkin autoalan perustutkinnossa opetet-

tuun aiheeseen. (OPS-2009.) 

Koko Taitaja-kilpailuiden historian aikana ei työmääräykseen kirjoittamista ole vaa-

dittu, eikä se ole ollut arvosteltava kokonaisuus. Taitaja 2015 -semifinaalien kilpai-

lutehtäviä suunnitellessa tärkeimpänä asiana olivatkin työmääräys ja työmääräyk-

sen merkinnät. (Taitaja-kilpailu,[Viitattu 11.10.2014].) 

Kun tarkastellaan nykyaikaista autokorjaamoa, jossa on asentajien lisäksi yleensä 

yksi tai useampi työnjohtaja, joutuvat asentajat ja mekaanikot kirjaamaan tarkasti 

työmääräykseen suorittamansa tarkastukset ja mittaukset sekä sen, missä vika oli 

ja miten se korjattiin. Kirjaamisen tärkeys korostuu silloin, kun kyseessä on takuun 

alainen työ, koska takuun myöntänyt taho haluaa tarkan selvityksen siitä, missä vika 

oli, miten se diagnosoitiin sekä miten vika korjattiin. Tätä selvitystä on hankala suo-

rittaa suullisesti kiireen ja suuren työmäärän vuoksi, joten kirjaaminen työmääräyk-

seen on ainut vaihtoehto. 

Työmääräys ja siihen kirjoitetut asiat tulevat esiin myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston 

laatimissa moottoriajoneuvojen korjausehdoissa. Työtilausta tehdessä asiat kirja-

taan paperille, josta jää kopio asiakkaalle. Tässä tilanteessa pitää tulla ilmi myös 

kaikki korjaukseen vaikuttavat seikat ja samalla työlle voidaan antaa kustannusar-

vio. (Työmääräys 2014.) 

Ammattitaitoisen ajoneuvoasentajan tulee osata kirjata tärkeät työhön liittyvät asiat 

seikkaperäisesti työmääräykseen, jotta työnjohtaja pystyy sen lukemalla selvittä-

mään, mitä asentaja on ajoneuvolle tehnyt. Tämä helpottaa myös mahdollisesti 

myöhemmin tapahtuvia asiakasreklamaatioita, joissa asiakas haluaa selvittää, mitä 

hänen autoonsa on tehty viime korjauskerralla. 
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Seinäjoen Käyttöauto Oy:n korjaamopäällikkö Ville Tuominiemi (2015) toteaa, että 

työmääräys on virallinen asiakirja sekä todiste tehdyistä töistä, tarvittaessa sitä hyö-

dynnetään asiakasreklamaatioissa ja jopa oikeudessa. Siksi on erittäin tärkeää, että 

asentaja kirjaa ylös kaikki ajoneuvoon tehdyt työt sekä mahdolliset havainnot ja 

puutteet. Kirjaamalla asentaja todistaa tehneensä työt oikein ja näin turvaa oman 

selustansa. Vain kirjallinen dokumentti on riittävä todiste. Kaikkia työmääräyksiä säi-

lytetään kuusi vuotta, kirjanpitolain (L 30.12.1997/ 1336 7:5) mukaan. Tuominiemi 

kertoo yrityksessään olevan kirjallinen menettelyohje työmääräyksen ja työtilauksen 

sisällöstä ja täyttämisestä, jolloin varmistetaan, että kaikki tarvittava tieto kirjataan 

ylös. 

Taitajan tulee hallita työmääräykseen kirjaaminen. Siksi kilpailutehtävien tarkoituk-

sena olikin jäljitellä oikeassa korjaamossa tapahtuvaa toimintaa, erityisesti asenta-

jan työmääräykseen kirjaamista. Jokaisessa kilpailutehtävässä kilpailijalla oli käy-

tössään työmääräyksen ja työohjeen lisäksi tyhjä lomake, johon kilpailijan tulee kir-

joittaa ylös kaikki tekemänsä mittaukset, mittaustulokset, käytetyt laitteet sekä missä 

vika oli ja miten se korjattiin. (liite 5–8.) 

4.1 Taitaja 2015 -semifinaalien arvostelu 

Arvostelussa käytettiin 2009 vuoden opetussuunnitelman näyttötutkintojen arvoste-

luohjeita. Tärkeimpänä oli muistaa työprosessin hallinta, työmenetelmien, -välinei-

den ja materiaalin hallinta, jarrujen korjaus, moottorin mekaanisen kunnon ja kor-

jaustarpeen määrittely sekä sähköinen vianhaku (liite 9–13). Samalla tärkeää oli 

työn perustana olevan tiedon hallinta sekä korjausohjeiden käyttö ja asiakaspalvelu. 

Elinikäisen oppimisen avaintaidoista tärkeämpinä esiin nousivat terveyden, turvalli-

suuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen, myös vuorovaikutus ja yhteistyö vai-

kuttivat arvosteluun. (OPS-2009.) 

Taitaja 2015 -semifinaalien kilpailutehtävissä on käytössä vain BOSCH-merkkisiä 

yleismallisia testilaitteita joita useimmat opiskelijat osaavat käyttää, lisäksi kilpailu-

tehtävien tuomareina toimivat autoalan opettajat. 
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Kilpailutehtävissä ei ole yhtä oikeaa tapaa löytää vika ajoneuvosta, eikä kukaan saa 

tehtävistä täysiä pisteitä. Jokaiseen kilpailutehtävään oli tehty oma arvostelukaa-

vake, joka piti sisällään kaikki tehtävässä suoritettavat tarkastukset sekä niiden pis-

teytyksen. 

Jokaisella tehtävällä oli useita mahdollisia tarkastuksia ja mittauksia, joita kilpailija 

voi suorittaa, ja hänen taitonsa tulee esiin siinä, mitä mittauksia hän aikoo ajoneu-

volle tehdä. Niistä tarkastuksista ja mittauksista, jotka liittyvät ajoneuvossa olevaan 

vikaan, saa enemmän pisteitä kuin niistä tarkastuksista, jotka ovat vain ehjien jär-

jestelmien pois sulkemista. Kuitenkin jokaisesta tarkastuksesta ja mittauksesta, 

jotka liittyvät vialliseen osaan tai järjestelmään, saa pisteitä. Vianetsintä on ehjien 

osien poissulkemista testaamalla ja mittaamalla, jolloin jäljelle jää viallinen kompo-

nentti tai järjestelmä. 

HMV-Systemsin Jarmo Aalto (2015) toteaa seuraavaa: Tehtävän arvostelun tulee 

huomioida tehtävän oikeat työtavat, mutta myös erilaiset ratkaisuvaihtoehdot. Näin 

voidaan varmistaa, että arvostelu antaa mahdollisuuden loogiselle päättelykyvylle 

ohjeiden noudattamisen lisäksi. Ns. vahingossa löydetyt ratkaisut tai keksityt perus-

teet tulee pyrkiä paljastamaan täydentävillä tehtävänosilla tai kysymyksin. Monipuo-

lisella ja suunnitellulla arvostelulla voidaan turvata myös tehtävien oikeudenmukai-

suus ja mielekkyys. Tehtävärastien arvostelussa voidaan ottaa mallia autonvalmis-

tajien ja maahantuojien osaamistasotehtävistä, joissa kilpailijalla on aina mahdolli-

suus tehtävän jälkeen kertoa ja perustella tehdyt toimenpiteet suullisesti tai/ja kirjal-

lisesti. Jos loogiset päätelmät ovat oikeita, on hän perusteltu saamaan osaamisensa 

mukaiset suorituspisteet, jopa täydet. Looginen päättelykyky on yksi tekniikan alojen 

tärkeimmistä taidoista ja yksi ominaisuus jolla erottuvat työelämän todelliset "taita-

jat". 

Jos kilpailija löytää vian nopeasti tai ”vahingossa”, tehtävä ei pääty siihen, vaan kil-

pailija voi suorittaa mittauksia ja tarkastuksia niin kauan kuin tehtävän suorittami-

seen annettua aikaa oli jäljellä. Näin kilpailijoilla oli tasa-arvoinen mahdollisuus 

saada mahdollisimman paljon pisteitä tehtävästä. Jokaisella kilpailutehtävällä oli 

käytettävissä normaalit korjaamotyökalut ja mahdolliset erikoistyökalut sekä merk-

kikohtaiset ohjeet ajoneuvon erilaisten järjestelmien mittaamiseen ja tarkastami-

seen. 
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Ohjeet olivat merkkikohtaisia siksi, että voidaan olla varmoja siitä, miten tietty jär-

jestelmä tulee testata ja millainen tulos pitäisi saada. Kilpailutehtävien arvostelussa 

oli keskitytty siihen, miten kilpailija suorittaa erilaisten järjestelmien testauksia ja mi-

ten hän tulkitsee saatuja tuloksia. Kilpailija menettää pisteitä väärin suoritetuista mit-

tauksista sekä ajoneuvon vianetsinnän epäoleellisten järjestelmien testaamisesta. 

Tehtävissä oli mahdollista ansaita ammattimaisuuspisteitä, mikä tarkoittaa käytän-

nössä sitä, että jos kilpailija löysi ajoneuvon vian järjestelmällisten ja loogisten tar-

kastuksien ja mittauksien jälkeen, hän sai täydet ammattimaisuuspisteet. Jos kilpai-

lija ei osannut käyttää esimerkiksi yleismittaria, hän ei saanut täysiä ammattimai-

suuspisteitä. Kilpailutehtäviä valvovat opettajat opastivat kilpailijoita isojen testilait-

teiden käytössä, eikä niiden täydellistä tuntemista vaadittu, mutta yleismallisten pie-

nempien mittareiden tunteminen ja käyttö piti osata. 

4.2 Ajoneuvon suojaaminen 

Kilpailutehtävissä oltiin erittäin tarkkoja suojien käytön suhteen, varsinkin ajoneuvo-

jen suojauksen tuli olla kaikin puolin riittävä. Autojen sisätiloissa tuli käyttää istuin-

suojan lisäksi ohjauspyörän suojaa, vaihdekepinsuojaa, jalkatilansuojaa sekä käsi-

jarrukahvansuojaa. Autojen ulkopuolella tuli käyttää keulasuojaa. Jokaisesta käyte-

tystä suojaimesta sai pisteen. 

4.3 Kilpailutehtävät 

Kilpailutehtävät oli suunniteltu niin, että kaikkia mahdollisia työvaiheita ei ehdi suo-

rittamaan annetussa ajassa, eikä kukaan tule saamaan kaikista tehtävistä maksimi-

pisteitä. Näin kilpailijoiden välille saadaan eroja, kuitenkin tarkoituksena oli, että pa-

ras kilpailija pääsisi mahdollisimman lähelle maksimipisteitä. Kaikki tehtävässä tar-

vittavat ajoneuvojen tiedot löytyivät työmääräyksistä. 

Kilpailijoiden tuli huomata, että kaikista väärin perustein uusituista osista saa mii-

nuspisteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kilpailija yritti löytää vian pelkästään osia 

uusimalla, jokaisesta uusitusta osasta sai miinuspisteitä. 
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Tämä asia oli otettu erityisesti huomioon siksi, että nykyäänkin jotkut korjaamot kor-

jaavat autoja pelkästään osia uusimalla eivätkä he suorita diagnosointia juuri ollen-

kaan. Tämä tulee kalliiksi asiakkaalle ja korjaukseen kuluva aika on suurempi, sekä 

se antaa epäammattimaisen kuvan korjaamosta. 

Tehtävät oli jaettu kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa tapahtui teoriapohjainen 

suunnittelu, joka kirjataan erilliselle lomakkeelle. Toisessa osiossa kilpailija suoritti 

käytännön työvaiheet ja kirjasi ylös kaikki huomiot työhön liittyen. Nämä kaksi osiota 

selvittivät kilpailijoiden teoreettiset ja käytännönläheiset taidot, taitajan tulee hallita 

molemmat (liite 1–4). 
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5 KILPAILUTEHTÄVÄT 

5.1  Tarkastushuolto 

Tämän tehtävän tarkoituksena oli selvittää kilpailijoiden tietämys ajoneuvojen huol-

loista. Aluksi kilpailijan tuli selvittää suomenkielisestä huoltokirjasta, mitä lisätöitä 

autoon tulisi suorittaa sekä mitä nesteitä ajoneuvoon tulisi uusia ja kirjata ne ylös 

tyhjään lomakkeeseen. Huoltokirjasta löytyi kaikki tarvittava tieto edellisistä huol-

loista. Kilpailija piti selvittää myös, mikä huolto ajoneuvoon nyt tulisi suorittaa. Työ-

määräyksestä selvisi, millainen auto oli kyseessä sekä kuinka paljon autolla oli 

ajettu edellisen huollon jälkeen (liite 1). Aikaa tehtävän suorittamiseen oli 45min. 

Tämän jälkeen kilpailija valitsi pöydältä kahdesta huoltovaihtoehdosta oikean ja hä-

nen täytyi suorittaa kaikki huoltokaavakkeessa olevat tarkastukset. Valittavissa oli 

öljynvaihtohuolto tai määräaikaishuolto, joista määräaikaishuolto olisi pitänyt suorit-

taa, koska ajoneuvon huoltoväli on 30000 km/ 2 vuotta ja edellisestä huollosta oli 

matkaa 30941 km. Välissä tehtyjä öljynvaihtohuoltoja ei tarvinnut ottaa huomioon 

pitkästä huoltovälistä johtuen. Huoltoa tehdessä piti huomata, että asiakkaan tuoma 

moottoriöljy oli väärää, koska se ei täyttänyt moottoriöljyn luokitusvaatimuksia (kuvio 

1). Moottoriöljyn luokitusvaatimukset löytyivät huoltokaavakkeesta. Kaikki huollon 

aikana havaitut viat ja puutteet piti kirjata lomakkeeseen. Mitään suodatinta tai nes-

teitä ei saanut uusia. Lopuksi kilpailijan piti täyttää huoltokirja, oikein täytetystä huol-

tokirjasta sai lisäpisteitä (kuvio 2). 
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Kuvio 1. Moottoriöljykanisteri 
 
 

 

Kuvio 2. Esimerkki oikein täytetystä huoltokirjasta. 
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Autoon tehtävät lisätyöt olivat: 

– jarrunestehuolto, tehty viimeksi 20.1.2013, vaihtoväli 2 vuotta 

– ilmasuodattimen vaihto, tehty viimeksi 297605 km: kohdalla, vaihtoväli 

60tkm 

– sisäilmansuodattimen vaihto, tehty viimeksi 326059km, vaihtoväli 30tkm. 

– polttonesteensuodattimen vaihto, tehty viimeksi 297605km, vaihtoväli 

60tkm 

– jakopäänhihnan vaihto, tehty viimeksi 244987km, vaihtoväli 120tkm. 

Auto oli sijoitettuna siltanosturille, jossa sijaitsi myös täristinlevy alustarakenteiden 

välysten etsintää varten. 

Autossa oli kuusi kappaletta tehtyjä vikoja, jotka kilpailijoiden olisi pitänyt löytää, ja 

jokaisesta löydetystä viasta sai pisteitä. Autossa oli myös useita muita ”vikoja”, jotka 

ovat osittain ajan myötä tulleita vuotoja sekä huollon puutteesta johtuvia ongelmia. 

Näiden löytäminen ei ollut tärkeää, mutta kaikista lomakkeeseen kirjatuista kohdista 

sai pisteitä. Tärkeää tehtävässä oli, että huoltokaavake on huolellisesti käyty läpi 

sekä täytetty oikein. Mikäli huoltokaavake oli huolimattomasti täytetty, siitä sai mii-

nuspisteitä. 

Kilpailutehtävän ajoneuvoon oli tehty seuraavanlaisia vikoja: 

– oikea kaukovalo pimeä 

– vasen etu parkkipolttimo pimeä 

– oikea etu sumuvalon lasi rikki/ halki 

– vasen peruutusvalo pimeä 

– välys ylätukivarressa oikea etu takimmainen, lisäksi nivelen suojakumi oli 

vioittunut 

– asiakkaan tuoma moottoriöljy väärää, öljyn luokitus oli VW 502.00/505.00. 

Luokitus olisi pitänyt olla VW 506.01 tai VW 507.00. 
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5.2 Bensiinimoottorin käyntihäiriö 

Kilpailijan tehtävänä oli selvittää VW Golf plus 1.4 TSI–moottorin käyntihäiriö (kuvio 

3). Tehtävä suoritettiin autoon, joka oli sijoitettuna nosturille, aikaa oli käytettävissä 

45min. Moottoria pystyy käyttämään, mutta ei pitkiä aikoja. Kilpailutehtävää tuoma-

roiva henkilö toimii asiakkaana, jolta sai lisätietoja (liite 2). 

Tämän tehtävän tarkoituksena oli selvittää kilpailijoiden tietämys bensiinikäyttöisistä 

moottoreista. Aluksi kilpailijan piti itse suunnitella diagnoosipolku, jolla lähtee vikaa 

ajoneuvosta etsimään ja kirjoittaa se lomakkeeseen. Riitti, kun kirjoitti 3–5 diagnoo-

sikohdetta. 

Tämän jälkeen kilpailijan tuli suorittaa suunnittelemansa diagnoosipolku ja samalla 

kirjoittaa lomakkeeseen, mitä oli tarkastanut, millä tarkastus oli suoritettu, mikä oli 

tulos sekä missä vika oli ja miten se korjattiin. 

Mikäli kilpailija halusi diagnosoida asioita, joita ei ollut kirjoittanut omaan diagnoo-

sipolkuunsa, tästä ei tullut miinuspisteitä. Sillä, miten kilpailija selvitti viallisen osan, 

ei ollut väliä eikä se vaikuttanut pisteytykseen. Kuitenkin oskilloskoopin, testerin 

sekä annetun materiaalin hyödyntäminen diagnoosissa antoi lisäpisteitä. Diagnoo-

sipolku tuli suorittaa loppuun, vaikka vika löytyisi heti tai vahingossa, niin kauan kuin 

aikaa riitti. 

Kilpailutehtävän vika oli moottorin sytytystulpassa (kuvio 5), joka oli sijoitettuna yh-

teen neljästä sylinteristä. Viallisen sytytystulpan kärkiväli oli ummessa, joten se ei 

tuottanut ollenkaan kipinää. Tämä vika aiheutti autoon käyntihäiriön ja lukuisia syty-

tyskatkoja vialliseen sylinteriin. Kyseisestä viasta pääsi parhaiten selville lukemalla 

vikakoodin (kuvio 6) ja tarkastamalla testilaitteistolla moottorin sytytyskatkot (kuvio 

7). Vaihtamalla sytytyspuolat ristiin pääsi selville siitä, että vika ei muutu sylinteristä 

toiseen, vaikka sytytyspuolan paikkaa vaihtoi. Vika ei siis ollut sytytyspuolissa. Sy-

tytyspuolat pystyi tarkastamaan myös oskilloskoopilla käyttäen ns. ”kolikkotemp-

pua”, jossa puolan päälle asetetaan kolikko, joka auttaa jännitteen havaitsemista. 

Sytytyspuolien rakenteesta johtuen oskilloskoopilla ei pysty näkemään kuin vain 

toisiokäämin toiminnan (kuvio 4). 
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Kun sytytystulpan oli uusinut, vikakoodi piti poistaa ja moottorin toiminta tarkistaa 

koekäytöllä. Väärin perustein uusituista osista tuli miinuspisteitä. 

Ajoneuvon vikaa pystyi päättelemään myös asiakkaan reklamaatiosta: 

”Auto on juuri käynyt 60000 km huollossa ja sen jälkeen ilmaantui käyntihäiriö, huol-

tokirja on unohtunut kotiin eikä mukana ole kuittia huollosta.” 

Viallisen sytytystulpan sijaintia eri sylintereissä vaihdeltiin kilpailutehtävää suoritta-

vien kilpailijoiden välillä, jotta yhden sylinterin kierteet eivät vahingoittuisi kilpailun 

aikana. 

 

Kuvio 3. Tehtävän kaksi ajoneuvo. 
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Kuvio 4. Sytytyspuolan rakenne. (NGK.) 
 

Yksittäisen sytytyspuolan rakenteessa rautasydämen ympäriltä löytyy toisiokäämi 

sekä ensiökäämi. Tämä kyseinen rakenne on hankala vianetsinnän kannalta, koska 

ensiökäämin toimintaa ei pysty havaitsemaan ulkopuolisella mittauksella (kuvio 4). 

 

Kuvio 5. Viallinen sytytystulppa (vasemmalla). 
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Kuvio 3. Viallisen sytytystulpan vikakoodi. 
 

Bosch-merkkisellä diagnosointilaitteella voidaan ajoneuvosta lukea vikakoodit ja 

näin päästään selville siitä, missä toimintahäiriön aiheuttava vika voisi sijaita (kuvio 

6). 

 

Kuvio 4. Palamiskatkoksia ON-arvoista luettuna. 
 

Diagnosointilaitteella voidaan lukea moottorinohjainlaitteesta ON-arvoja ja näin pys-

tytään selvittämään tarkemmin, missä tai mistä vika aiheutuu. Ohjainlaitteesta voi-

daan lukea useita erilaisia arvoja, kuten palamiskatkoja (kuvio 7). 
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5.3 Jakopäänhihnan vaihto 

Kilpailijoiden tehtävänä oli suorittaa Renault Clio -merkkisen auton 1,4 litran moot-

toriin jakohihnan huolto-osien vaihto. Moottori oli irrallaan moottoripukissa (kuvio 8). 

Tehtävässä vaihdetaan kiilattomaan jakopäähän korjaussarja (liite 3). Aikaa tehtä-

vän suorittamiseen oli 45min. 

Tämän tehtävän tarkoituksena oli selvittää kilpailijoiden jakopäänhihnan vaihtotiedot 

sekä -taidot. Aluksi kilpailijan tuli selvittää oikea jakopäänhihnan vaihto-ohje hyö-

dyntämällä työmääräyksen tietoja. Kun kilpailija oli valinnut oikean työohjeen pöy-

dältä, tuomari antaa hänelle selkeytetyn ja lyhemmän version samasta ohjeesta (liite 

14). Erikoistyökalut piti itse selvittää ja valita oikeat pöydällä olevista työkaluista, 

avainten numerot löytyivät ohjeesta sekä erikoistyökaluista (kuvio 11). 

Vaihdettaessa jakopäänhihnaa irtomoottoriin piti huomioida seuraavat asiat: 

– jako oli aluksi pielessä, kampiakseli oli kierroksen pielessä nokka-akselei-

hin nähden, joten ensimmäiseksi ajoitusmerkit tulee kohdistaa 

– nokka-akselien hammaspyörissä olevien Renault–logojen tuli osoittaa 

ylöspäin (kuvio 9) 

– nokka-akselien ja kampiakselien päät sekä hammaspyörät tulee irrottaa ja 

poistaa rasvasta, koska muuten liitokset voivat liikkua toisiinsa nähden. 

– vesipumppu oli vuotanut, tämä huomio oli kirjoitettava lomakkeeseen (ku-

vio 10) 

– nokka-akselien lukitustyökalu piti koota kahdesta osasta, jotta se pysyi 

työn aikana paikoillaan (kuvio 11 ja 12) 

– moottoria oli pyöritettävä kampiakselilta kaksi kierrosta myötä päivään, 

jotta voitiin olla varmoja siitä, että jakohihna oli asennettu ja kiristetty oi-

kein. 
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Kuvio 5. Renault Clio II kiilaton jakopää. 
 

 

 

Kuvio 6. Merkit nokka-akseleiden hihnapyörissä 
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Kuvio 7. Vuotava vesipumppu 
 

Jakopäässä sijaitsevassa vesipumpussa on reikä viallisen tiivisteen vaurioitumisen 

tunnistamista varten. Kun vesipumpun akselilla oleva tiiviste alkaa vuotamaan, laa-

keri voi vioittua. Vuotava vesipumppu pitää aina uusia (kuvio 10).   

 

 

Kuvio 8. Jakopäänhihnan vaihtoon käytettävät erikoistyökalut 
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Kuvio 9. Erikoistyökaluiden numerot 
 

Jakopään huolto-osien uusintaa varten täytyy käyttää erikoistyökaluja, kaikki eri-

koistyökalut on merkitty omalla numerolla, jotta niiden käyttäminen ohjeiden mu-

kaan olisi helpompaa (kuvio 12). 

5.4 Ilmastointijärjestelmän vianetsintä 

Kilpailijan tehtävänä oli suorittaa Toyota Yaris -henkilöauton ilmastoinnin vianet-

sintä. Aikaa tehtävän ratkaisemiseen oli 45min. Auton ilmastointi ei toiminut, joten 

kilpailijan tuli tehdä tarvittavat tarkastukset ja mittaukset auton ilmastointijärjestel-

män vian paikallistamiseksi (liite 4). Tämän tehtävän tarkoituksena oli selvittää kil-

pailijoiden tiedot ja taidot ilmastoinnin vianetsinnässä. Aluksi kilpailijan piti suunni-

tella ja kirjoittaa lomakkeeseen diagnoosipolku, jolla hän lähtee autosta vikaa etsi-

mään, riittää kun kirjoitti 3–5 diagnoosikohdetta. 

Tämän jälkeen kilpailijan tuli suorittaa suunnittelemansa diagnoosipolku ja samalla 

kirjoittaa lomakkeeseen, mitä oli tarkastanut, millä tarkastus oli suoritettu, mikä oli 

tulos sekä missä vika oli ja miten se korjattiin. Mikäli kilpailija halusi diagnosoida 

asioita, joita ei ollut kirjoittanut omaan diagnoosipolkuunsa, tästä ei tule miinuspis-

teitä. 



  

 

33 

Sillä, miten kilpailija selvitti viallisen osan, ei ollut väliä eikä se vaikuttanut pisteytyk-

seen. Kuitenkin oskilloskoopin, testerin sekä annetun materiaalin hyödyntäminen 

diagnoosissa antoi lisäpisteitä. Diagnoosipolku suoritettiin loppuun, vaikka vika löy-

tyi heti tai vahingossa, niin kauan kuin aikaa riitti. 

Tehtävässä ei suoritettu ilmastoinnin täyttöä eikä korjausta, vaan rasti päättyi, kun 

vika oli paikallistettu ja tarvittavat testaukset suoritettu. Väärin perustein uusituista 

osista sai miinuspisteitä. 

Tässä kilpailutehtävässä piti huomioida seuraavat asiat: 

– mittauspisteet kompressorin säätimelle sekä kylmäaineen paineanturille 

löytyivät konehuoneen relerasiasta (kuvio 13) 

– auton merkkikohtaiset ohjeet käskevät suorittamaan vastusmittauksia joh-

doille, jolloin virrat tulee olla pois päältä. Jos vastuksen mittasi virrat 

päällä, siitä tuli miinuspisteitä 

– autoon oli juuri tehty ilmastointihuolto, joten kylmäaineen määrä oli oikea 

– kompressorin säätimen vastuksen tarkastus suoritettiin suoraan säätimen 

pinneistä (kuvio 15) 

– kylmäaineen painemittarin mittauspisteistä pystyi mitata signaalin lisäksi 

myös jännitteen (kuvio 13) 

– ilmastoinnin sulake löytyi kuljettajan jalkatilasta, kannessa lukee AC, 

paikka 18 (kuvio 14). 

Tehtävän vika oli ilmastoinnin ohjainlaitteelta kompressorille lähtevässä signaali-

johdossa (kuvio 17). Johtoon oli tehty irrotettava liitos lähelle ilmastoinnin ohjainlai-

tetta (kuvio 16). Tämä katkos esti ohjainlaitteen signaalin kulun kompressorin sää-

timelle, jolloin säädin ei toiminut ollenkaan eikä kylmäaineen paine noussut. Tämä 

oli helposti havaittavissa tarkastelemalla testilaitteen ON-arvoja (kuvio 20). Kilpaili-

jalla oli käytössään painetaulukko, josta näki, kuinka korkea kylmäaineen paine oli 

vallitsevassa lämpötilassa. Kompressorin toiminta oli helppo tarkastaa mittaamalla 

säätimen resistanssi suoraan säätimen pinneistä (kuvio 15). Tehtävässä sai täydet 

pisteet vianetsinnästä, jos osasi selvittää, että vika oli ilmastoinnin ohjainlaitteen ja 

kompressorin säätimen välisessä johdossa. Lisäpisteitä sai jos korjasi vian sekä 

testasi ilmastoinnin toiminnan korjauksen jälkeen. 
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Kuvio 10. Ilmastoinnin mittauspisteet 
 

Tehtävässä käytettävään ajoneuvoon oli asennettu mittauspisteitä konehuoneessa 

sijaitsevan relerasian yhteyteen. Kilpailijan oli helppo tarkastaa ilmastoinnin toimin-

taan liittyvien komponenttien toiminta. Mittauspisteitä pystyi mittaamaan kompres-

sorin ja kylmäaineen paineanturin toiminta (kuvio 13). 

 

Kuvio 11 Ilmastointijärjestelmän sulake 
 



  

 

35 

Ilmastointijärjestelmän sulake löytyi kuljettajan jalkatilassa sijaitsevasta sulakerasi-

asta. Sulakerasian kannessa näkyi kaikkien sulakkeiden koot sekä niiden sijainnista 

kertova numero (kuvio 14). 

 

Kuvio 12. Kompressorin mittauspisteet 
 

Ilmastoinnin kompressorin mittauspiste sijaitsi helpossa paikassa moottorin alapuo-

lella (kuvio 15). Komponentin testaaminen oli todella helppoa, koska pohjamuovikin 

oli irrotettu valmiiksi.  
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Kuvio 13. Ilmastointijärjestelmän vika 
 

Ilmastointijärjestelmän vika sijaitsi kojetaulun lähellä keskikonsolin alaosassa. Oh-

jainlaitteelta lähtevä johtoon oli asennettu irrotettava liitin. Kun liitin oli irti, vika oli 

päällä, eli ilmastoinnin kompressori ei toiminut. Vian korjaaminen oli helppoa, tarvitsi 

vain kytkeä liittimet yhteen (kuvio 16). 
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Kuvio 14. Ilmastointijärjestelmän kompressorin ja paineanturin sijainti kytkentäkaa-
viossa 
 

Ilmastointijärjestelmän vikaa ei voinut korjata ilman kytkentäkaaviota, koska siitä 

selviää, miten erilaiset komponentit olivat kytkettynä toisiinsa (kuvio 17). 

 

Kuvio 15. Ilmastointijärjestelmän vikakoodi 
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Bosch-merkkisellä diagnosointilaitteella ajoneuvosta pystyi lukemaan vikakoodit ja 

näin oli helpompaa selvittää, missä toimintahäiriön aiheuttava vika sijaitsi. Diagnoo-

silaitteella löytyi vikakoodi B1451 ilmastointilaitteen kompressori, vika virtapiirissä 

(kuvio 18). Tämä vikakoodi tarkoitti, että kompressorin virtapiirissä oli toimintahäiriö, 

eli vikaa piti lähteä etsimään kytkentäkaavion avulla. 

 

Kuvio 16. Kompressorin säätimen ottama virta, ON-arvoista mitattuna. 
 

Diagnosointilaitteen avulla pystyi tarkastelemaan ilmastoinnin ohjainlaitteen ON-ar-

voja, kuten paineanturin ilmoittamaa kylmäaineen painetta, ulkolämpötilaa sekä 

kompressorin painesäätimen ottamaa virtaa (kuvio 20). Arvoja tarkasteltaessa oli 

helppo havaita, että kompressorin säädin ei ottanut yhtään virtaa, vaikka ilmastoin-

nin yritti kytkeä päälle. 
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Kuvio 17. Kompressorin säätimen signaali 
 

Jos ilmastoinnin kompressorin säätimen ohjaussignaalia halusi mitata, se piti tehdä 

oskilloskoopilla. Kun vika oli päällä, ohjaussignaali puuttui täysin, eli oskilloskoopilla 

ei saanut signaalia näkymään ollenkaan. Kun vika korjattiin, ohjaussignaali näkyi 

selvästi oskilloskooppikuvaajassa (kuvio 21). 
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6 KILPAILUTEHTÄVIEN TULOKSET 

Kilpailutehtävissä kilpailutehtävän kokonaisarvioinnissa käytettiin arviointikaava-

ketta, valmista lomaketta, johon kilpailijan tuli kirjoittaa havaintoja kilpailutehtävästä 

sekä tehtäväkohtaisia asiakirjoja. 

Arviointikaavake piti sisällään tehtäväkohtaisen suorittamisen arvioinnin eli siitä kil-

pailijat saivat eniten pisteitä. Kaavakkeen avulla arvioitiin kattavasti kilpailijan fyy-

sistä suorittamista eli sitä, miten kilpailija tehtävästä suoriutuu. Diagnoosipolun 

suunnittelu ja sen arvioiminen erikseen olevana kokonaisuutena oli täysin uutta Tai-

taja-kisoissa. Tästä osiosta kilpailijat saivat kuitenkin maksimissaan viisi pistettä, jo-

ten se ei vaikuttanut kauheasti kokonaispisteisiin. 

Valmiiseen lomakkeeseen kilpailijan tuli kirjoittaa kaikki huomionarvoinen asia kil-

pailutehtävään liittyen, eli kaikki kilpailutehtävän ajoneuvoon liittyvät havainnot ja 

puutteet sekä komponenttien mittaukset, mittaustulokset, missä vika oli ja miten se 

korjattiin. Tehtävässä yksi oli käytössä myös lisätyölista yhtenä arvioitavana koh-

teena, ja tähän listaan kilpailijan tuli kirjoittaa huoltoon liittyvät lisätyöt. Kukin lisätyö-

kohta arvioitiin erikseen. 

6.1 Kilpailutehtävä 1 

Tehtävän yksi arviointikaavaketta tarkasteltaessa (kuvio 22) voi todeta, että kilpaili-

joiden pisteissä oli maksimissaan viiden pisteen ero. Tämä kertoo siitä, että kilpailijat 

suorittivat tehtävän hyvin tasapuolisesti. 
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Kuvio 18. Tehtävä 1, arviointikaavake. 
 

Tehtävän yksi lisätöiden pisteytyksessä (kuvio 23) näkyy isompia eroja, jotka kerto-

vat siitä, että vähemmän pisteitä saaneet kilpailijat eivät osaa etsiä huoltokirjasta 

edellisten huoltojen tietoja tai eivät jaksa kirjoittaa niitä paperille. 

 

Kuvio 19. Tehtävä 1, lisätyöt. 
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Tehtävän yksi kilpailijan tuotoksessa (kuvio 24) on hyvin suuria piste-eroja, tämä 

kertoo siitä, että osa kilpailijoista ei ole pystynyt tai jaksanut kirjoittaa havaitsemi-

ansa vikoja sekä puutteita paperille. Kun asiaa tarkastellaan kilpailijatasolla, huo-

mataan heti, että kilpailijat 11 ja 15 saivat huonosti selville myös tehtävän yksi lisä-

työt. Tämä kertoo siitä, että kyseessä taitaa olla kuitenkin heikosta paperille kirjoit-

tamisen taidosta, jota vain harvoissa ammattikouluissa harjoitellaan. 

 

Kuvio 20. Tehtävä 1, kilpailijan tuotos 
 

Kun katsoo tehtävän yksi kokonaispisteitä (kuvio 25), tulokset vaikuttavat hyvin ta-

saväkisiltä. Jos asiaa tarkastelee yksittäisen kilpailijan tasolla, esim. kilpailija nu-

mero 11 on kokonaispisteissä päässyt sijalle kolme, vaikka hänen kirjalliset taitonsa 

ovatkin heikommat kuin muilla kilpailijoilla. Tämä kertoo siitä, että vaikka tehtävässä 

arvioitiin kirjoittamista isona osana tehtävää, työn suorittaminen oikein tuo todella 

hyvät pisteet. 
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Kuvio 21. Tehtävä 1, kokonaispisteet. 

6.2 Kilpailutehtävä 2 

Kun tarkastellaan kilpailutehtävän kaksi arviointikaavakkeen tuloksia (kuvio 26), voi-

daan todeta, että tehtävän pisteet ovat jakautuneet todella tasaisesti ja kaksi par-

haiten pärjännyttä kilpailijaa ovat saaneet tasapisteet. Samalla voidaan huomata, 

että neljä kilpailijaa sai alle puolet vähemmän pisteitä kuin kärkikaksikko. Kilpailu-

tehtävässä piti suorittaa bensiinimoottorin käyntihäiriön vianetsintä, mikä on pistei-

den valossa osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi. 
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Kuvio 22. Tehtävä 2, arviointikaavake 
 

Tehtävässä kaksi piti suunnitella ja kirjoittaa myös diagnoosipolku ennen varsinai-

sen työn aloittamista. Tämä osio oli ensimmäistä kertaa käytössä Taitaja-kilpai-

luissa. Kun tämän osion pisteitä tarkastellaan (kuvio 27), seitsemän kilpailijaa pääsi 

tasapisteisiin ja loput kilpailijat olivat vain muutaman pisteen päässä kärjestä. Diag-

noosipolun suunnittelusta sai kuitenkin vain alle kymmenen pistettä, joten se ei vai-

kuttanut radikaalisti kokonaispisteisiin. 
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Kuvio 23. Tehtävä 2, diagnoosipolku 
 

Kun tarkastellaan kilpailijan tuotosta (kuvio 28), jossa kilpailijan tuli kirjoittaa pape-

rille kaikki havainnot, heti voi huomata, että kilpailijoiden pisteissä oli suuria eroja, 

jopa yli kymmenen pistettä. Kirjoittaminen oli ensimmäistä kertaa mukana Taitaja–

kilpailussa eikä kilpailijoiden valmentajillakaan ollut etukäteen käsitystä siitä, millai-

nen osio oli kyseessä. Tämä mahdollisti sen, että kilpailijat olivat tasapuolisessa 

asemassa. 

 

Kuvio 24. Tehtävä 2, kilpailijan tuotos 
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Kun kilpailijoiden kokonaispisteitä tarkastellaan (kuvio 29), niin jopa neljä kilpailijaa 

pääsi melkein samaan pistetulokseen, mutta häntäpään kilpailijat saivat vain noin 

puolet kärkipään pisteistä. Kilpailutehtävä oli todella haastava, mistä kertoo myös 

tehtävästä annetut pistemäärät. Hyvin pisteitä ansainneet kilpailijat osasivat rat-

kaista tehtävän oikein, kun taas huonosti pisteitä saaneet kilpailijat eivät löytäneet 

vikaa tai tekivät virheitä diagnosoinnissa. Kuitenkin puolet kilpailijoista suoriutui teh-

tävästä hyvillä pisteillä ja näin olleen vahvistivat pääsyänsä finaaliin. 

 

Kuvio 25. Tehtävä 2, kokonaispisteet 
 

6.3 Kilpailutehtävä 3 

Kolmannessa kilpailutehtävässä käytettiin vain yhtä arvostelukaavaketta, koska teh-

tävässä arvosteltiin pelkästään tehtävän suorittamista eikä kilpailijan tarvinnut suun-

nitella työtä etukäteen paperille. Tehtävässä piti suorittaa jakohihnan huolto-osien 

vaihto ja se on pisteiden valossa osoittautunut todella vaikeaksi tehtäväksi. Tulok-

sista huomaa, että kaikki kilpailijat eivät hallitse kiilattoman jakopään rakennetta tai 

eivät ole koskaan päässeet sellaisen kanssa työskentelemään. Kiilaton jakopää on 

kuitenkin hyvin yleinen jakopäänrakenne ja sitä käyttävät monet autonvalmistajat. 
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Arviointikaavakkeen pisteistä näkyy (kuvio 30), että kilpailijoiden taso oli suhteelli-

sen tasainen, eikä isoja piste-eroja syntynyt. Kuitenkin parhaiten pisteitä saaneen 

kilpailijan sekä huonoiten pisteitä ansainneen kilpailijan välinen piste-ero on yli 50 

pistettä, eli kilpailijoiden taitotason ero oli todella iso tässä kilpailutehtävässä. 

 

Kuvio 26. Tehtävä 3, arviointikaavake 
 

6.4 Kilpailutehtävä 4 

Tässä kilpailutehtävässä oli tarkoituksena testata kilpailijoiden tietämystä henkilö-

auton ilmastointijärjestelmän vianetsinnästä, testauksesta ja korjauksesta. Arvioin-

tikaavakkeesta (kuvio 31) sai kaksi kilpailijaa enemmän pisteitä kuin muut kilpailijat. 

Pisteitä jakaantui kilpailijoille suhteellisen tasaisesti ja muutama kilpailija pääsi ta-

sapisteisiin, kuitenkin parhaiten pisteitä saaneen kilpailijan sekä huonoiten pisteitä 

ansainneen kilpailijan välinen piste-ero on yli 30 pistettä. 
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Kuvio 27. Tehtävä 4, arviointikaavake 
 

Tehtävässä kilpailijoiden tuli suunnitella diagnoosipolku, jolla vikaa lähtee ajoneu-

vosta etsimään ennen kuin varsinaista tehtävää pääsi suorittamaan. Se, kuinka hy-

vin kilpailija oli oman polkunsa suunnitellut, vaikutti siihen kuinka paljon pisteitä hän 

siitä sai. Diagnoosipolussa tuli olla 3–5 diagnoosikohdetta joita kilpailijan piti testata. 

Parhaat pisteet kilpailija sai diagnoosikohteista, jotka parhaiten sopivat ajoneuvon 

vikaan ja huonoimmat pisteet tulivat vianetsinnän kannalta epäoleellisista kohteista 

(kuvio 32). Kilpailijat suoriutuivat hyvin diagnoosipolun suunnittelusta ja siitä tulikin 

täydet pisteet usealle kilpailijalle. 

 

 

Kuvio 28. Tehtävä 4, diagnoosipolku 
 

0

10

20

30

40

50

60

1 10 9 11 16 3 8 14 12 5 13 2 4 7 6 15

P
is

te
et

Kilpailijan numero

Tehtävä 4. Arviointikaavake

0

1

2

3

4

5

6

2 7 9 10 11 14 16 4 1 3 5 6 8 12 13 15

P
is

te
et

Kilpailijan numero

Tehtävä 4. Diagnoosipolku



  

 

49 

Tehtävässä arvioitiin kilpailijan tuotosta, johon piti kirjoittaa kaikki kilpailijan suoritta-

mat mittaukset ja testaukset sekä tulokset (kuvio 33). Parhaiten pisteitä sai, jos kil-

pailijan tuotoksesta selviää johdonmukaisesti, mistä vikaa on etsitty ja mitä kom-

ponentteja testaten lopulliseen vikaan päädyttiin. Tästä osiosta kilpailijat saivat hy-

vin pisteitä ja piste-erot jäivät vähäisiksi. 

 

Kuvio 29. Tehtävä 4, kilpailijan tuotos 
 

 

Kuvio 30. Tehtävä 4, kokonaispisteet 
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Tässä kilpailutehtävässä oli kolme arvosteltavaa osa-aluetta, joista laskettiin tehtä-

vän kokonaispisteet (kuvio 34). Kokonaispisteiden valossa kaksi kilpailijaa erottui 

muista korkeammilla kokonaispisteillä ja selvästi parantavat mahdollisuuksiaan 

päästä kilpailemaan finaalissa. 

6.5 Lopputulokset 

Kun kaikkien kilpailutehtävien kokonaispisteet lasketaan yhteen, saadaan selville, 

ketkä kahdeksan kilpailijaa pääsivät kilpailemaan Taitaja 2015 -finaaliin. Yhteispis-

teissä finaaliin pääsevän kahdeksanneksi tulleen kilpailijan ja yhdeksänneksi tulleen 

kilpailijan välinen piste-ero oli vain yksi piste. Muiden finaalista pois jääneiden kil-

pailijoiden pistemäärät olivat paljon pienempiä kuin finaaliin päässeiden kilpailijoi-

den pisteet. Vihreällä merkityt kilpailijat pääsivät finaaliin ja sinisellä merkityt kilpai-

lijat jäivät pois finaalista (kuvio 35). 

 

Kuvio 31. Kilpailutehtävien yhteispisteet 
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7 KYSEILYIDEN TULOKSET JA ANALYYSI 

Taitaja 2015 -semifinaaleihin osallistuville kilpailijoille suoritettiin kysely heti tehtä-

vien suorittamisen jälkeen. Tehtävissä tuomareina toimiville opettajille suoritettiin 

myös kysely, kun kaikki opiskelijat olivat suorittaneet kaikki tehtävät. Kaikki vastauk-

set olivat nimettömiä, jotta vastaukset olisivat mahdollisimman rehellisiä ja kaikki 

puutteet tulisivat ilmi. 

7.1 Kilpailijat 

Kilpailijat saivat kertoa, mikä kilpailutehtävä oli heidän mielestään vaikein. Tuloksia 

tarkasteltaessa kilpailutehtävä kolme, jakohihnan vaihto, sai eniten vastauksia (ku-

vio 36). Seuraavaksi vaikein tehtävä oli kilpailutehtävä neljä, ilmastointijärjestelmän 

vianetsintä. Yksi kilpailija vastasi kilpailutehtävän kaksi, bensiinimoottorin käyntihäi-

riö, olleen kaikista vaikein tehtävä. Kilpailutehtävä yksi, tarkastushuolto, ei ollut ke-

nenkään mielestä vaikein tehtävä. 

 

Kuvio 32. Mikä kilpailutehtävä oli mielestäsi vaikein? 
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Kilpailijoilta kysyttiin, mikä kilpailutehtävä oli heidän mielestään helpoin, tähän eni-

ten vastauksia sai kilpailutehtävä kaksi, bensiinimoottorin käyntihäiriö ja toiseksi eni-

ten vastauksia sai kilpailutehtävä yksi, tarkastushuolto (kuvio 37). Yhden kilpailijan 

mielestä helpoin tehtävä oli kilpailutehtävä neljä, ilmastointijärjestelmän vianetsintä. 

Kukaan ei pitänyt kilpailutehtävää kolme, jakohihnan vaihto, helpoimpana tehtä-

vänä. 

 

Kuvio 33. Mikä kilpailutehtävä oli mielestäsi helpoin? 
 

Kilpailijoilta kysyttiin myös, mikä oli heidän mielestään mieluisin kilpailutehtävä (ku-

vio 38). Eniten vastauksia sai kilpailutehtävä kaksi, bensiinimoottorin käyntihäiriö ja 

toiseksi mieluisin kilpailutehtävä oli kilpailutehtävä kolme, jakohihnan vaihto. Yksi 

kilpailija ei osannut sanoa, mikä kilpailutehtävä olisi hänen mielestään ollut mielui-

sin. 
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Kuvio 34. Mikä oli mielestäsi mieluisin kilpailutehtävä? 
 

Kilpailijoilta kysyttiin, miten järjestäjät suoriutuivat tehtävästään, eli toimivatko kilpai-

lutehtävien tuomarit mielestäsi oikeudenmukaisesti. Tähän kysymykseen vastasivat 

kaikki myönteisesti (kuvio 39). 

 

Kuvio 35. Toimivatko kilpailutehtävien tuomarit mielestäsi oikeudenmukaisesti? 
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Kilpailijat saivat arvioida myös semifinaalien järjestelyjä yleisellä tasolla, eli olivatko 

kilpailijat tyytyväisiä semifinaalien järjestelyihin. Tähän kysymykseen kaikki vastasi-

vat myönteisesti (kuvio 40).  

 

Kuvio 36. Oletko tyytyväinen semifinaalien järjestelyihin? 

7.2 Tuomarit 

Kilpailutehtävien tuomarit saivat arvioida omaa toimintaansa, eli olivatko arvostelu-

kaavakkeet heidän mielestään oikeudenmukaisia. Yli puolet tuomareista oli sitä 

mieltä, että arvostelukaavakkeet olivat oikeudenmukaisia (kuvio 41). 

 

Kuvio 37. Olivatko arvostelukaavakkeet mielestäsi oikeudenmukaisia? 
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Kilpailun tuomareilta kysyttiin myös, olivatko he itse tyytyväisiä semifinaalien järjes-

telyihin. Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä semifinaaleihin (kuvio 42).  

 

Kuvio 38. Oletko tyytyväinen semifinaalien järjestelyihin? 

7.3 Analyysi 

Kilpailijoiden ja tuomareiden vastauksista käy ilmi, että semifinaaleihin suunniteltuja 

kilpailutehtäviä voidaan käyttää tulevissa Taitaja-kisoissa. Diagnoosipolun suunnit-

teleminen kertoo hyvin kilpailijan tiedot erilaisista ajoneuvossa sijaitsevista järjestel-

mistä ja samalla testaa kilpailijan kykyä selvittää ajoneuvon vikaa loogisessa järjes-

tyksessä. Mittausten ja mittaustulosten kirjaaminen erilliselle paperille testaa kilpai-

lijan kykyä tärkeiden asioiden kirjaamiseen ja samalla kilpailijan suoritus tulee hyvin 

dokumentoitua. Arviointikaavakkeen rakenne on hyvä, koska siitä löytyy kaikki mah-

dolliset arvostelukohteet ja se on helposti muunneltavissa erilaisille kilpailutehtäville. 

Kaikki kolme edellä mainittua uudistusta tulisi olla käytössä kaikissa tulevaisuuden 

Taitaja–kilpailuissa.  
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8 YHTEENVETO 

Omasta mielestäni Taitaja 2015 -semifinaalit onnistuivat todella hyvin. Kilpailuteh-

tävissä ei havaittu isoja puutteita ja finaaleihin päässeet kilpailijat saivat selvästi 

enemmän pisteitä kuin muut kilpailijat. Semifinaalien onnistumisesta kertoo hyvin 

myös se, että yhtään virallista valitusta kisoista ei tullut. 

Tuomareiden perehdyttäminen kilpailutehtäviin aloitettiin pari päivää ennen kisoja. 

Tämä olisi ollut hyvä aloittaa ennemmin, jotta tuomarit olisivat voineet tutustua kil-

pailutehtäviin rauhassa. Tämä ei ollut mahdollista, koska tuomareina toimivat Kou-

lutuskeskus Sedun autoalan opettajat ja siksi he eivät oman työnsä ohella ehtineet 

saamaan perusteellisempaa perehdytystä. Tuomareita ei tarvinnut opettaa arvioi-

maan kilpailijoiden varsinaista suoritusta, koska he ovat oman työnsä ohella tehneet 

samaa jo useita vuosia. Jos tuomareina olisi käytetty koulun ulkopuolisia henkilöitä, 

heidät olisi pitänyt opettaa myös arvioimaan kilpailijan suoritusta ja havaitsemaan 

erilaiset virheet työsuorituksessa. 

Varsinaiset kilpailutehtävät sujuivat hyvin ja odotetulla tavalla, kuitenkin kilpailuteh-

tävien kaksi ja neljä ajoneuvojen vikakoodit ilmestyivät diagnoosilaitteisiin vasta ly-

hyen tyhjäkäynnin ja kaasuttelun jälkeen ja tämä hämäsi kilpailijoita ja tuomareita 

hieman. Kyseisten kilpailutehtävien tuomareille oli jaettu ajoneuvojen vikakoodista 

tuloste, jota he pystyivät käyttämään tarvittaessa, mikäli vikakoodi ei ajoneuvoon 

ilmestynyt. Sillä ei ollut kilpailutehtävän suorittamisen kannalta väliä, ilmestyikö vi-

kakoodi diagnoosilaitteistoon vai näytettiinkö se paperilla kilpailijalle, tärkeämpiä oli-

vat ajoneuvoon suoritetut mittaukset. 

Arviointikaavakkeen täyttö sujui hyvin ja jokaiselle kilpailijalle voitiin antaa pisteet 

jokaisesta kohdasta. Arviointia helpotti se, että tuomarit olivat jakaneet arviointikoh-

dat puoliksi, jolloin molemmilla tuomarilla oli omat arviointikohteet ja näin kilpailijan 

suoritus voitiin arvioida mahdollisimman laajasti. Arviointikaavake käytiin tuomarei-

den kanssa tarkasti läpi ennen kilpailua, jotta jokainen tietää, miten pisteet jaetaan. 
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Kilpailijoilla teetettiin kysely heti kilpailutehtävien suorittamisen jälkeen, kyselyn tu-

loksia tarkasteltaessa voitiin todeta, että kaikki oli sujunut hyvin semifinaalien jär-

setämisessä. Myös kilpailun tuomareille teetetyn kyselyn pohjalta loppupäätelmäksi 

tuli hyvin onnistuneet kisat. 

Semifinaaleissa oli käytössä ensimmäistä kertaa kirjallinen osuus, johon kilpailijan 

tuli kirjoittaa diagnoosipolku sekä havaintoja, mittaustuloksia ja mittauskohteita. 

Tämä osuus onnistui myös hyvin, sillä useat kilpailijat saivat täydet pisteet diagnoo-

sipolun suunnittelusta sekä hyvin pisteitä myös havaituista puutteista ajoneuvossa. 

Tilanne oli uusi kaikille kilpailijoille, sillä kaikki olivat alustavasti varautuneet kerto-

maan havaituista puutteista suullisesti tuomarille. Kirjallinen osuus oli kuitenkin hy-

vin tärkeä myös mahdolliset reklamaatiot huomioon ottaen, kaikki kilpailijan toimen-

piteet ovat kirjallisessa muodossa ja näin ollen niitä voidaan tarkastella myöhemmin 

esimerkiksi pisteiden uudelleenlaskentaa varten. 

Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet täyttyivät siis erittäin hyvin ja kilpailutehtävissä 

käytettyjä asiakirjoja voidaan käyttää tulevissa Taitaja-kisoissa.  
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