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1 JOHDANTO 

 

Olen ollut Joensuun Avain Vaunulla töissä kolmena kesänä ja syksynä. Sinä 

aikana olen ehtinyt tutustua Avain Vaunun toimintaan ja saanut käsityksen 

aitiopaikalta call centeristä siitä, mihin suuntaan markkinat ovat kehittymäs-

sä.  

Avain Vaunulla kiinnostuttiin katsastustoiminnasta, kun tuli tieto, että katsas-

tuslupalaki todennäköisesti muuttuisi. Tässä insinöörityössä haluttiin selvit-

tää, mitä katsastuspalvelu vaatisi ja olisiko uuden palvelun aloittaminen ta-

loudellisesti kannattavaa.  

Alussa käydään läpi keskeisimpiä katsastuslupalain pykäliä. [1, 3] Tämä on 

tärkeää, koska katsastustoiminnalle on asetettu todella tiukat ehdot ja niitä 

täytyy ehdottomasti noudattaa, jos on perustamassa katsastusasemaa. 

Tässä opinnäytetyössä sovelletaan nykyistä lakia ja sen valossa tarkastel-

laan katsastustoimipisteen perustamista Avain Vaunulle tai mille tahansa 

korjaamolle. 

Seuraavaksi kuvataan hieman katsastustoiminnan historiaa sekä sitä, millai-

sia mahdollisia muutoksia katsastuslupalakiin on tulossa. 
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2 MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS 

 

Ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastukseen ajoneuvon kunnon ja re-

kisteriin merkittyjen tietojen tarkistamiseksi. [1] 

 

Auto on katsastettava viimeistään sen rekisteriotteeseen merkittyä käyttöön-

ottopäivää vastaavana päivänä. Jos rekisteriotteessa oleva käyttöönottopäi-

vämäärä on merkitty epätäydellisesti, esimerkiksi 00.00.87, määräytyy kat-

sastusaika rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaisesti. 

 

Yksityiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot on katsastettava ensim-

mäisen kerran kolmen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä, toisen kerran 

viiden vuoden kuluttua ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönottopäi-

vää vastaavana päivänä. 

 

Pakettiautot on katsastettava ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua 

käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain.  

 

Katsastuksen voi suorittaa aikaisintaan neljä kuukautta ennen kyseistä vii-

meistä katsastusajankohtaa. [2] 

 

3 NYKYINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

Ajoneuvojen katsastuslupalain tarkoituksena on ajoneuvojen katsastustoi-

minnan avulla edistää liikenneturvallisuutta ja vähentää ajoneuvojen aiheut-

tamia ympäristöhaittoja sekä edistää katsastuspalvelujen saatavuutta. [3] 

 

Määräaikaiskatsastuksessa voidaan myös havaita isompia vikoja ajoneuvois-

ta, joiden korjaaminen on tällöin kannattavampaa kuin myöhemmässä vai-

heessa jolloin joutuisi mahdollisesti tekemään isomman korjauksen. [4] 

 

Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista haetaan katsastustoimintaa varten 

toimilupia. Trafi myös myöntää toimiluvat. [5] Ajoneuvojen katsastuksia saa 

suorittaa vain se, jolle on myönnetty toimilupa [3].  
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3.1 Toimilupa 

Laki ajoneuvojen katsastusluvista määrittelee katsastustoiminnan toimiluvan 

ehdot seuraavasti: 

 

Toimiluvan myöntämisen edellytykset.  Lain ajoneuvojen katsastusluvista 

3 §:ssä määritellään katsastustoiminnan toimiluvan myöntämisen edellytyk-

set. Toimilupa tulee myöntää hakijalle, joka on luotettava, asiantunteva, va-

kavarainen ja riippumaton. Hakijan on kyettävä myös varmistamaan toimin-

nan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huo-

lehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.  Toimiluvan hakijan tulee olla 

Suomessa rekisteröity oikeushenkilö. [3] 

 

Hakijan luotettavuuden arviointi. Laki ajoneuvojen katsastusluvista, § 4, 

määrittelee hakijan luotettavuuden arvioinnin perusteet. Toimiluvan hakijaa 

voidaan pitää luotettavana, jos hakija, toiminnasta vastaava tai katsastuksia 

suorittava henkilö, yhtiömuodossa toimivan hakijan hallituksen tai hallinto-

neuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja, yhtiömies tai muussa mää-

räävässä asemassa oleva ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen 

sopimaton katsastustoiminnan harjoittajaksi ja katsastuksia suorittavaksi 

henkilöksi. Kukaan edellä mainituista ei saa olla tuomittu ainakaan: 

 

1) vakavasta ajoneuvojen katsastusta, rekisteröintiä tai verotusta taikka kirjanpi-

toa tai varainhallintaa koskevien säännösten rikkomisesta rangaistukseen, ellei 

Ajoneuvohallintokeskus toisin harkitse; eikä 

 

2) viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen, tai kolmen viimeisen 

vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan 

henkilön olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan katsastustoimintaa tai suo-

rittamaan katsastuksia. [3] 

 

Hakijan asiantuntemus. Toimiluvan hakija katsotaan asiantuntevaksi, jos 

katsastustoimipaikkaa varten on ilmoitettu pätevä katsastustoiminnasta vas-

taava henkilö. Pätevyys määritellään laissa ajoneuvojen katsastusluvista 5 

§:ssä seuraavasti:  
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Pätevyyden osoituksena katsastustoiminnasta vastaavalta henkilöltä edellytetään 

peruskoulutuksena vähintään teknillisen oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan 

tai vastaavan soveltavan teknikkotason tutkinnon suorittamista. Lisäkoulutuksena 

edellytetään toimiluvan laajuutta vastaavaa määräaikaiskatsastuskoulutusta (kat-

sastajantutkinto) ja erikoiskoulutusta sekä niihin liittyvää käytännön kokemusta ja 

ammattitaidon säilyttämiseksi tarkoitettua, määräajoin toistuvaa täydennyskoulu-

tusta. [3]  

 

Hakijan riippumattomuuden arviointi. Lain ajoneuvojen katsastusluvista 6 

§:n mukaan toimiluvan hakijaa voidaan pitää riippumattomana, jos hakija tai 

hänen palveluksessaan oleva ei harjoita tai ole kaupallisesti, taloudellisesti 

tai muuten riippuvuussuhteessa siihen, joka harjoittaa seuraavien momentti-

en 1−3 mukaista toimintaa: 

 
1) ajoneuvojen tai niihin osien tai varusteiden valmistusta, maahantuontia, kaup-

paa, suunnittelua, markkinointia, korjausta tai huoltoa; 
 

2) vakuutustoimintaan liittyvää ajoneuvojen vahinkotarkastustoimintaa; tai 
 

3) luvanvaraista liikennettä 
 
Toimiluvan hakija ei saa myöskään olla riippuvuussuhteessa 1 momentissa 

tarkoitettua toimintaa muodostamaan järjestöön. Edellä 1 ja 2 momentissa 

tarkoitettuna riippuvuussuhteena ei pidetä luvanvaraiseen toimintaan tarvit-

tavien tilojen ja laitteiden vuokrausta mainituissa momenteissa tarkoitettua 

toimintaa harjoittavalta tai harjoittavalle. [3]  

 

Toimiluvan laajuus. Toimilupa myönnetään hakemuksen perusteella kat-

sastuslajin mukaan seuraavasti rajoitettuna: 

 
1) määräaikais- ja valvontakatsastukset; tai 

 
2) kaikki katsastuslajit [3].  

 
Toimiluvan hakeminen.  Toimilupahakemukseen on liitettävä lain ajoneuvo-

jen katsastusluvista 8 §:n mukaiset liitteet: 

 
1) yhtiömuodossa toimivalta hakijalta kaupparekisteriote ja selvitys omistussuh-

teista; 
 

2) ilmoitus kunnasta, jossa toimintaa ryhdytään harjoittamaan; 
 

3) selvitys siitä, miten hakija varmistaa toimintansa riittävän korkean laadun ja 
asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelu; 
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4) ilmoitus katsastustoiminnasta vastaavasta henkilöstä 
 

5) selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus toteuttaa yhteydet tieliikenteen tieto-
järjestelmään ja miten hakija tulee huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojas-
ta;  

 
6) selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet sekä henkilöstö ja muut 4§:ssä tarkoite-

tut henkilöt täyttävät hakemuksen mukaisen toiminnan vaatimukset; sekä 
 

7) Ajoneuvohallintokeskuksen mahdollisesti edellyttämä muu selvitys. [3]  
 

Toimiluvan myöntäminen. Ajoneuvohallintokeskus myöntää toimiluvan 

enintään viidenvuoden määräajaksi hakijalle, joka täyttää lain ajoneuvojen 

katsastusluvista 3-6 § säädetyt edellytykset ja esittää 8 §:ssä mainitut selvi-

tykset. Toimiluvan myöntämisestä koskevassa päätöksessä voidaan asettaa 

ehtoja, joilla toimilupa myönnetään. Toimilupa myönnetään katsastustoimi-

paikkakohtaisena. [3]  

 

Toimipaikan tilat. Toimipaikan tilat määritellään laissa ajoneuvojen katsas-

tusluvista 11 §:ssä. Sen mukaan tilojen tulee olla sellaiset, että katsastukset 

voidaan suorittaa niissä asianmukaisesti säästä riippumatta. Erillään olevien 

kevyen ja raskaan ajoneuvokaluston katsastukseen käytettävien tilojen tulee 

sijaita toistensa läheisyydessä siten, että katsastustoiminnasta vastaavalla 

henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus vastata toimipaikan katsastustoi-

minnasta. 

 

Toimitilojen välittömässä läheisyydessä tulee olla kevyen ajoneuvokaluston 

koeajoon soveltuva, muulta liikenteeltä suljettu koeajorata. [3]  

 

Toiminnan aloittaminen. Lain ajoneuvojen katsastusluvista, §:n 12 mukaan 

toimiluvan mukainen katsastustoiminta voidaan aloittaa sen jälkeen, kun 

Ajoneuvohallintokeskus on: 

 
1) todennut toimiluvan haltijan toimitilat 11§:n mukaisiksi ja katsastustoimintaan 

soveltuviksi; 
2) hyväksynyt toimiluvan haltijan katsastuslaitteet luvan mukaiseen toimintaa 

soveltuviksi; 
3) todennut toimiluvan haltijan yhteydet tieliikenteen tietojärjestelmään asian-

mukaisiksi;  
4) todennut toimiluvan haltijan henkilöstön pätevyyden luvan mukaisiin tehtä-

viin; ja 
5) todennut toimintaan liittyvien olosuhteiden muutenkin vastaavan luvan mu-

kaisen toiminnan edellyttämiä vaatimuksia. 



6 

 
Jollei toimiluvan mukaista katsastustoimintaa ole aloitettu kuuden kuukauden 

kuluessa toimiluvan myöntämisestä, toimilupa raukeaa. Ajoneuvohallintokes-

kus voi erityisestä syystä pidentää määräaikaa. [3]  

 

Toimiluvan uusiminen. Toimiluvan uusimista koskevaan hakemukseen on 

soveltuvin osin liitettävä 8 §:ssä tarkoitetut asiakirjat. 

 

Hakemusta ratkaistaessa on luvan myöntämisen edellytysten lisäksi otettava 

huomioon, onko katsastustoimintaa harjoitettu luvan mukaisesti ja muutoin 

asianmukaisesti. Ajoneuvohallintokeskus voi ennen hakemuksen ratkaise-

mista suorittaa 12 §:ssä tarkoitetut, toiminnan aloittamiseen liittyvät toimenpi-

teet, jos se katsoo niiden suorittamisen tarpeelliseksi. 

 

Jos luvan uusimista koskeva hakemus on pantu vireille viimeistään kolme 

kuukautta ennen toimiluvan viimeistä voimassaolopäivää, uusittavan luvan 

nojalla saa harjoittaa katsastustoimintaa siihen saakka, kun asia on ratkaistu. 

[3]  

 

Katsastustoiminnan päättyminen. Katsastustoimipaikan toiminnan keskey-

tyessä tai päättyessä toimiluvan haltijan on toimitettava katsastuksen suorit-

tamiseen välittömästi liittyvät asiakirjat ja lomakkeet Ajoneuvohallintokeskuk-

selle sen pyynnöstä. [3] 

 

Tasapuolisuus. Lain ajoneuvojen katsastusluvista 13 §:n mukaan toimiluvan 

haltijalla on velvollisuus vastaanottaa ja suorittaa jokaisen sitä haluavan asi-

akkaan ajoneuvon katsastus säännösten ja toimilupansa mukaisesti. 

 

Toimiluvan haltijan on järjestettävä toimintansa siten, etteivät muut seikat 

kuin ajoneuvon kuntoon ja muuhun määräystenmukaisuuteen liittyvä arviointi 

voi vaikuttaa katsastuksen lopputulokseen. 

 
Ajoneuvojen katsastukset on suoritettava ajoneuvon merkistä, mallista, käyt-

töönottoajankohdasta ja muista vastaavista seikoista riippumatta. [3]  

 

Katsastusluvan ja koulutusoikeuden haltijoiden kielellisestä palveluvelvolli-

suudesta säädetään kielilaissa (423/2003). [6] 
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3.2 Hallinto 

Hyvä hallinto. Katsastusluvan haltijoiden on tässä laissa tarkoitettuja julkisia 

hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava hallintolakia (434/2003). [7] 

Katsastusluvan haltijoiden on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä 

hoitaessaan noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-

tussa laissa (621/1999) säädetään. [8] 

 

Katsastusasiakirjojen säilyttäminen. Ajoneuvohallintokeskuksessa säilyte-

tään rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusta koskevat todistukset ja 

muut asiakirjat. Katsastustoimipaikan tulee lähettää nämä todistukset ja muut 

asiakirjat säilytettäviksi Ajoneuvohallintokeskukseen sen jälkeen, kun katsas-

tus on suoritettu loppuun. Ajoneuvohallintokeskus saa luovuttaa näitä todis-

tuksia ja asiakirjoja sekä muita katsastustoiminnassa tarvittavia asiakirjoja 

teknisellä käyttöyhteydellä katsastustoimipaikoille katsastustoimintaa varten.  

[3] 

3.3 Ongelmatapaukset 

Toimenpiteet puutteiden johdosta. Lain ajoneuvojen katsastusluvista §:n 

21 mukaan, ajoneuvohallintokeskuksen on peruutettava toimilupa määrä-

ajaksi tai kokonaan, jos 

 
1) toimiluvan haltija ei ylläpidä katsastustoimipaikalla säännöllistä ajoneuvojen 

katsastustoimintaa tai lopettaa kyseisen toiminnan; 
2) toimiluvan haltija ei enää täytä toimiluvan saannin edellytyksiä (Laki ajoneuvo-

jen katsastusluvista, 3-6 §); 
3) toimiluvan haltija on asetettu konkurssiin; tai 
4) toimiluvan haltija tai määräävässä asemassa olevan luvanhaltijan edustaja on 

määrätty liiketoimintakieltoon. 
 
Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa toimiluvan tai antaa luvanhaltijalle 

huomautuksen tai kirjallisen varoituksen, jos; 

 
1) katsastuksessa on hyväksytty liikenteessä käytettäviksi ajoneuvoja, jotka eivät 

ilmeisen selvästi ole olleet säännösten mukaisia; huomautus ja kirjallinen va-
roitus voidaan kuitenkin antaa, jos on hyväksytty yksikin ajoneuvo, joka ei ole 
ollut säännösten mukainen; 

2) katsastuksessa ensimmäisellä kerralla hylättyjen ajoneuvojen suhteellinen 
osuus perusteettomasti poikkeaa merkittävästi yleisestä valtakunnallisesta ta-
sosta; 

3) katsastuksessa on laiminlyöty ajoneuvojen verotukseen liittyvää valvontaa tai 
muutoin jätetty suorittamatta tehtävä, joka on erikseen säädetty suoritetta-
vaksi katsastuksen yhteydessä; 
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4) toiminnassa on rikottu 13§ säädettyä tasapuolisuusvaatimusta tai muuta tässä 
laissa säädettyä vaatimusta; 

5) luvan haltija rikkoo toimiluvalle ministeriön päätöksessä säädettyä tai lupaeh-
doissa asetettuja vaatimuksia; tai 

6) toimiluvan haltijan kirjanpito, varainhallinta tai hallinto eivät täytä toiminnalta 
vaadittavia edellytyksiä. 

 
 
Jos on ilmeistä, että katsastustoiminnassa on olennaisia puutteita tai väärin-

käytöksiä, Ajoneuvohallintokeskus voi väliaikaisesti kieltää luvanhaltijan kat-

sastustoiminnan harjoittamisen sekä tarvittaessa estää tieliikenteen tietojär-

jestelmän tietojen käytön ja tietojen tallettamisen tietojärjestelmään. Väliai-

kainen kielto sekä käytön ja tallettamisen estäminen ovat voimassa, kunnes 

toimiluvan peruuttamista koskeva asia on lopullisesti ratkaistu lain ajoneuvo-

jen katsastusluvista, §:n 21, 1 tai 2 momentin nojalla. Asia on ratkaistava en-

si tilassa. 

 

Toimiluvan peruuttamista, katsastustoiminnan väliaikaista kietoa sekä tielii-

kenteen tietojärjestelmän tietojen käytön ja tietojen tallentamisen estämistä 

koskevia päätöksiä on noudatettava päätöksestä tehdystä valituksesta huo-

limatta. [3] 

 

Pakkokeinot. Jos tarkastuksessa tai muuten havaitaan, ettei katsastustoi-

minnassa käytettävä tila tai laite täytä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa 

säännöksissä asetettuja oleellisia vaatimuksia, Ajoneuvohallintokeskus voi 

joko kieltää tilan tai laitteen käytön tai rajoittaa sen käyttöä. 

 

Ajoneuvohallintokeskus voi asettaa lain ajoneuvojen katsastusluvista 17 

§:ssä tarkoitettujen asiakirjojen ja lomakkeiden toimittamisvelvollisuuden, 20 

§:n 2 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden, 21 §:n 3 momentissa 

tarkoitetun kiellon ja tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai rajoi-

tuksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, 

mikä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään [9]. Sitä, joka ei noudata tä-

män lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua velvollisuutta, kieltoa tai 

rajoitusta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta. [3] 
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3.4 Maksut 

Katsastustoiminnan maksu. Ajoneuvohallintokeskus perii katsastusluvan 

haltijoilta katsastustoiminnan kiinteän maksu jokaisesta suoritetusta ajoneu-

von katsastuksesta. Perittävien maksujen tulee yhteensä vastata niitä koko-

naiskustannuksia, jotka Ajoneuvohallintokeskukselle aiheutuvat seuraavista: 

 
1) katsastustoiminnan kehittäminen ja tukitoiminnat; 
2) katsastustoiminnan valvonta; 
3) ajoneuvoja koskevan rekisterin pitäminen ajoneuvojen katsastusluvan halti-

joiden katsastustehtäviä varten; 
4) teknisiin tienvarsitarkastuksiin liittyvän tehtävät;  
5) Ajoneuvohallintokeskuksen korvattavaksi säädetyn valvontakatsastuksen kus-

tannukset.  
 
Katsastustoiminnan maksun suuruudesta säädetään tarkemmin liikenne- ja 

viestintäministeriön asetuksella. Muutoin noudatetaan, mitä valtion maksupe-

rustelaissa (150/1992) [10] säädetään. [3] 

3.5 Katsastuslaitteet 

Liikenneministeriö on päättänyt, että katsastustoimipaikassa tulee olla aina-

kin seuraavat laitteet ja varusteet: 

 
a) jarrudynamometri 
b) keventimellä varustettu ajoneuvonostin tai tarkistuskuilu; 
c) mittauslaitteet otto- ja dieselmoottorien pakokaasupäästöjä varten sekä ot-

tomoottorikäyttöisten M1- ja N1-luokan ajoneuvojen pakokaasupäästöjen si-
säisen valvontajärjestelmän (OBD) tarkistuslaite; (18.6.2003/579) 

d) ajovalojen suuntaukseen ja valotehon mittaukseen soveltuva jalustalla varus-
tettu tarkastuslaite; 

e) paineilmajarrujen tarkastuksessa tarpeelliset mittarit ja automaattiseen tieto-
jen käsittelyyn perustuva mittauslaitteisto; 

f) akseli- tai telimassan mittaukseen soveltuva vaaka; 
g) äänenpainetason mittari; 
h) välystentarkistuslaite; 
i) henkilö- ja pakettiautojen heilahtelunvaimentimien testauslaite; 
j) muut Ajoneuvohallintokeskuksen edellyttämät vähäiset katsastusten asian-

mukaiseksi suorittamiseksi tarvittavat laitteet ja välineet. 
 

Sivutoimipisteessä ei tarvitse olla e ja i kohdassa tarkoitettuja mittareita ja 

laitteistoja. [12] 

’ 
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3.6 Katsastustoimipaikan velvollisuudet 

Katsastustoiminnan laadunvarmistus. 1. Katsastustoiminnan laatu tulee 

osoittaa toimipaikkakohtaisella ja ajan tasalla olevalla laatukäsikirjalla. 

2.  Laatukäsikirjan tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat: 

 
a) katsastustoiminnan kuvaus; 
b) katsastuksissa tarkastettavat kohteet; 
c) katsastustyömenetelmien kuvaus; 
d) ajoneuvon hyväksymis- ja hylkäämisperusteet; 
e) toimipaikan katsastuksia suorittavan henkilöstön yksityiskohtainen koulutus-

suunnitelma; 
f) ohje siitä, miten toimipaikan asiakkailta tuleva palaute käsitellään; 
g) selvitys siitä, miten toiminnan sisäinen laadunvarmistus on järjestetty; 
h) toimipaikan katsastustoiminnasta vastaavan henkilön, katsastuksia suorittavi-

en henkilöiden ja muun henkilöstön tehtävien ja vastuualueiden määrittely; 
i) selvitys siitä, miten katsastuksissa käytettävien laitteiden huolto on järjestetty 

ja miten mittaustulosten luotettavuus on varmistettu. [12] 
 
 
Tietosuoja. 1. Katsastukseen käytettävien toimitilojen ja laitteiden tulee olla 

sellaiset, että ajoneuvot voidaan katsastaa vaarantamatta kenenkään tie-

tosuojaa. 

2. Toimitilojen tulee olla siten järjestettyjä, että rekisterikilpien, lomakkeiden 

ja asiakirjojen turvallinen sekä muutoinkin asianmukainen säilyttäminen on 

mahdollista. [12] 

 

Katsastustietojen merkitseminen ajoneuvoja koskevaan rekisteriin.  

Katsastustoimipaikan tulee merkitä ajoneuvon katsastusta koskevat tiedot 

nopeasti ja luotettavasti ajoneuvoja koskevaan rekisteriin. [12] 

 

Katsastustoimipaikalla säilytettävät asiakirjat. 1. Katsastustoimipaikalla 

on säilytettävä ja ylläpidettävä ainakin seuraavat asiakirjat tai niiden jäljen-

nökset: 

 
a) laatukäsikirja; 
b) toimitilojen sekä katsastuslaitteiden vuokra- ja käyttöoikeussopimukset; 
c) katsastuksiin käytettävien laitteiden huoltosopimukset sekä huolto- ja tarkas-

tuspöytäkirjat; 
d) muiden lakisääteisten tarkastuksien pöytäkirjat; 
e) todistukset tai todistustenjäljennökset henkilöstön perus- ja lisäkoulutuksesta; 
f) luettelo annetuista valmistenumeroista; 
g) määräaikaiskatsastusta sekä valvontakatsastusta koskevat katsastusasiakirjat 

ja tarkastustodistukset; 
h) luettelo ajoneuvoja koskevaan rekisteriin toimitettujen tietojen oikaisusta; 
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i) luettelo laatupoikkeamista; 
j) luettelo toimipaikan ulkopuolella suoritetuista katsastuksista. 

 
2. Edellä olevan listan kohdissa a−e tarkoitetuista asiakirjoista on toimipaikal-

la oltava ajan tasalla olevat asiakirjat tai niiden jäljennökset sekä vastaavat 

asiakirjat kolmelta vuodelta. Kaikki yksittäisen ajoneuvon määräaikaiskatsas-

tusta koskevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kaksi vuotta. Muutoin f – h 

-kohdassa tarkoitetut asiakirjat on säilytettävä viisitoista vuotta. I- ja j-

kohdassa tarkoitetut asiakirjat on kuitenkin säilytettävä kolme vuotta. [12] 

3.7 Katsastajantutkinto 

Katsastuksia suorittavan henkilön pätevyysvaatimukset. Katsastuksia 

suorittavalta henkilöltä edellytetään peruskoulutuksena vähintään teknillisen 

oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkota-

son tutkinnon suorittamista. Lisäkoulutuksena edellytetään henkilön katsas-

tustehtäviä vastaavaa määräaikaiskatsastuskoulutusta (katsastajantutkinto) 

ja erikoiskoulutusta sekä niihin liittyvää käytännön kokemusta ja ammattitai-

don säilyttämiseksi tarkoitettua, määräajoin toistuvaa täydennyskoulutusta. 

 

Henkilö, joka on suorittanut vähintään ammattikorkeakoulun autotekniikan tai 

muun vastaavan soveltuvan koulutusohjelman autoteknilliset perusopinnot 

sekä katsastuksia vastaavan katsastajantutkinnon ja siihen liittyvän käytän-

nön harjoittelun, saa suorittaa määräaikaiskatsastuksia ajoneuvoille, joiden 

käytössä ja rekisteröinnissä sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

[3] 

3.8 Täydennyskoulutus 

Liikenneministeriön päätöksellä katsastushenkilöstön on osallistuva täyden-
nyskoulutukseen säännöllisesti. 

 
1) Ammattitaidon ylläpitämiseksi on katsastustoiminnasta vastaavan henkilön ja kat-

sastuksia suorittavan henkilön osallistuttava Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksy-

mään täydennyskoulutukseen vähintään kerran kalenterivuodessa.  

 

2) Täydennyskoulutuksessa käsitellään uusia säännöksiä ja ohjeita, uutta tekniikkaa ja 

työmenetelmiä sekä muita katsastukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.  

 

3) Jokaisen täydennyskoulutuksen tulee käsittää vähintään seitsemän oppituntia. [13]  
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4 KATSASTUSLUPALAIN MUUTOS 

4.1 Katsastusliiketoiminnasta ja historiasta 

Suomessa katsastustoiminta on ollut erittäin korkealaatuista tiukkojen talou-

dellisten riippuvuussuhteiden sekä korkeiden vaatimusten ansiosta. Tämän 

takia asiakkaat ovat voineet luottaa katsastuksen oikeellisuuteen. [14] 

 

Vuonna 1993 katsastusyrityksiä oli Suomessa yhdeksän, kun taas vuonna 

2009 niitä oli noin 50 kappaletta. Yritysten lisääntyminen selittyy sillä, että 

katsastustoiminta on vapautunut asteittain vuoden 1994 alusta voimaan as-

tuneella toimilupalailla.  

  

Katsastusliiketoiminnan keskimääräinen liikevoittoprosentti 2009 vuonna oli 

20 % ja mediaani 22 %. Korjaamoilla keskimääräiset vastaavat prosenttiluvut 

ovat olleet -8,8 % ja 3,7 %. Vuonna 2009 katsastustoiminnassa sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti oli keskiarvoltaan 45,2 % ja mediaani 44,10 %. Kor-

jaamoilla keskimääräiset vastaavat prosenttiluvut ovat olleet 8 % ja 8,2 %.  

 

Erään selvityksen mukaan kahden kevyen kaluston katsastuslinjan ja yhden 

raskaan kaluston katsastuslinjan käsittävän toimipaikan rakentaminen, ilman 

tilojen rakentamista, maksaa noin 350 000–420 000 euroa, joista 100 000–

120 000 euroa muodostuu kevyenkaluston linjastosta ja 70 000–80 000 ras-

kaan kaluston linjastosta. Suomessa keskiverto katsastustoimipaikka saavut-

taa 40–50 % käyttöasteella noin 400 000–600 000 euron liikevaihdon. Suurin 

osa tästä muodostuu määräaikaiskatsastuksista. Henkilöstökulut ovat noin 

43 % liikevaihdosta, riippuen katsastusmäärästä, ja 10–15 % liikevaihdosta 

menee investointien poistoihin sekä vuokratiloihin. [15] 

 

Kaikkiaan katsastuksia suoritetaan noin 3 miljoonaa vuosittain. Erikoiskat-

sastuksia on vuosittain alle 200.000 kappaletta. Suomessa ja Saksassa on 

Euroopan tiukimmat katsastuksen peruskoulutusvaatimukset, mikä vaikeut-

taa uusien työntekijöiden ja yritysten alalle tuloa. [16] 
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4.2 Katsastuksen hinta 

Vuodesta 1994 vuoteen 2009 määräaikaiskatsastuksien keskimääräiset hin-

nat ovat nousseet 17 eurosta 48 euroon. Hinnat ovat ilman päästömittauksia. 

Hintojen noususta suurin osa noin 65 % selittyy kustannusten nousulla.  Seu-

raavassa kuvassa tarkastellaan määräaikaiskatsastuksien hintakehitystä. 

[17] 

 

 

Kuva 1. Määräaikaiskatsastuksen hinnan kehitys 1994 – 2009 [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Yleinen kuluttajahintaindeksi [18] 
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Vertailun vuoksi lisättiin yleinen kuluttajahintaindeksi, kuva 2. Havaitaan pie-

niä yhtäläisyyksiä hintojen muutoksissa. Esimerkkeinä vuodet 2004 ja 2005 

määräaikaiskatsastushinnan kehitys on ollut maltillisempaa kuin näitä vuosia 

ennen. Edellä mainittuina vuosina kuluttajahintaindeksi on ollut nollan tietä-

millä.  

 

Samoin vuosien 2008 ja 2009 välille saadaan pieni yhtäläisyys, vaikka ylei-

sessä kuluttajahintaindeksissä tälle välille sisältyy piikki. Määräaikaiskatsas-

tusten hinnat ovat nousseet verrattuna vuoteen 2007. Myös kuluttajahintain-

deksi on 2008 vuonna reilussa nousussa. Mutta 2009 vuonna katsastuksien 

hinnat olivat jo laskussa kuten kuluttajahintaindeksi. 

 

Vuodesta 1994 lähtien pakokaasumittaus on ollut pakollinen, ja nykyisin tä-

mä toimenpide tehdäänkin kaikille autoille. Vuonna 1994 pakokaasumittauk-

sen hinta oli keskimäärin 5 euroa bensiinikäyttöiselle autolle, kun taas 2009 

vuonna hinta oli keskimäärin 19 euroa. Hinta on lähestulkoon nelinkertaistu-

nut vuoden 1994 hintoihin verrattuna. Yrittäjien mukaan laitekustannukset 

ovat nousseet 1,3 % vuodessa, vuodesta 1994 lähtien. 

 

Vuodesta 2004 lähtien on tehty OBD- mittaus vuonna 2001 valmistuneille au-

toille ja tätä uudemmille autoille. Vuonna 2009 OBD- mittaus maksoi keski-

määrin 16 euroa, kun sama toimenpide vuonna 2008 maksoi 13 euroa. 

 

Keskimäärin kokonaiskustannukset katsastuksesta vuonna 1994 olivat 21 

euroa ja vuonna 2009 hinta oli 83 euroa. Havaintaan, että hinta on lähestul-

koon nelinkertaistunut. On tietenkin otettava huomioon, ettei vuonna 1994 

otettu OBD- mittauksia.    

 

Katsastustoiminnasta peritään nykyisin katsastustoimintamaksu, joka on 

suuruudeltaan 2,10 euroa per katsastuskerta ja saman verran jälkitarkastuk-

sesta. Uudessa lakimuutoksessa 2012 lähtien tämä maksu oltaisiin nosta-

massa 2,90 euroon jokaisesta katsastustoimipaikan suorittamasta katsastuk-

sesta ja jokaisesta katsastustoimipaikan suorittamasta jälkitarkastuksesta. 

Tämä 0,80 euron hinnankorotus tulee todennäköisesti näkymään kasvaneis-

sa katsastushinnoissa, mutta korotusta voidaan pitää vähäisenä kotitalouksil-

le.  
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4.3 Katsastustoiminnan vapautuminen 

Katsastustoiminnan vapauttamisesta oli meneillään hanke liikenne- ja vies-

tintäministeriössä katsastuslupalain uudistamiseksi. Laissa ehdotettiin muu-

tettavaksi katsastuslupalakia huomattavasti. Näillä muutoksilla pyrittiin vai-

kuttamaan tarjonnan lisäämiseen, katsastushintojen alenemiseen, katsastus-

toiminnan laadukkuuteen, puolueettomuuteen sekä alueelliseen saatavuu-

teen.  

 

Edellisen kerran lakia muutettiin vuonna 1994, jolloin katsastustoiminta va-

pautettiin kilpailulle, ja sen jälkeen lakia ajoneuvojen katsastusluvista ei ole 

juuri muutettu. Katsastuslupalain muutoksen, joka koskee ajoneuvojen kat-

sastustoimintaa, oli tarkoitus astua voimaan 2012 alkupuolella. [19] Kyseinen 

autokorjaamoiden katsastusoikeuslaki on kuitenkin raukeamassa, vaikkakin 

on pieni mahdollisuus, että asiaa harkitaan uudelleen. [20] 

4.4 Muutokset 

Katsastuslupalakia on esitetty muutettavaksi siten, että uudessa laissa luo-

vuttaisiin vaatimuksesta, joka velvoittaa katsastuspaikkaa tarjoamaan kevyen 

sekä raskaan kaluston katsastuspalveluita. On ehdotettu, että katsastusluvat 

myönnettäisiin erikseen kevyelle ja raskaalle kalustolle. 50 metrin koeajora-

tavaatimus poistettaisiin. Yrityksiltä, jotka suorittaisivat vain määräaikaiskat-

sastuksia, poistettaisiin tiukka riippumattomuusvaatimus. Lisäksi yrityksiltä 

vaadittaisiin katsastushintatietojen päivittämistä viranomaisten ylläpitämään 

hintarekisteriin. Samalla koulutusvaatimuksia uudistettaisiin. 

 
Näiden muutoksien ansiosta monien merkkikorjaamoiden olisi mahdollista 

aloittaa itsenäinen katsastustoiminta. Kuitenkin edellytyksenä olisi, ettei kor-

jaaja saisi katsastaa itse korjaamiaan ajoneuvoja eikä yritys saisi katsastaa 

omia ajoneuvojaan.  

 

Todennäköisesti lakiuudistus lisäisi huomattavasti Suomessa kevyttä kalus-

toa katsastavien katsastustoimipaikkojen lukumäärää. On tehty tutkimus, 

jonka mukaan määräaikaiskatsastuksia suorittavia toimipaikkoja olisi mah-

dollisesti jopa 2000, jos korjaamoalan yritykset ryhtyvät tarjoamaan katsas-

tuspalveluita. [17] 
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Todellisuudessa katsastuspaikkojen määrä lienee kuitenkin vähäisempi, 

koska lakiesityksessä vaaditaan SFS-EN ISO 9001:2008 [11] tai tätä uu-

dempi vastaava sertifioitu laadunhallintajärjestelmä.  Varsinkin haja-asutus 

alueille tulisi enemmän tarjontaa kevyen kaluston katsastamista varten.  

 

Raskaan kaluston toimipisteille kävisi todennäköisesti päinvastoin.  Toimipis-

teiden määrä tulisi vähenemään, sillä lähes puolet luvanhaltijoista on aikonut 

luopua raskaan kaluston katsastamisesta kokonaan tai joissakin toimipisteis-

sään. Raskasta kalustoa korjaavat autokorjaamot ovat kiinnostuneita tarjoa-

maan katsastuspalveluita. Kuitenkin erikoiskatsastuspaikkojen lukumäärä tu-

lee todennäköisesti vähenemään noin viidennekseen nykyisestä.  

 

Uutena muutoksena tulisi myös informaatiorekisteri, josta voitaisiin vertailla 

katsastustoimipaikkojen saatavuutta, hintoja sekä niiden tarjoamia katsas-

tuspalveluita. Tätä rekisteriä ylläpitäisi Liikenteen turvallisuusvirasto. Katsas-

tustoimipisteiden katsastustoiminnan suoritemaksu muuttuisi suoritemaksus-

ta valvontamaksuksi. [21] 

4.5 Katsastustoiminnan vapautumisen hyödyt ja haitat 

4.5.1 Hyödyt 

Jos ja kun katsastustoiminta tulee vapautumaan, katsastustoimipaikkojen lu-

kumäärä lisääntynee huimasti, vuoden 2010 noin 330 katsastustoimipistees-

tä jopa ennustettuun 2000 katsastustoimipisteeseen. Tarjontaa tulee lisää 

erityisesti kevyelle kalustolle, samalla kun raskaan kaluston katsastustoimi-

pisteet vähenevät.  

 

Katsastustarjonnan lisäämisellä pyritään alentamaan hintoja tai ainakin hillit-

semään hintojen nousua. Katsastustarjonnan lisäämisellä saataisiin tarjontaa 

myös haja-asutusalueille. Uudistusten myötä katsastusaseman ja korjaamon 

yhdistelmää voisi olla paikalla, jossa ei olisi mahdollista pitää 50 m:n mittais-

ta koeajorataa eikä olisi mahdollista katsastaa raskasta kalustoa, kuten esi-

merkiksi kaupungissa. 
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Samalla kun asiakkaat veisivät autonsa huoltoon, he saisivat autonsa takai-

sin katsastettuna. Erään selvityksen mukaan katsastuksen hinnalla ei ole 

asiakkaille niin suurta merkitystä kuin katsastusaseman sijainnilla. Koska 

katsastushinnoilla ei juuri ole merkitystä katsastusaseman valintaan, niin kat-

sastusasemilla ei ole ollut tarvetta alentaa katsastuksien hintoja. [17]  

 

Kun toiminta vapautuu, kilpailu lisääntynee huomattavasti. Nykyisistä katsas-

tusasemista osa jäänee pois, tai ne alkavat tarjota asiakkaille myös korjaa-

mopalveluita saman katon alla. Asiakkaille on kuitenkin tärkeää, kuinka hel-

posti he saavat hoidettua ajoneuvonsa kuntoon voidakseen ajaa niin sano-

tusti huolettomia kilometrejä. Kuluttajan kannalta uudistus olisi siis huomatta-

va edistysaskel. [17] 

 

Koulutusvaatimusten uudistaminen lisännee huomattavasti katsastajien lu-

kumäärää. Uudistuksen myötä autoasentaja voisi myös edetä katsastajaksi. 

Teknikkokoulutuksen loppumisen myötä katsastajista on ollut pulaa. [22] 

 

Katsastustoimipisteet voisivat lakkauttaa kannattamattomia toimintansa osia. 

Lisäksi, ne voisivat korjata niitä ajoneuvoja, joiden kannattava katsastustoi-

minta jatkuisi.    

4.5.2 Haitat 

Jos lakia ajoneuvojen katsastusluvista muutetaan edellä kuvatulla tavalla, 

myös huonoja puolia voisi tulla esiin. Ensiksikin, alalle tuleminen helpottuisi, 

mikä heikentäisi katsastusten laatua ja turvallisuutta. Korjaamoiden ja kat-

sastusasemien yhdistämisen seurauksena teillä liikkuisi korjaamon katsas-

tamia autoja. Siten ulkoinen kontrolli katsastustoiminnasta puuttuisi koko-

naan. 

 

Uusi lakiehdotus veisi nykyisiltä riippumattomilta katsastusasemilta asiakkaat 

korjaamoille, ainakin pienemmillä paikkakunnilla, ja riskinä on se, että tämän 

uudistuksen jälkeen pienemmillä paikkakunnilla ei saisi enää, esimerkiksi, 

rekisteröinti- ja muutoskatsastuksia. Isommilla paikkakunnilla katsastus to-

dennäköisesti jatkuisi vielä entiseen tapaan, koska uusien autojen rekiste-

röintejä ja muutoskatsastuksia olisi enemmän.  
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Mahdollisesti katsastustoimipaikat alkavat etsiä toimeentuloa mekaanikko-

pohjaisesta korjaamotoiminnasta. Tämän johdosta satoja työpaikkoja on vaa-

rassa hävitä, koska insinööri- ja teknikkopohjaisille katsastajille ei löytyisi 

työpaikkoja. [23] 

 

Mahdollisesti katsastuksienhinnat eivät laske ollenkaan. Ne korjaamot, jotka 

katsastaisivat asiakkaan auton huollon yhteydessä, voisivat sisällyttää kat-

sastuksen hinnan huollon hintaan. Tällöin asiakkaalle voitaisiin sanoa, että 

huolto maksoi katsastuksen kanssa esim. 500 euroa, vaikka aikaisemmin il-

man katsastuspalvelua huolto olisi maksanut 400 euroa. Yhdistäminen ei ta-

kaa kuluttajalle edullisempia hintoja. Valtion täytyisi lisätä katsastuspaikkojen 

tarkastusta, mikä olisi lisäkustannus katsastustoimipisteille. Jokaisesta kat-

sastuskerrasta veloitettava maksu nousisi 0,80 eroa. [24] 

 

Raskaan kaluston katsastusprosentti on 6 % koko maan kaikista katsastuk-

sista. Todennäköisesti raskaan kaluston katsastustoimipaikat vähenisivät, 

koska uusi laki mahdollistaisi sen, ettei raskaan kaluston katsastuslinjaa ole 

pakko olla. 

 

5 MUUTOKSEN TARVE JA LAKIESITYKSEN TILANNE 2011 

 

Katsastuksen toimilupalakia pyritään muuttamaan katsastuksen nykyistä laa-

tua heikentämättä, tavoitteena katsastushintojen nousun rajoittaminen ja tätä 

kautta liikenteestä aiheutuvien kustannuksien alentuminen. Muutoksella py-

rittäisiin myös lisäämään katsastuspalveluiden tarjontaa helpottamalla kat-

sastustoimipaikkojen sijoittumista. 

 

Lisäksi alalle saataisiin lisää työntekijöitä, joista on ollut pulaa teknikkokoulu-

tuksen loppumisen jälkeen. 

 

Laista on tehty esitys kesäkuussa 2010 eduskunnassa. Tällöin lakia on eh-

dotettu muutettavaksi edellä mainituilla tavoilla, mutta siihen voi tulla vielä 

paljon muutoksia, koska lakiesitystä ei ole vielä hyväksytty. Kaikki edellä 

mainitut muutokset ovat olettamuksia siitä, miten laki voisi muuttua.   
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Eri tahoilta on tullut lausuntoja koskien katsastustoimilupalain muuttamista. 

Näissä on yleisesti ottaen oltu puolesta ja vastaan. On selvää, etteivät nykyi-

set suuret katsastusketjut halua heidän toimialueelleen lisää toimijoita. Isot 

ketjut menettävät eniten asiakkaita sekä rahallista voittoa.  

 

6 AVAIN VAUNU 

6.1 Yrityksestä 

Avain Vaunun osoite Joensuussa on Pankakoskentie 6. Avain Vaunu Oy on 

vuonna 1964 perustettu autoilun asiakaspalveluorganisaatio. Avain Vaunu 

yhdistyi emoyhtiöönsä Hämeen Autovaruste Oy:öön vuoden 2011 alusta.  

 

Avain Vaunun toimipisteet sijaitsevat Kuopiossa, Joensuussa, Iisalmessa ja 

Varkaudessa. Hämeen Auton nimellä toimivat toimipisteet sijaitsevat Jyväs-

kylässä ja Jämsässä.  

 

Avain Vaunun edustamat henkilöautomerkit ovat Volvo, BMW, Renault ja 

Dacia. Kaikissa toimipisteissä on Volvo, Renault ja Dacia huolto, myynti ja 

varaosa palvelut. Kuopiossa ja Joensuussa on BMW:n myynti, varaosat ja 

huoltopalvelut. Iisalmessa on huoltopalvelu, mutta ei BMW myyntiä. Renault 

on tullut mukaan vuonna 1989. Aikaisemmin mukana myynnissä on ollut 

myös Land Rover, mutta tämä on poistunut myynnistä 2000 luvulla. Koko yh-

tiön palveluksessa on noin 150 autoalan ammattilaista.  

 

BMW:n edustus aloitettiin 2008 keväällä Kuopion ja Joensuun toimipaikois-

sa. BMW:n huolto- ja varaosatoiminnot on aloitettu porrastetusti 2008 loppu-

vuoden aikana. 

 

Hämeen Auton edustamat henkilöautomerkit ovat Volvo, Renault ja Dacia. 

Jyväskylässä Hämeen Autolla on edellä mainittujen merkkien huolto ja myyn-

ti. Jämsän toimipisteellä on vain myynti.   

 

Hämeen Autovaruste Oy:lle myönnetty kaksi sertifiointia, joita ovat: ISO 

9001:2008-sertifioitu laatujärjestelmä [11] sekä ISO 14001-sertifioitu ympä-

ristöjärjestelmä [30]. 
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6.2 Miksi katsastus 

Avain Vaunulla kiinnostuttiin välittömästi katsastusasemasta, kun tuli tieto 

mahdollisesti katsastustoimilupalain muuttumisesta. Tässä insinöörityössä 

selvitetään, olisiko katsastustoiminnan aloittaminen taloudellisesti kannatta-

vaa. Todennäköistä on, että Avain Vaunulla toiminnan aloittaminen lisäisi 

asiakkaiden kiinnostusta sen edustamia merkkejä kohtaan sekä se saisi si-

vussa mainetta uudesta palvelusta. 

  

Katsastustoiminnan aloittaminen Avain Vaunulla kertoisi siitä, että asiakkais-

ta haluttaisiin pitää entistä parempaa huolta tarjoamalla heille täysin uutta 

palvelua. Samalla pysyttäisiin kehityksen mukana.    

 

Katsastuksien hinnat Joensuussa ovat Suomen halvimpia, joten hinnalla ei 

todennäköisesti päästäisi kilpailemaan, vaan kilpailuvalttina voisi olla uusi 

palvelu sekä asiakkaalle helppous. Hän saisi auton huollettuna ja katsastet-

tuna Avain Vaunulta. 

6.3 Avain Vaunun katsastustoiminnan ensimmäiset askeleet 

Ensimmäiseksi Avain Vaunun täytyy hakea toimilupaa. Toimilupa hakemuk-

seen on liitettävä: 

 

1 yhtiömuodossa toimivalta hakijalta kaupparekisteriote ja selvitys omistus-

suhteista  

2 Joensuun kunnasta ilmoitus, koska toimintaa ryhdyttäisiin harjoittamaan 

Joensuussa 

3 selvitys siitä, miten hakija varmistaa toimintansa riittävän korkean laadun 

ja asiakkaiden yhdenmukaisen kohtelun 

4 ilmoitetaan katsastustoiminnasta vastaava henkilö 

5 selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus toteuttaa yhteyden tieliikenteen tie-

tojärjestelmään ja miten hakija tulee huolehtimaan asianmukaisesta tie-

tosuojasta 

6 selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet sekä tarvittava henkilöstö täyttää ha-

kemuksen mukaisen toiminnan vaatimukset 

7 sekä Ajoneuvohallintokeskuksen mahdollisesti muu edellyttämä selvitys. 

[3] 

Myös Avain Vaunun tulisi tehdä katsastustoiminnan laadunvarmistus laatu-

käsikirja. Laatukäsikirjan tulee sisältää: 
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1 katsastustoiminnan kuvaus 

2 katsastuksessa tarkastettavat kohteet  

3 katsastustyömenetelmien kuvaus  

4 ajoneuvojen hyväksymis- ja hylkäämisperusteet  

5 toimipaikan katsastuksia suorittavan henkilöstön yksityiskohtainen koulu-

tussuunnitelma  

6 ohje siitä, miten asiakkailta tuleva palaute käsitellään  

7 selvitys siitä, miten toiminnan sisäinen laadunvarmistus on järjestetty  

8 toimipaikan katsastustoiminnasta vastaavan henkilön, katsastuksia suorit-

tavien henkilöiden ja muun henkilöstön tehtävien vastuualueiden määritte-

ly  

9 selvitys siitä, miten katsastuksissa käytettävien laitteiden huolto on järjes-

tetty ja miten mittaustulosten luotettavuus on varmistettu. [12] 

 

Lisäksi Avain Vaunulle täytyisi varata tilat katsastustoiminnan vaatimien 

asiakirjojen säilyttämistä varten. 

6.4 Edellytykset Avain Vaunun katsastustoimintaan 

Jotta katsastustoiminta olisi mahdollista Avain Vaunulla, täytyy ensin katsas-

tuslain muuttua. Oleellisimmat kohdat joiden pitäisi muuttua, ovat seuraavat:  

 

- Laissa luovuttaisiin pakotteesta, ettei katsastustoimipaikalla tarvitsisi olla 

kevyen- ja raskaankaluston katsastusta, vain toinen riittäisi. 

- Yrityksiltä jotka suorittaisivat vain määräaikaiskatsastuksia, poistettaisiin 

tiukka riippumattomuusvaatimus. 

Jos vaatimus 50 metrin mittaisesta koeajoradasta ei poistuisi, niin koeajot 

voitaisiin suorittaa Avain Vaunun pihalla ja olisi jopa mahdollisuus tehdä sul-

jettu rata-alue koeajoja varten.  

 

Avain Vaunu pystyy järjestämään myös katsastushintatietojen päivittämisen 

viranomaisten ylläpitämään hintarekisteriin. Avain Vaunulla on kehitetty toi-

mintaa ja sille on siitä myönnetty SFS-EN ISO 9001:2008 sertifioitulaadun-

hallintajärjestelmä. 

 

Vaatimus, että korjaaja ei saisi katsastaa korjaamaansa ajoneuvoa, täytyy 

myös toteuttaa. Siten katsastaja ei korjaa. Yrityksessä olisi vain yksi tai kaksi 

katsastajaa, jotka muuten toimisivat esim. työnjohdossa, varaosissa tai 

muissa vastaavissa tehtävissä. 
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6.5 Nykyiset laitteet 

Avain Vaunun pitäisi hankkia muutamia uusia laitteita. Katsastustoimintaan 

vaadituista laitteista Avain Vaunulla on OBD- testauslaite, ottomoottoreiden 

päästöjen mittauslaite, ajovalojen suuntauslaite lux-mittarilla, autonosturi, jo-

ka on varustettu keventimellä sekä jarrujen testauslaite.  

 

6.5.1 Jarrujen testauslaite 

Tecalemitiltä kerrottiin [25], että nykyinen jarrujen testauslaite Stenhoj Prüs-

tand 400 V riittää lainsäädännön mukaista katsastustoimintaa varten. Lait-

teesta ei saa tulostettua mitattuja arvoja paperille todisteeksi, eivätkä jarrujen 

mitatut arvot jää muistiin mittausnäytölle. Laiteen käyttäjän täytyy katsoa mit-

talaitteen osoittamia lukemia ja arvioida, onko jarruissa, epätasapainoisuutta, 

soikeutta tai muita häiriötä.  

 

Jarrujen testauslaitteelle täytyy tehdä vuosittainen huolto. Huollon yhteydes-

sä saadaan viranomaisten hyväksymä tarkistuspöytäkirja, joka riittää Trafille 

todisteeksi lainsäädännön mukaisesta jarrujen testauslaitteesta.   

 

Vuosihuollon hinta jarrujen testauslaitteelle ja iskunvaimentimien testauslait-

teelle on 450 €. [25] Jarrujentestauslaite merkittiin jäljempänä (s. 37) olevaan 

kuvaan 5 vihreällä värillä. 

 

6.5.2 Valot 

Avain Vaunulta löytyy myös ajovalojen suuntauslaite, joka olisi varustettu lux-

mittarilla. Lux-mittari täytyy kalibroida vuosittain, mikä maksaa 100 €. Kalib-

roinnista saadaan viranomaisten hyväksymä tarkistuspöytäkirja. [25] 

 

6.5.3 OBD- ja ottomoottoreiden päästöjen testauslaite 

Myös nykyiset OBD- ja ottomoottorin päästöjen testauslaitteet riittävät nykyi-

sen lainsäädännön mukaan katsastustoimintaa varten. Molemmista laitteista 

saadaan tulostettua mitatut päästöarvot sekä OBD:stä halutut tiedot. Laitteet 

riittävät Tecalemitin mukaan myös pitkälle tulevaisuuteen. [25]  
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Näille laitteille on myös tehtävä vuosittain huoltotoimenpiteet, ja ottomoottorin 

päästöjen mittauslaitteelle täytyy tehdä kalibrointi vuosittain. Huollon yhtey-

dessä saadaan viranomaisten hyväksymä tarkistuspöytäkirja, joka riittää Tra-

fille todistukseksi lainsäädännön mukaisista laitteista.  

 

Vuosihuollon hinta OBD- ja ottomoottoreiden testauslaitteelle on 326 €. [25] 

 

6.5.4 Muut laitteet 

Katsastustoiminnassa tarvittavista muista laitteista Avain Vaunulla on jo ajo-

neuvonosturi, joka on varustettu keventimellä. Nosturin merkki ja malli on 

Stenhoj Major 430 A. Nosturi ja kevennin kuuluvat vuosittaisen huoltosopi-

muksen piiriin. Samassa yhteydessä huolletaan kaikki muutkin Avain Vaunul-

la korjaamon puolella huoltoa vaativat laitteet. Laitteet huolletaan kerran 

vuodessa ja tarvittaessa korjataan useammin.  

 

Stenhoj Major 430 A -nosturin huolto ja tarkastus välystestauslaitteen kanssa 

maksaa noin 230 €. [25] 

 

6.6 Uusia laitteita 

Uusia laitteita, joita täytyisi hankkia, olisi dieselmoottoreiden savutusmittaus-

laite, niveltentestausta varten ravistin keventimellä varustettuun nosturiin, is-

kunvaimentimien testauslaite sekä melumittari.  

 

Kaikkien uusien hankittavien laitteiden käyttöikä voi olla jopa yli 10 vuotta, 

kun laitteen huolletaan oikein ja ajallaan. 

 

6.6.1 Dieselmoottoreiden savutusmittauslaite 

Avain Vaunulla ei vielä ole dieselmoottoreiden savutusmittauslaitetta. Teca-

lemitiltä kerrottiin [25], että dieselmoottoreiden savutusmittari OBD-lukijalla 

maksaisi noin 6000 €. Laitteessa on lisävarusteena värinän tunnistava kier-

roslukumittari vanhempia autoja varten, koska niissä ei ole OBD-pistoketta.  
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Laitteisto vaatii vuosittaista huoltoa, joka hoidettaisiin Tecalemitin toimesta. 

Huolto maksaa 226 €. [25] Laitteet ovat oikein käytettyinä ja huollettuina pit-

käikäisiä.  

 

6.6.2 Välystentarkastuslaite nosturiin 

Nivelten testausta varten Avain Vaunulle tarvitaan ravistin nosturiin. Tähän 

on kaksi vaihtoehtoa: joko uusitaan kokonaan nelipilarinosturi nykyisestä 

Stenhoj Major 430 A:sta katsastuskäyttöön suunniteltuun Stenhojin-nosturiin 

tai pinta-asennettaan nykyiseen Stenhoj Major 430 A nosturiin välystentesta-

usta varten ravistin. 

 

Katsastusnostimissa pilarit ovat 5 mm:n levyä, ajosillat ovat 6 mm:n levyä, pi-

larien juuret ovat vahvistetut, teräsköydet ovat paksummat, ø 11,75 mm, pila-

reissa on sisä- ja ulkopuoliset nylon-ohjaimet, välystentarkastuslaite on si-

säänrakennettu ajosiltaan, minkä lisäksi nosturissa on teräksiset ohjauskis-

kot sekä rasvanipat akseleissa. 

 

Avain Vaunulla tällä hetkellä olevassa 4-pilarinostimessa, pilarit ovat 4 mm:n 

levyä, ajosillat ovat 5 mm:n levyä, teräsköysien paksuus on ø 10 mm, pila-

reissa on vain sisäpuoliset nylon-ohjaimet, nosturia ei ole saatavissa sisään-

rakennetulla välystentarkastuslaitteella ja nosturissa on alumiiniset ohjaus-

kiskot. [26] 

 

Nostimia vertailtaessa voidaan todeta, että katsastuskäyttöön suunniteltu 

nosturi on huomattavasti jämäkämpitekoinen ja jatkuvaan käyttöön suunnitel-

tu.  Hintaero on huomattava. Katsastuskäyttöön tarkoitettu nosturi maksaa 

noin 20.000 €. Pinta-asennetut välystentestauslevyt Stenhoj Major 430 A      

-nosturiin maksavat 4.500 €, laitteen asennus 250 € ja tarkastus vuosittain 

230 €. Pinta-asennus välystestauslevyt maksavat yhteensä 4.750 € + vuosit-

tainen tarkastus. Katsastusnostimen ja välystestauslevyjen hintaero on 

15.250 €. [25] 
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Tecalemitiltä kerrottiin, että molemmat käyvät katsastustoimintaan, mutta 

suositeltiin koko nosturin uusimista. Jos koko nosturi uusittaisiin, olisi tämä 

suunniteltu varta vasten katsastustoimintaa varten. Nosturi on huomattavasti 

jämäkämpää tekoa, sekä nosturin nostosiltoihin on integroitu välysten testa-

us levyt. [25] 

 

Avain Vaunulla päädyttiin kuitenkin pinta-asennettaviin välysten testauslevyi-

hin. Nosturiin asennettavat välystestauslaitteet merkattiin jäljempänä olevaan 

kuvaan 5. oranssilla värillä. 

 

6.6.3 Iskunvaimentimien testauslaite 

Avain Vaunulta puuttuu iskunvaimentimien testauslaite, joten se pitäisi hank-

kia ja asentaa paikoilleen katsastustoimintaa varten. Iskunvaimentimien tes-

tauslaite sijoitettaisiin jarrujentestauslaitteen läheisyyteen joko ajosuunnassa 

ennen jarrujen testauslaitetta tai jarrujentestauslaitteen jälkeen. Jarrujen tes-

tauslaitteen rakenteesta riippuu, kummalle puolelle iskunvaimentimien tes-

tauslaiteen asentaminen on mahdollista. 

 

Tecalemit suositteli uusinta tekniikkaa olevaa Iskunvaimentimien testauslai-

tetta. Iskunvaimennin testauslaitteilta tullaan lähitulevaisuudessa vaatimaan 

sellaista tekniikkaa, ettei ajoneuvon sisällä oleva massa tai muu ylimääräinen 

kuorma vaikuta testaustulokseen. Nykyisiä testauslaitteita saadaan jonkin 

verran huijattua, jos esimerkiksi peräkontissa on kuormaa. 

 

Uudessa iskuvaimentimien testauslaitteessa on uudempi laskentakaava kuin 

vanhassa ja viimeisin tekniikka. Siten kyseinen testauslaite on sijoitus mo-

niksi vuosiksi eteenpäin.  

 

Uusin tekniikka on kallista. Iskunvaimennintestauslaite maksaa 9.800 €, 

asennus 900 €, minkä lisäksi iskunvaimentimien testauslaitetta varten on 

tehtävä kuoppa. Testauslaite asennetaan lattiaan, ja se vaatii reilunkokoisen 

kuopan. Kuopan teon hinta riippuu siitä, täytyykö lattiaa vahvistaa, tarvitsee-

ko viemäröintiä tehdä uudelleen, yms. tekijöistä. [25] 
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Tecalemitiltä on aikaisemmin asennettu Avain Vaunulle jarrujentestauslaite. 

Myös silloin tehtiin kuoppa. Tecalemitiltä muisteltiin, että jos iskunvaimenti-

mientestauslaite asennettaisiin jarrujentestauslaitteen viereen, niin viemä-

röintiä ei tarvitsisi tehdä uudelleen.  Mutta 100-prosenttisen varmasti tilan-

teen näkee vasta sitten, kun kuoppaa ollaan kaivamassa.  

 

Mikäli kuopan kaivamisessa ei tule yllätyksiä, sen hinta olisi 1.000 – 5.000 

euroa, mutta yllätysten sattuessa hinta voi olla kymmenkertainen. [25] 

 

Jos ajatellaan, että kuopan hinta olisi 1.000−5.000€, laite 9.800 € ja asennus 

900€, iskunvaimentimien testauslaite maksaisi asennettuna yhteensä 11.700 

eurosta 15.700 euroon. [25] 

 

Laitteen vuosihuolto olisi 450 euroa, mikä sisältää myös jarrujentestauslait-

teen huollon. Tässäkin tapauksessa huollosta saadaan viranomaisten hy-

väksymä tarkistuspöytäkirja. [25] 

 

6.6.4 Melu 

Avain Vaunulle täytyisi myös hankkia melumittari. Melumittareita on useita 

erilaisia ja eri hintaluokkaa, mutta hyvä laite maksaisi 2.000 €. Melumittareita 

ei tarvitse huoltaa. [25] 

 

6.6.5 Muut laitteet ja välineet 

Muut Ajoneuvohallintokeskuksen edellyttämät vähäiset katsastuksen asian-

mukaiseksi suorittamiseksi tarvittavat laitteet ja välineet arvion maksavan 

noin 700€. 

6.7 Toimitus 

Kaikkien laitteiden toimitusrahti maksaa noin 150−200 euroa. Iskunvaimen-

timien testauslaite on yksinään niin suuri ja painava laite, etteivät muut lait-

teet lisää toimituskustannuksia. [25]   
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6.8 Investoinnit 

Laitteet, joita Avain Vaunulle täytyisi hankkia, maksavat yhteensä 23.000 €. 

Laitteiden asennukset maksaisivat 2.150 eurosta 6.150 euroon riippuen kuo-

pan kaivamisen hinnasta. Uusien laitteiden huollot vuosittain maksaisivat yh-

teensä 906 euroa. Siihen hintaan sisältyy myös nykyisen jarrujen testauslait-

teen huolto. Taulukossa 1 esitetään laitteiden hinnat, huollot ja asennukset ja 

kuvassa 3 ne on esitetty suhteellisina osuuksina.  

 

Taulukko 1. Laitteiden, huoltojen ja asennuksien hinnat 

Laite Laitteen hinta (€) Laitteenhuollon  

hinta (€) 

Laitteen asennus 

(€) 

Diesel savutuksen 

testauslaite + OBD 

6000 226  

Nivelten välystes-

tauslaite 

4500 230 250 

Iskunvaimentimien 

testauslaite 

9800 450 1900 – 5900 

Melumittari 2000   

Muut laitteet ja väli-

neet 

700   

 

 

 

Kuva 3. Laitteiden hintojen jakaantuminen 

 

Yhteensä uusista hankittavista laitteista aiheutuvat kulut olisivat 25.300 eu-

rosta 29.350 euroa. Kustannukset vaihtelevat riippuen laitteiden toimitushin-

nasta ja iskunvaimentimien testauslaitteelle tehtävän kuopan työmäärästä. 

 

Diesel 
savutus OBD 
testauslaite

26 %

Nivelten 
välystestaus-

laite
19 %

Iskunvaimenti
mien 

testauslaite
43 %

Melumittari
9 %

Muut laitteet 
ja välineet

3 %

Laitteet
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Yhteydet Trafin järjestelmiin sekä luvat maksavat noin 1.000 € euroa. [27] 

Yhdeltä katsastuskäynniltä ja jälkitarkastuskäynniltä Trafille maksettaisiin 

2,90 euroa. 

 

Katsastustoiminnan laatukäsikirjan tekeminen maksaisi arviolta noin 160 työ-

tunnin verran eli noin kuukauden työt. Jos laskettaisiin, että laatukäsikirjan 

teetettäisiin tulevalla katsastajalla, se maksaisi noin 4.000 €. Tähän 4.000 

euroon on laskettu mukaan palkan sivukulut. 

 

Katsastajan palkkakulut olisivat 4.000 € kuukaudessa sivukuluineen. Katsas-

taja voisi myös toimia muissa tehtävissä esimerkiksi huoltoneuvojana, vara-

osamyyjänä tai call centerissä silloin, kun katsastukseen ei olisi tulossa ajo-

neuvoja. Yhden auton katsastukseen kuluisi aikaa kokonaisuudessaan noin 

20 minuuttia, mikä maksaisi asiakkaalle noin 9,77 € sisältäen arvonlisäveron. 

20 minuutin katsastus sisältäisi 15 min auton katsastuksen sekä 5 minuutin 

hallinnolliset työt. Alla laskukaava josta saadaan yhden katsastuksen osuus.  

 

   

 

Kaikki kulut yhteensä olisivat 30.450 eurosta 34.550 euroon sisältäen, laitteet 

ja asennukset 25.300-29.350 €, laitteiden rahtikulut 150-200 €, laatukäsikir-

jan 4.000 €, Trafin yhteydet sekä luvat 1.000 €. Ainoastaan laatukäsikirjan 

tekeminen sisältää arvonlisäveron, muihin hintoihin se pitää lisätä. 

 

Kun arvonlisävero 23 % lisätään hintoihin, niin kulut ovat yhteensä noin 

36.540 eurosta 41.580 euroon. Laatukäsikirja sisältää arvonlisäveron. 

 

Yhdellä katsastuskäynnillä aiheutuvat kulut olisivat yhteensä noin 13,33 €, 

sisältäen arvonlisäveron 23 %. Hinta sisältää maksun Trafin yhteyksistä sekä 

katsastajan 20 minuutin työajan.  

 

Uusien laitteiden huollot maksavat yhteensä 906 €. Kun siihen tähän arvon-

lisävero, niin hinnaksi saadaan 1114,38 €. Laitteiden huollot täytyy tehdä 

vuosittain, jotta niiden turvallisuus on taattu sekä mittaus tarkkuudet pysyvät 

niille annetuissa rajoissa. 
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Taulukko 2. Hintatiedot ilman arvonlisäveroa ja arvonlisäverojen kanssa 

Investointi/kulu Hinta ilman alv. € Hinta alv:n kanssa € 

Laitteet ja välineet 25.300 – 29.350 31.119 – 36.100,5 

Laitteiden huollot 906 1114,38 

Yhteydet Trafin järjestelmiin 1000 1230 

Rekisteritietojen päivitys 2,90 3,57 

Laatukäsikirja  4000 

20 min:n katsastus aika 7,94 9,77 

 

6.9 Katsastajan täydennyskoulutus 

Katsastajan täytyy kerran vuodessa käydä täydennyskoulutuksessa. 

Täydennyskoulutus vie aikaa päivän, ja koulutuksesta saa todistuksen. 

  

Täydennyskoulutuksia järjestetään Etelä- ja Pohjois-Suomessa useamman 

kerran vuodessa tarpeen mukaan. Yhdenpäivän koulutus maksaa 550 €. [28] 

6.10 Avain Vaunulla tehty poistolaskelma 

Avain Vaunulla on huollon kalustolla, jotka poistetaan 10 vuoden käyttöaika-

na, 10 vuoden suunnitelman mukaiset tasapoistot. Käytetään tasapoistomää-

ränä esimerkiksi 28.450.tä euroa. Olennaista on, että määrä poistolaskel-

maan otetaan väliltä 25.300−29.350 €. Tämä jaetaan tasaisesti 10 vuoden 

ajalle joka on 2.845 € vuotta kohti. 

Taulukossa 3 on myös laskettuna verottajan sallimat enimmäispoistot, jotka 

lasketaan 25 % menojäännöksestä. Huomataan, että silloin ensimmäisinä 

vuosina voidaan laitteet poistaa nopeammassa tahdissa, mutta lopulta me-

nojäännös ei oikein koskaan päädy nollaan. [29] 
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Taulukko 3. tasapoistolaskelma 10 vuoden ajalle [29] 

 

Katsastuslaitteet ja asennukset Sumupoistot EVL-poistot 

 

28 450,00 

Tasapoistot 10 

v 25 % menojäännöspoistot 

2011 2 845 21 338 7 113 

2012 2 845 16 003 5 334 

2013 2 845 12 002 4 001 

2014 2 845 9 002 3 001 

2015 2 845 6 751 2 250 

2016 2 845 5 063 1 688 

2017 2 845 3 798 1 266 

2018 2 845 2 848 949 

2019 2 845 2 136 712 

2020 2 845 1 602 534 

Yhteensä: 28 450 

 

26 848 

 

Katsastuslaitteet ja asennukset kuuluvat korjaamopuolen poistolaskelmiin. 

Laitteiden huollot on tässä työssä lisätty korjaamopuolen poistolaskelmiin. 

Muut investoinnit, kuten laatukäsikirjan tekeminen ja Trafin yhteyksien tilaa-

minen, kuuluvat muiden puolien poistolaskelmiin. Laatukäsikirja ja Trafin yh-

teydet ovat kerta maksuja. Näille on hankalampi laskea poistoa, kun ei vielä 

tiedetä, kuinka kauan katsastustoimintaa olisi Avain Vaunulla. 

6.11 Kokonaispoistot 10 vuodelle 

Lasketaan, että kaikki investoinnit poistettaisiin 10 vuoden aikana. Pidetään 

aikaisemmin mainittu laitteisiin ja asennuksiin tarvittava investointi määrä 

28.450 €. Tähän lisätään laitteiden huollot 906 €/vuosi. Laatukäsikirja 4000 € 

sekä 1000 € Trafin yhteydet. 

Taulukossa 4 jaetaan investoinnit ja huollot tasaisesti vuosittain 10 vuoden 

ajanjaksolle. 

 

 

 



31 

Taulukko 4. kokonaispoistot 10 vuodelle 

Vuodet Katsas.lait. 

ja asen. € 

Laitteiden 

huollot € 

Täydennys-

koulutus € 

Laatukäsi-

kirja € 

Trafin 

yhteydet 

€ 

Yhteensä 

€ 

2011 2 845 906 550 400 100 4801 

2012 2 845 906 550 400 100 4801 

2013 2 845 906 550 400 100 4801 

2014 2 845 906 550 400 100 4801 

2015 2 845 906 550 400 100 4801 

2016 2 845 906 550 400 100 4801 

2017 2 845 906 550 400 100 4801 

2018 2 845 906 550 400 100 4801 

2019 2 845 906 550 400 100 4801 

2020 2 845 906 550 400 100 4801 

10 vuotta 28450 9060 5500 4000 1000 48010 
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Vasemmassa reunassa on vuodet 2011−2020. Seuraavassa sarakkeessa 

oikealle päin ovat katsastuslaitteet ja asennukset sisältäen myös toimitusku-

lut yhteensä 28.450 €, joka jaettuna tasaisesti 10 vuodelle tekee 2.845 € yhtä 

vuotta kohti. Seuraavana ovat laitteiden huollot, yhteensä nämä ovat 9060 € 

ja yhtä vuotta kohti huolto on 906 €. Arvioin laatukäsikirjan maksavan 4.000 

€, tämä jaetaan 10 vuodelle, tekee se 400 € per vuosi. Trafin yhteydet mak-

savat noin 1.000 €, yhtä vuotta kohden tämä on 100 €.  

 

Oikeassa reunassa ovat yhtä vuotta kohden olevat kulut. Ja alimmaisena oi-

keassa reunassa ovat 10 vuoden aikana aiheutuvat kulut ja investoinnit. 

6.12 Kokonaispoisto vuotta kohti 

Lasketaan, kuinka monta katsastuskäyntiä tarvittaisiin vuodessa investoin-

tien poistoihin yhtä vuotta kohden. 

Taulukkoa luettaessa vasemmalta oikealle päin ensimmäisenä reunassa on 

investoinnit, sitten yhdeltä katsastuskäynniltä aiheutuvat kustannukset, in-

vestoinnit ja yhdeltä katsastuskäynniltä aiheutuvat kulut yhteensä ilman ar-

vonlisäveroa, investoinnit ja yhdeltä katsastuskäynniltä aiheutuvat kulut 23 % 

arvonlisäveron kanssa ja viimeisenä katsastuskerrat. 

Taulukkoa luetaan siten, että oikeasta reunasta luetaan katsastuskertojen 

määrä vuodessa. Seuraavaksi katsotaan samalta riviltä katsastusmaksun 

määrä. Esimerkiksi, jos vuodessa kävisi vain yksi asiakas katsastamassa au-

tonsa, täytyisi hänen maksaa 5918,56 €, jotta saadaan katetuksi yhtä vuotta 

vastaavat investointien poistot. 

Asiakkaita, jotka haluavat katsastuksessa käytön Avain Vaunun kautta, on 

noin 40−50 kappaletta. Tämä on ylempi lihavoitu alue taulukossa. Jos kat-

sastustoimipiste olisi Avain Vaunulla ja samat asiakkaat haluaisivat käyttää 

autonsa Avain Vaunun katsastuksessa, täytyisi heidän maksaa 

160,96−131,44 €, jotta investointien poistot saadaan katetuksi.  

Tällä hetkellä Avain Vaunu käyttää asiakkaan autonsa katsastuksessa hin-

taan 79 €. Tämä alue on taulukossa alempi lihavoitu ja alleviivattu alue. Jotta 

päästäisiin tähän hintaluokkaan, täytyisi 85−90 asiakkaan katsastaa autonsa 

Avain Vaunulla. 
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Itse ennustaisin pienen mainonnan jälkeen asiakkaita olevan jopa 150 kap-

paletta vuodessa. Tämä on karkeasti laskettuna harvemmin kuin joka toinen 

päivä yksi asiakas. Kuitenkin potentiaalisia asiakkaita Avain Vaunulla katsas-

tusta varten on paljon. Tällöin yhtä asiakasta kohden maksettavaa jäisi 52,70 

€ katsastuskäynniltä. 

Taulukko 5 koostuu viidestä sarakkeesta, joista reunimmaisena vasemmalla 

on investoinnit. Taulukosta 4 voidaan lukea, mitä investoinnit pitävät sisäl-

lään. 

Seuraavassa sarakkeessa oikealle päin kerrotaan yhdeltä katsastuskäynniltä 

aiheutuvat kulut. Nämä ovat Trafin maksu 2,90 € sekä 20 minuutin katsastus 

aika joka maksaisi 7,94 €.  

Seuraavassa sarakkeessa nämä aikaisemmin mainitut kohdat on laskettu 

yhteen ilman arvonlisäveroa. 

Toiseksi viimeisessä sarakkeessa kaksi ensimmäistä on laskettu yhteen ku-

ten keskimmäisessä sarakkeessa, mutta tähän on lisätty arvonlisävero 23 %. 

Viimeisessä sarakkeessa on katsastuskertojen määrä.  

Seuraavassa kuvassa 4 on katsastushinnan muutos suhteessa asiakasmää-

rään. Vaakarivillä on asiakasmäärä ja pystyrivillä katsastuksen hinta. 

 

 

Kuva 4. Katsastuksen hinnan muutos suhteessa asiakkaisiin. 
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Taulukko 5. Kokonaispoistot yhtä vuotta kohti 

 

Investoinnit Kertakatsastus maksut Yhteensä alv. 0 % Yhteensä alv 23 % Katsastuskerrat 

4801  2,90 + 7,94 4811,84 5918,56 1 

960,20  2,90 + 7,94 971,04 1194,38 5 

480,10  2,90 + 7,94 490,94 603,86 10 

320,07  2,90 + 7,94 330,91 407,02 15 

240,05  2,90 + 7,94 250,89 308,59 20 

192,04  2,90 + 7,94 202,88 249,54 25 

160,03  2,90 + 7,94 170,87 210,17 30 

137,17  2,90 + 7,94 148,01 182,05 35 

120,03  2,90 + 7,94 130,87 160,96 40 

106,69  2,90 + 7,94 117,53 144,56 45 

96,02  2,90 + 7,94 106,86 131,44 50 

87,29  2,90 + 7,94 98,13 120,70 55 

80,02  2,90 + 7,94 90,86 111,75 60 

73,86  2,90 + 7,94 84,70 104,18 65 

68,59  2,90 + 7,94 79,43 97,69 70 

64,01  2,90 + 7,94 74,85 92,07 75 

60,01  2,90 + 7,94 70,85 87,15 80 

56,48  2,90 + 7,94 67,32 82,81 85 

53,34  2,90 + 7,94 64,18 78,95 90 

50,54  2,90 + 7,94 61,38 75,49 95 

48,01  2,90 + 7,94 58,85 72,39 100 

45,72  2,90 + 7,94 56,56 69,57 105 

43,65  2,90 + 7,94 54,49 67,02 110 

41,75  2,90 + 7,94 52,59 64,68 115 

40,01  2,90 + 7,94 50,85 62,54 120 

38,41  2,90 + 7,94 49,25 60,58 125 

36,93  2,90 + 7,94 47,77 58,76 130 

35,56  2,90 + 7,94 46,40 57,08 135 

34,29  2,90 + 7,94 45,13 55,51 140 

33,11  2,90 + 7,94 43,95 54,06 145 

32,01  2,90 + 7,94 42,85 52,70 150 
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Vertailun vuoksi Joensuussa määräaikaiskatsastuksen saa halvimmillaan 

34€:lla, enintään 3500kg ajoneuvolle. [31] 

6.13 Huollettavien ja katsastettavien autojen määrä 

Avain Vaunulla käy korjaamon puolella 5.000−5.500 ajoneuvoa vuodessa. 

Tähän sisältyy huollossa, varustelussa ja muut kävijät. Näistä reilusta 5.000 

ajoneuvosta huollossa käy vuosittain noin 2.000 ajoneuvoa.  40−50 ajoneu-

von omistajat haluavat, että Avain Vaunu käyttää auton katsastuksessa.  

Asiakkaat kokevat helppoutena sen, ettei heidän itsensä tarvitse käyttää au-

toa enää erikseen toisessa paikassa katsastuksessa eikä jonottaa siellä tun-

tikausia. He saavat autonsa huollettuna ja katsastettuna takaisin käyttöönsä.  

 

Tämänhetkinen katsastuksessa käytön hinta on 79 €. Hinta sisältää katsas-

tustarkastuksen, ajon katsastusasemalle, katsastuksen ja katsastusasemalta 

ajon takaisin. 

 

Ehkä katsastettavien ajoneuvojen määrä kasvaisi reilusti, jos Avain Vaunulla 

olisi katsastuspalvelu. Ennustaisin, että katsastuksien määrä saataisiin pie-

nellä mainonnalla jopa 5−10 prosenttiin huolletuista ajoneuvoista. Tämä tar-

koittaisi määrällisesti 100−200 autoa vuodessa nykyisen 40−50 auton sijasta. 

Kasvua voisi siis olla jopa 400 %. 

6.14 Uuden palvelun markkinointi 

Asiakkaille tarjotaan palvelua, kun he tuovat autonsa huoltoon katsas-

tusajankohdan lähellä. Tyytyväiset asiakkaat varmasti kertovat uudesta pal-

velusta myös tuttavilleen.  

 

Uutta palvelua voitaisiin mainostaa huollon mainoksien ja autojen myynti-

ilmoituksien yhteydessä. Lisäksi asiakkaita, jotka ovat Avain Vaunun tieto-

kannassa, voitaisiin muistuttaa katsastuksesta tekstiviestillä.  

 

Atk-henkilöstö voisi myös tehdä järjestelmään lisäyksen, joka ilmoittaisi huol-

toneuvojille ja call centeriin Avain Vaunun tietokannassa olevien autojen kat-

sastustarpeesta, jotta nämä voisivat ilmoittaa lähestyvästä katsastuksesta 

asiakkaalle ja varata tarvittaessa ajan autolle katsastukseen. 
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6.15 Korjaamopuoli 

Avain Vaunun korjaamolla on kaksi nelipilarilavettinosturia: Stenhoj Major 

430 A ja Stenhoj Major 530 CL. Stenhoj Major 530 CL -nosturissa on neli-

pyöräsuuntauslaite. Tähän nostolaitteeseen ei asennettaisi nivelten välystes-

tausta varten ravistinta. Tämä siksi, ettei nelipyöräsuuntauksia tarvitse kes-

keyttää katsastustoiminnan takia ja ettei katsastustoiminta keskeytyisi pyö-

räsuuntauksien takia. Joskus pyöräsuuntaukset saattavat olla pitkäaikaisia 

toimenpiteitä ruostuneiden muttereiden ja muiden sellaisten seikkojen takia.  

 

Nivelten välysten testauslaite sijoitettaisiin Stenhoj Major 430 A -nosturiin. Se 

on merkitty kuvaan 5 oranssilla värillä. Tälle nosturille ajetaan korjaamonpuo-

len pesutilan läpi. Pesutilassa harvemmin pidetään autoja pidempiä aikoja, 

joten nosturille päästäisiin ajamaan helposti häiritsemättä muuta korjaamo 

toimintaa.  

 

Kuvassa on keltaisella värillä merkittynä paikka uudelle iskunvaimentimien 

testauslaiteelle. Kuvaan merkittiin vihreällä nykyinen jarrujentestauslaite, 

Stenhoj Prüstand 400V.  
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Kuva 5. Avain Vaunun korjaamon puolen pohjapiirros  
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6.16 Tietojärjestelmät 

Avain Vaunun täytyy hankkia yhteydet Trafiin ja oikeudet tehdä muutoksia 

rekisteritietojen katsastuskohtaan, jotta tieto suoritetusta tai hylätystä katsas-

tuksesta olisi valtakunnallisessa järjestelmässä viranomaisten tiedossa. 

 

Avain Vaunulle täytyisi luoda CD400-ohjelmaan ja HTA Notes ajanvarausoh-

jelmaan katsastustyörivi hinta- ja aikatietoineen. Työrivien lisäämistä varten 

täytyy olla laskettuna katsastuksen hinta ja arvioitu katsastukseen kuluva ai-

ka. 

7 PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET  

 

Yllättävän helppoa on perustaa oma katsastusasema, kun vain löytyy rahaa 

tiloihin ja laitteisiin sekä henkilökuntaan. Ensiarvoisen tärkeää on ottaa huo-

mioon katsastusaseman sijainti, mahdollinen asiakaskunta sekä muut lähellä 

olevat saman alan yritykset.  

 

Nykyinen eduskunta ei käsitellyt talvella 2011 muutoksia katsastustoimin-

taan. Jos lakiesitys olisi käsitelty ja hyväksytty muutokset katsastustoimin-

taan, pelkän katsastustoimipisteen perustamista olisi kannattanut lykätä hie-

man, jotta olisi nähty, mihin suuntaan katsastustoiminnan markkinat olisivat 

kehittymässä.  

 

Sellaisen korjaamon yhteyteen, jossa käytetään paljon autoja muualla kat-

sastuksessa, katsastuspisteen perustaminen voisi olla hyvin suositeltavaa. 

Varsinkin raskaan kaluston korjaamolle, jossa on paljon toimintaa, sillä to-

dennäköisesti raskaan kaluston katsastuspaikat vähänevät. Jos korjaamon 

yhteydessä on katsastuspiste, asiakkaan ei tarvitsisi käyttää ajoneuvoa erik-

seen katsastuksessa, vaan hän saisi katsastuksen huollon yhteydessä. Hen-

kilöautokorjaamolle katsastustoiminta voisi olla hyvinkin suositeltavaa, jos 

katsastettavia autoja tulisi vuodessa yli 500 kappaletta. Tällöin laitteet mak-

savat itsensä takaisin nopeasti, ja laitteilla päästään tekemään voittoa. 
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Jos alalle tulee paljon uusia työntekijöitä ammattikoulun ja työkokemuksen 

pohjalta, voisin päätellä, että pahimmassa tapauksessa katsastajien palkka-

taso laskisi ja siten insinöörien ja teknikkojen pitäisi suostua töihin alemmalla 

palkalla kuin normaalisti, jotta he saisivat töitä. 

 

Todennäköisesti Avain Vaunulle katsastustoiminnan aloittaminen ei olisi 

kannattavaa liiketoimintaa ennustetuilla asiakasmäärillä, mutta lisäpalveluna 

hyvinkin suositeltava. Joensuussa on ennestään todella paljon kilpailua kat-

sastusalalla ja hinnat ovat matalalla. 

 

Lisäksi on tärkeää muistaa, että katsastaja voi tehdä muutakin työtä katsas-

tusajan ulkopuolella. Myös uusia laitteita voidaan käyttää muutenkin kuin 

pelkästään katsastuksia varten.  

 

Asiakkaille pystyttäisiin myös myymään iskunvaimentimien testauspalvelua 

sekä dieselmoottoreiden savutustestiä.  

 

Esimerkkinä Avain Vaunulla voitaisiin myös pitää ns. turvallisuusteemapäivä, 

jolloin iskunvaimentimien testauspalvelu tehtäisiin ilmaiseksi. Jos iskun-

vaimentimet olisivat uusinnan tarpeessa, voitaisiin asiakkaille tarjota uusia 

iskunvaimentimia. Tällä tavoin saataisiin lisättyä myyntiä.     
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