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Benz-henkilöautomekaanikkojen teknistä koulutusta. Kehityskohteeksi valittiin ST-
mekaanikkojen koulutus. Teknisen koulutuksen ongelmana oli ollut, että vaikka roolikoulu-
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miva koulutusohjelma.  
 
Jokaiselle ST-erikoisosaamisalueelle rakennettiin oma koulutus, joiden kesto vaihteli kol-
mesta yhdeksään päivään riippuen erikoisosaamisalueesta. Koulutuksissa keskityttiin jär-
jestelmien toimintaan sekä ongelmien diagnosointiin. Kurssiin kuuluvan loppukokeen 
muokkaaminen oli myös osana työtä. Uudistuksen tulokset olivat hyviä. Koulutuksista val-
mistui ST-mekaanikkoja joiden oman erikoisosaamisalueen tuntemus oli huomattavasti 
parantunut. 
 
Toimiva koulutusputki auttaa korjaamoja täyttämään Daimler AG:n ja Veho Groupin aset-
tamat standardit huoltoedustajille.  
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Lyhenteet 

MT Maintenance Technician. Huoltomekaanikko, perustason mekaanikko, 

jonka koulutus tähtää autojen huoltotöihin. 

ST System Technician. Järjestelmämekaanikko, mekaanikko, jonka koulutus 

tähtää jonkin osa-alueen erikoisosaamiseen, diagnosointiin ja korjauk-

seen. 

DT Diagnostic Technician. Diagnoosimekaanikko, mekaanikko, jonka koulu-

tus tähtää diagnoosin tekemiseen. 

PPS Parts Process Specialist. Varaosakoulutuksen saanut henkilö. 

CSA Certified Service Advisor. Sertifioitu työnjohtaja. 

CBT Computer Based Training. Itseopiskelulevyke, jolla tutustutaan erilaisiin 

järjestelmiin tai tuotteisiin.  

DAS Diagnosis Assistent System. Vanhempien automallien testausohjelma. 

Tuotannossa 2008 asti. 

EPC Electronic Parts Catalog. Internetpohjainen varaosajärjestelmä. 

Global Training 

 Stuttgartin Vaihingenissa sijaitseva Daimler AG:n koululutuskeskus, jossa 

koulutetaan Saksan markkinoiden mekaanikot sekä kansainväliset koulut-

tajat. 

HMS 990 Hermann Measurements Systems. Mercedeksen testilaitteen yhteydessä 

käytettävä oskilloskooppi. 

Kantakortti Tehtaan tietokannassa oleva tietue, jossa on jokaisen auton varustus ja 

tyypitystiedot. 

  



 

  

MBha Mercedes-Benz-henkilöautotuoteryhmä. Mercedes-henkilöautojen maa-

hantuoja. 

Mobilo Mercedeksen liikkuvuuspalvelu. Takaa Mercedeksen asiakkaille matkan 

jatkumisen ongelma tilanteissa. 

POD Print On Demand. Daimlerin tietokanta, josta kouluttajat voivat ladata 

koulutusmateriaalia. 

SCN- koodaus 

 Software Calibration Number. Autoissa käytettävä ohjainlaitteiden kalib-

rointikoodi. 

StarDiagnosis  

Mercedeksen käyttämä autojen testauslaite 

WIS Workshop Information System. Tietokanta, jossa on esim. työohjeita ja 

toiminnankuvauksia. 

Xentry Uudempien mallien testausjärjestelmä. Käyttöönotettu vuonna 2008 

W204-mallissa. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on tehty Veho Group Oy:lle. Työn tavoitteena oli parantaa Merce-

des-Benz-henkilöautomekaanikkojen teknistä koulutusta.  

Mercedeksen standardien mukaan mekaanikot on jaettu kolmelle eri tasolle. Perusta-

son huoltomekaanikkoa kutsutaan nimellä MT eli Maintenance Technician. Seuraavana 

tasolla tulevat System Technician eli ST. Viimeisenä tasona mekaanikoilla on Diagno-

sis Technician eli DT. Kaikki tasot ovat välttämättömiä korjaamon toiminnalle, ja koulu-

tuksen tehtävänä on tukea heidän työtään.  

Koulutuksen suurimpana ongelmana oli ST-mekaanikkojen koulutusputki. Ennen uudis-

tusta koulutuksista valmistui perustason MT-mekaanikkoja noin kaksikymmentä kappa-

letta vuosittain, mikä oli riittävä määrä. MT-mekaanikkoja ei kuitenkaan saatu koulutet-

tua riittävästi vuosittain ST-mekaanikoiksi.  

Työn tavoitteena oli uudistaa ST-mekaanikkojen koulutusta. Uudistettaessa koulutusta 

ohjeena käytettiin Global Trainingin ohjetta. Global Trainingin on Saksassa toimiva 

koulutuskeskus, joka kouluttaa Saksassa työskentelevät Mercedes-mekaanikot sekä 

kansainväliset tekniset kouluttajat. Global Trainingin uudistetun ohjeistuksen mukai-

sessa koulutuksessa ST-mekaanikoksi valmistuminen edellytti oman erikoisosaamis-

alueensa kurssin käyntiä ja sen jälkeisen loppukokeen hyväksyttyä läpäisyä. Aiemman 

laajan loppukokeen käyttö lopetettiin. 

ST-mekaanikot työskentelevät neljällä eri erikoisosaamisalueella. Jokaiselle näistä alu-

eista tuli valmistella oma kurssinsa. Työn aikana valmisteltiin kolme kurssia ja neljän-

nen sisältö ja ajankohta on jo suunniteltu. Kurssien valmistelussa suurimpana työnä on 

kurssisisällön rakentaminen. Global Trainingin muodostamat kurssipaketit olivat aino-

astaan suuntaa antavia ja osittain puutteellisia. Koulutukset tuli muokata Veho Groupin 

resursseille sopiviksi. Suomessa ankara talvi ja monin paikoin kestopäällystämättömät 

ja huonokuntoiset tiet aiheuttavat autoille ongelmia, joita ei Keski-Euroopassa ilmene. 

Tämän johdosta koulutuksen sisältöön Suomessa lisätään maakohtaisia erityispiirteitä. 

Paketeista puuttuvia kursseja korvattiin vanhemmilla materiaaleilla. Tärkein asia oli, 

että koulutuksissa annettava sisältö täytti kaikki ne osa-alueet, joita ST-mekaanikon 
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pätevyys vaati. Koulutuksien uudistaminen kuvataan tarkemmin tämän insinöörityön 

luvussa kuusi.  
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2 Yritysesittely 

2.1 Daimler AG 

Daimler AG on saksalainen yritys, joka valmistaa henkilö- ja hyötyajoneuvoja. Sen 

pääkonttori sijaitsee Stuttgartissa. Daimler AG:n tunnetuin tuote on Mercedes-Benz. 

Muut tuotemerkit ovat Smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra ja 

Thomas Built Bus. 

Liikevaihto vuonna 2012 oli 114,3 Miljardia euroa. Yrityksen palveluksessa työskenteli 

vuonna 2012 noin 275 000 työntekijää, ja samana vuonna yritys myi noin 2,2 miljoonaa 

ajoneuvoa. Yhtiöllä on tuotantoa 17 maassa. Vuonna 2012 henkilöautoryhmässä tuo-

tettiin noin 1,4 miljoonaa autoa, ja sen palveluksessa oli noin 98 000 työntekijää. Henki-

löautojen tuotantoa tapahtuu 13 tehtaassa ympäri maailmaa. Määrä kasvaa yhdellä 

vuoden 2013 syksyllä, kun Uudessakaupungissa aloitetaan Mercedeksen A-sarjan 

tuotanto Valmet Automotiven tehtaalla. 

Yrityksen historia on pitkä ja alkaa vuodesta 1871, jolloin toinen alkuperäisistä perusta-

jista Carl Benz perusti ensimmäisen yrityksensä Mannheimiin, jossa hän tutki ja valmis-

ti kaksitahtimoottoreita. Vuonna 1883 Benz perusti yrityksen Benz & Co Rheinische 

Gasmotoren-Fabrik, joka valmisti ja haki patentin maailman ensimmäiselle autolle Benz 

Patent Motorwagenille. Ajoneuvo sai patentin nro 37 435, ja auto oli saanut syntymäto-

distuksen.  

Vuonna 1872 Stuttgartin alueella Gottlieb Daimler meni Gasmotorenfabrik Deutz palve-

lukseen tekniseksi johtajaksi. Siellä hän tutustui nelitahtimoottorin tekniikkaan yhdessä 

Nikolaus August Otton kanssa. Hän erosi yrityksen palveluksesta 1882, mutta jatkoi 

moottoreiden kehittelyä Cannstatissa talonsa puutarhan vajassa. Vuonna 1884 hän 

kehitti nopean nelitahtimoottorin nimeltä “grandfather clock”, jonka nimi tuli moottorin 

ulkonäöstä. Tuotantonsa tuloksia hän möi muun muassa veneiden voimanlähteiksi. 

Molemmat yritykset jatkoivat tahollaan autojen ja moottoreiden kehittämistä. Alkuperäi-

set yritysten perustajat eivät koskaan henkilökohtaisesti tavanneet, mutta vuonna 1926 

yritykset Daimler Motorengesellschaft ja Benz & Cie yhdistyivät, jolloin syntyi Daimler-

Benz AG. Yrityksen nimi on vaihtunut sen jälkeen yrityskauppojen johdosta kuten 1998 
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kun siitä tuli DaimlerChrysler AG. Liitto hajosi kumminkin vuonna 2007, jonka jälkeen 

yritys on saanut nykyisen nimensä Daimler AG. (1) Lähes 130 vuoden aikana Merce-

des-Benz on saavuttanut aseman, jossa sen brändi on yksi maailman arvostetuimpia ja 

tunnetuimpia. 

2.2 Veho Group 

Veho Group on Suomen suurimpia autoalan konserneja, joka toimii Suomen lisäksi 

Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahan-

tuojaksi Suomeen. Tänä päivänä yritykseen kuuluvat myös Smartin, Citroënin, Peuge-

ot’n maahantuonti, myynti sekä koulutus, mutta Mercedes-Benz on aina ollut yrityksen 

näkyvin tuotemerkki. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 1 060 miljoonaa euroa ja 

henkilöstön määrä joulukuun lopussa 2 152. Mercedeksen markkinaosuus Suomessa 

on noin 5 % noin viidellä tuhannella myydyllä autolla. (2) 

Vehon kaikkea toimintaa ohjaavat sen arvot. Asiakaskeskeisyys, ammattimaisuus, tu-

loshakuisuus ja ympäristön huomioiminen ovat ne asiat, joihin päivittäinen työ pohjau-

tuu.  

Huomioiden sekä tuotteen että yritysten historian ja arvot voi ymmärtää, että koulutuk-

sella ja jatkuvalla kehityksellä on merkittävä rooli tuotteen saavuttaman mielikuvan yl-

läpitämisessä. Kilpailu alalla on tiukkaa, ja vain jatkuvalla toiminnan parantamisella 

voidaan saavuttaa ne tulokset, jotka ovat välttämättömiä asiakasta tyydyttävälle ja kan-

nattavalle liiketoiminnalle. 

Veho Groupissa koulutusta annetaan usealla eri tasolla. Mercedes-Benz-

henkilöautojen parissa työskentelevän henkilöstön koulutusta toteuttaa neljä koulutta-

jaa. Myynnin puolella toimii kaksi kouluttajaa ja huollossa kaksi kouluttajaa. Osastojen 

välinen yhteistyö on aktiivista, ja yhteisissä koulutuksissa kaikki kouluttajat antavat 

oman panoksensa koulutukseen.  

Valtuutettuja huoltopisteitä on Suomessa tällä hetkellä 42. Vehon omistamia liikkeitä on 

kymmenen kappaletta, ja loput ovat yksityisiä, maahantuojan valtuuttamia pisteitä.  

Aktiivisesti Mercedes-henkilöautojen teknisen koulutuksen palveluja käyttää noin 350 

ammattilaista. 

  



5 

Mercedes-Benz-henkilöautojen tekninen koulutus sijaitsee Vantaalla Koivuhaassa. 

Koulutus muutti sinne loppuvuodesta 2010 Espoosta.  Tilat ovat uudenaikaiset ja kou-

lutustarkoitukseen paljon käytännöllisemmät kuin vanhat. Vuotuinen oppilastyöpäivien 

määrä vaihtelee, mutta vuodelle 2013 on budjetoitu kaikkiaan noin 1600 oppilastyöpäi-

vää.  
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3 Huollon henkilöstön roolit 

Kaupallisessa toiminnassa tyytyväinen asiakas on menestyksellisen liiketoiminnan pe-

rusta. Pelkkä tuotteen paremmuus kilpailijoihin nähden ei takaa asiakassuhteen jatku-

mista. Huollolla on erittäin suuri vaikutus asiakkaan ostohalukkuuteen tuotetta kohtaan. 

Autoteollisuudessa sen vaikutus asiakastyytyväisyyteen on suurempi kuin monilla muil-

la perinteisimmillä kaupan aloilla. 

Auton ostaminen on asiakkaalle suuri ja aikaa vievä prosessi. Prosessin tuloksena hän 

saa tuotteen, joka on hänen investointiensa vastike. Sen jälkeen hän autonsa omista-

misen aikana asioi lähes ainoastaan huollon kanssa. Jotta kokemus jonka hän huollos-

sa saa, olisi mahdollisimman hyvä, on autoliikkeiden panostettava prosessiinsa.  Pro-

sessissa jokaisella työntekijällä tulee olla mahdollisimman selkeä toimenkuva ja tieto 

oman työnsä suorittamiseen. Tässä luvussa on kuvattu huollossa toimivat roolit ja vas-

tuualueet.  

Toimivan huoltoprosessin takaamiseksi Daimler on määritellyt jälkimarkkinointiin omat 

standardinsa. (3) Standardissa kuvataan henkilöiden roolit ja heidän määränsä korjaa-

moilla. Osaan rooleista on oma selkeä koulutusohjelmansa, kun taas toisiin kouluttau-

tuminen tapahtuu kokemuksen kautta. 

3.1 Huoltopäällikkö 

Pienemmillä korjaamoilla huoltopäällikkö saattaa hoitaa myös työnjohtajan tehtäviä, 

mutta suuremmilla korjaamoilla tehtävään on nimetty oma henkilönsä. Yleensä tehtä-

vään palkataan kokenut työnjohtaja tai muuten autoalan teknisen puolen kokemusta 

omaava henkilö. Huoltopäällikön tehtävä on lähinnä hallinnollinen. Hän ei osallistu päi-

vittäiseen korjaamon toimintaan vaan luo ympäristön ja edellytykset toimivalle huolto-

organisaatiolle. Hänen vastuullaan on koko korjaamon liiketoiminta, josta hän vastaa 

yleensä autotalon johtajalle tai omistajille. Huoltopäälliköiden kouluttamiseen on luotu 

C-management-koulutusohjelma, jonka sisältönä on esimiestaitojen kehittäminen ja 

korjaamotalous. 
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3.2 Varaosapäällikkö 

Varaosapäällikkö on kokenut varaosahenkilö, joka pätevyytensä ansiosta on edennyt 

tehtäväänsä. Hänen vastuullaan on vastata varaosalogistiikan toiminnasta sekä vara-

osavaraston riittävyydestä. Tehtaalle tai maahantuontiin palautettavat takuuosat kuulu-

vat usein myös hänen vastuulleen. 

3.3 Työnjohtaja 

Työnjohtajan rooli onnistuneen korjaamokäynnin osalta on prosessin tärkein. Suurem-

milla autoliikkeillä on keskitetty ajanvaraus, joka vastaa asiakkaiden soittoihin ja varaa 

aikoja korjaamolle. Siitä huolimatta iso osa puheluista tulee työnjohtajille, jotka varaa-

vat asiakkaan tilaamat työt korjaamolle. Työtä varattaessa on tärkeää huomioida korja-

uksen vaativuus. Työnjohtajan tulee olla teknisesti perillä tuotteen toiminnasta.  

Asiakas on autoa tuodessaan ja hakiessaan yhteydessä lähes yksinomaan työnjohta-

jan kanssa. Tästä syystä myös ihmissuhdetaidot ovat hänelle tärkeitä. Korjaamotoi-

minnan aikana työnjohtaja valvoo ja joissain tapauksissa myös opastaa mekaanikkoja 

työn suorittamisessa. Hyvät esimiestaidot korostuvat työnjohtamisen yhteydessä. 

Työnjohtajan tulee olla tietoinen myös vallitsevasta lainsäädännöstä korjaamotoimin-

nassa. 

Työnjohtaja usein myös laskuttaa tehdyt työt asiakkaalta, maahantuojalta takuun muo-

dossa tai kolmannelta osapuolelta. Hänen moninaiset tehtävänsä vaativat niin teknistä 

osaamista, johtamistaitoa, ihmistuntemusta kuin tietotekniikan hallintaa. 

Työnjohtajien koulutuksessa käytetään Mercedeksen luomaa CSA eli Certificated Ser-

vice Advisor -ohjelmaa. Koulutus sisältää kuusi kolmen päivän koulutusta.  Koulutusten 

aikana opetetaan johtamistaitoja, talouden avainlukuja, vuorovaikutustaitoja sekä oman 

toimintansa analysointia. 
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3.4 Varaosahenkilö 

Varaosahenkilön tehtäviin kuuluu varaosien ja tarvikkeiden myynti niin asiakkaille kuin 

autotalon sisäisesti. Hänen tulee osata auton tekniikkaa, mutta myös varaosajärjestel-

mien kuten sähköisen varaosaluettelon EPC:n hallinta on hänelle tärkeää.  Vara-

osahenkilöiden koulutus tähtää tehtaan hyväksymään PPS eli Parts Process Specia-

list-rooliin. 

3.5 Huollon tekniset roolit 

Seuraavissa luvuissa on kuvatta huollon tekniset roolit. Roolien pätevyystasot ja koulu-

tuksen sisältöä on kuvattu kuvassa 1. 

 

Kuva 1. MB-teknisten roolien tasot ja siihen kouluttautuminen (4). 
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3.5.1 Diagnoosimekaanikko DT 

Diagnoosimekaanikko eli Diagnostic Technician, DT on korjaamon pisimmälle koulutet-

tu mekaanikko. Hänen vahvuutenaan on diagnoosin tekeminen ongelmallisissa tapa-

uksissa. Usein DT-mekaanikko toimii myös korjaamon sisäisenä tukihenkilönä opasta-

en muita mekaanikkoja heidän töissään. Elektroniikan ja testilaitteiden hyvä tuntemus 

on erittäin tärkeää heidän työssään. DT-mekaanikko ei välttämättä korjaa autossa ole-

vaa vikaa vaan suorittaa vianetsinnän. Vian selvittyä korjauksen voi suorittaa kyseisen 

erikoisosaamisalueen mekaanikko, kuten esimerkiksi vaihteistojen mekaniikkaan eri-

koistunut ST-mekaanikko.  

DT-mekaanikon koulutus on jaettu kuuteen neljän päivän moduuliin. Moduuleissa käsi-

tellään diagnoosistrategioita kaikilla eri erikoisosaamisalueilla. Seuraavassa kuvassa 

(2) on kuvattu DT-koulutuksen eri moduulien sisältö. 

 

Kuva 2. DT-koulutuksen rakenne (4). 

 

DT-mekaanikkojen koulutuksen loppukoe on jaettu kahteen osaan. Teoriakokeessa on 

kirjallisia kysymyksiä. Käytännönkokeessa pääpaino on vianetsinnän logiikassa. Käy-
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tännönkokeen arvostelussa mekaanikon loogisella toiminnalla on suuri painoarvo.  

Vaikka vikaa ei määräajassa ehtisi korjaamaankaan niin siitä huolimatta arvosana voi 

olla hyvä jos toiminta on ollut loogista ja olisi johtanut vian löytymiseen. Sattumalla tai 

kokeilemalla korjattu vika ei johda hyvään pistetykseen. 

3.5.2 Erikoisosaamisaluemekaanikko ST 

ST-mekaanikko eli System Technician on oman erikoisosaamisalueensa erikoisme-

kaanikko. Erikoisosaamisalueet jakaantuvat neljään osaan. Alueet ovat 

• voimansiirtojärjestelmät 

• mukavuus- ja turvallisuusjärjestelmät 

• alustajärjestelmät 

• telematiikkajärjestelmät. 

Ennen uudistusta ST-koulutuksista puuttui selkeä suunnitelmallisuus. Koulutusten jäl-

keen oli mahdollisuus suorittaa loppukoe. Koulutuksia kyllä oli, mutta selkeä ohjeistuk-

sen puuttuessa niiden sisältö kasvoi liian suureksi. Koulutukset kestivät aihealueesta 

riippuen kuudesta kuuteentoista päivään. Testissä oli 52 kysymystä kaikista neljästä eri 

erikoisosaamisalueesta. Loppukokeen saattoi suorittaa valvotusti myös omassa toimi-

pisteessä tilaamalla kouluttajilta tunnukset internetissä suoritettavaa koetta varten. 

3.5.3 Huoltomekaanikko MT 

MT eli Maintenance Technician on huoltoalueen mekaanikko. Hänen tehtäviinsä kuulu-

vat huollot ja korjaukset, jotka eivät vaadi syvällisempää diagnosointia tai mekaanista 

osaamista. Hän voi suorittaa vaativampiakin komponenttien vaihtoja jos hänen koke-

muksensa tukee sitä.  Peruskoulun jälkeinen ammattikoulu, oppisopimus tai riittävä 

työkokemus on ennakkovaatimuksena ennen MT-koulutusta. Seuraavassa kuvassa (3) 

on kuvattu yleiseurooppalaista perusvaatimustasoa mekaanikoille. 
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Kuva 3. Mekaanikkojen perusvaatimustaso (4). 

3.6 Roolien tehtävä 

Kaikki roolit korjaamon toiminnassa ovat tärkeitä. Rooleilla on tarkoitus jakaa korjaa-

mon vastuut ja tehtävät niin, että korjaamon toiminta on mahdollisimman tehokasta. 

Rooleista on uran aikana mahdollisuus edetä uudelle tasolle kouluttautumalla. Tätä 

kouluttautumista varten tulee korjaamoilla olla toimiva ja ajantasainen koulutussuunni-

telma ja henkilöstörekisteri josta kerrotaan lisää seuraavassa luvussa. 
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4 Koulutussuunnitelma ja henkilöstörekisteri 

Suunnitelmallisuus on välttämätöntä henkilöstön koulutuksessa. Sillä varmistetaan, että 

henkilöstö käy sille tarkoitetut koulutukset ja että kaikki korjaamolle asetetut roolit ja 

erikoisosaamisalueet tulee täytettyä.  

4.1 Koulutussuunnitelma 

Kaikki Mercedes-Benz-huollon parissa työskentelevät henkilöt pois lukien huoltopäälli-

köt ja varaosapäälliköt on listattu maahantuojalla kouluttajien ylläpitämään henkilöstö-

luetteloon (5). Kuvassa 1 on kuvattu kuvitteellisen esimerkkikorjaamon henkilöstön 

koulutussuunnitelma. Vasemmalta katsottuna ensimmäisessä sarakkeessa vihreällä 

pohjalla on merkitty korjaamon nimeämä rooli kyseiselle mekaanikolle. Se on korjaa-

mon tahtotaso jolla se haluaa mekaanikon nyt tai tulevaisuudessa toimivan.  

Seuraavassa neljässä sarakkeessa on vauriokorjaamoilla käytössä olevat roolit, jotka 

mekaanikot ovat saavuttaneet. 

Seuraavat kuusi saraketta kuvaavat huoltokorjaamon henkilöstön saavuttamat roolit. 

Erikoisuutena on standardi EA09, jonka pätevyyden mekaanikko saavutti vuonna 2004 

käymättä MT-kurssia, jos hänellä oli ennen tuota viiden vuoden kokemus Mercedes-

mekaanikkona toimimisesta. Kouluttajat merkitsevät mekaanikolle rastin sen roolin 

kohdalle, jonka pätevyyden he ovat koulutuksissa saavuttaneet. 

Viimeisissä neljässä vihreällä pohjalla olevissa sarakkeissa on se erikoisosaamisalue 

joka ST-mekaanikolle on asetettu. Huoltopäälliköille lähetetään muutaman kerran vuo-

dessa päivitettäväksi omaa korjaamoaan koskevien henkilöiden tiedot. He merkitsevät 

muutokset ainoastaan vihreällä pohjalla oleviin sarakkeisiin. Kouluttajat huolehtivat 

muiden tietojen täyttämisestä.  

Tätä taulukkoa ylläpitämällä kaikilla korjaamon henkilöillä on selkeä kuva toimipisteen-

sä henkilöiden rooleista, suunnitelmasta sekä erikoisosaamisalueesta. 
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AutohuoltoOy, Hesa Mara CSA X
AutohuoltoOy, Hesa Aki PPS X
AutohuoltoOy, Hesa Reiska MT X
AutohuoltoOy, Hesa Janne ST X X X
AutohuoltoOy, Hesa Jartsa ST X X X
AutohuoltoOy, Hesa Jukkis ST X X X
AutohuoltoOy, Hesa Kartsa ST X X X
AutohuoltoOy, Hesa Sepi DT X X X X X
AutohuoltoOy, Hesa Japi BSA X
AutohuoltoOy, Hesa Pete BT X

Henkilö on 
suorittanut 
hyväksytysti 

MB-
koriroolikoulu

tuksen

Henkilö on 
suorittanut 

hyväksytysti MB-
huoltoroolikoulutukse

n

Korjaamon 
nimeämä ST-
erikoisosaa

misalue

Kuva 4. Autohuolto Oy Hesan henkilöstön koulutussuunnitelma. 

4.2 Henkilöstörekisteri 

Suomen Mercedes-Benz-henkilöstön koulutusrekisteriä ylläpidetään Elbit Skills 

-tietojärjestelmässä (6). Sivustolta löytyy jokainen Mercedeksen parissa työskentelevä 

henkilö. Suoritetut koulutukset siirtyvät henkilön koulutushistoriaan, kun koulutus on 

suoritettu hyväksytysti. Myös henkilöiden sertifikaatit ja roolit on tallennettu järjestel-

mään kuten myös toimipisteen tiedot ja työsuhdetietoja.  

  



14 

5 Mercedes-Benz-henkilöautomekaanikkojen koulutus Suomessa 

5.1 Yleistä 

Vuosittain Global Training lähettää taulukon kansainvälisille kouluttajille seuraavan 

vuoden tulevista teknisistä koulutuksista Mercedes-henkilöstölle (7). Taulukon pohjalta 

laaditaan koulutuskalenteri tulevaksi vuodeksi (8). Kalenterista ilmenevät pidettävät 

koulutukset ja se, mille rooleille se on tarkoitettu. Kalenteria täydennetään tarpeen mu-

kaan, jos koulutuksien aikataulu muuttuu tai koulutuksia lisätään. Kalenteri julkaistaan 

Vehon Groupin internetsivustolla osoitteessa www.Mercedes-Benz.fi. 

Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu Veho Akatemiassa. Veho Akatemia on tieto-

kanta, johon listataan kaikki koulutukset. Esimiesasemassa työskentelevillä henkilöillä 

on oikeus ilmoittamaa kursseille itsensä lisäksi muitakin henkilöitä kuten johdettaviaan. 

Henkilöt, joilla ei ole johdettavia voivat ilmoittaa kursseille ainoastaan itsensä.  

Kurssien listauksessa on määritelty, mille henkilöstöryhmälle ja mille roolille kyseinen 

koulutus on tarkoitettu. Koulutuksen kuvauksessa on tarkemmin kerrottu koulutuksen 

sisällöstä ja aikataulusta.  

Mercedes-Benz-henkilöautojen teknisestä koulutuksesta vastaa tällä hetkellä kaksi 

kouluttajaa. Teknisen puolen koulutus jakaantuu kahteen osaan, malli- ja uutuuskoulu-

tuksiin sekä roolikoulutuksiin. Koulutus vauriokorjaamoille on suurelta osin ulkoistettu 

TTS:n koriakatemialle, eikä sitä käsitellä tässä insinöörityössä. 

5.2 Malli- ja uutuuskoulutus 

Malli- ja uutuuskoulutus käsittää kaikkien uusien automallien ja uutuusjärjestelmien 

kouluttamisen. Vuonna 2012 Mercedekseltä tuli viisi uutta mallia, joista annettiin koulu-

tusta henkilöautopuolen työnjohtajille, varaosahenkilöstölle ja mekaanikoille. Uusia 

malleja olivat 

• SL-sarja 
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• A-sarja 

• CLS ShootingBrake 

• GLK-sarjan facelift 

• GL-sarja. 

Lisäksi malli- ja uutuuskoulutukset voivat käsittää uusien järjestelmien kuten moottorei-

den tai vaihteistojen koulutusta, jotka eivät ole sidonnaisia yhteen mallisarjaan. Vuonna 

2012 merkittäviä uutuuksia järjestelmien osalta olivat uusi pieni dieselmoottori OM607, 

joka esiteltiin A-sarjan lanseerauksen yhteydessä sekä toisen sukupolven hybridi-

järjestelmä P2, joka esiteltiin E300-mallissa. Koulutukset suunnataan yleensä kolmelle 

kohderyhmälle.  

Työnjohtajien ja varaosahenkilöstön koulutus 

Uutta mallia koulutettaessa työnjohtajille ja varaosahenkilöstölle pyritään kertomaan 

kaikista uutuuksista. Koulutus ei ole teknisesti syvällistä, vaan keskittyy auton käyttä-

miseen. Heille pyritään kertomaan tarkemmin auton uudistuksista, jotka ovat asiakkaan 

käytön kannalta olennaisia. Koulutuksessa pyritään antamaan asiakaspalvelussa tarvit-

tavat tiedot. 

MT- ja ST-mekaanikkojen malli- ja uutuuskoulutukset 

MT- ja ST-mekaanikkojen koulutuksessa pääpaino on huollollisissa asioissa. Teknisiin 

uutuuksiin ei mennä syventävästi. Järjestelmien korjaukseen ja diagnosointiin anne-

taan perusteet, joilla normaali huolto- ja korjaustoiminta onnistuu.  

DT- ja ST-mekaanikkojen malli- ja uutuuskoulutus 

Järjestettäessä malli- ja uutuuskoulutuksia ratkaisevinta koulutuksen rakenteessa on 

se mihin erikoisosaamisalueeseen uuden mallin mukana lanseerattavat uutuusjärjes-

telmät kuuluvat. Vuonna 2012 erikoista huomiota koulutuksissa saivat kaksi täysin eri-

laista järjestelmää. Keväällä lanseerattiin uusi SL, joka on avoauto. Auton kattojärjes-

telmä kuuluu mukavuus- ja turvallisuusjärjestelmien ST-mekaanikolle. Tästä johtuen 

tarkempaa diagnosointia ja korjauksia käsittelevä kurssi osoitettiin kyseisen alueen ST-

mekaanikoille ja DT-mekaanikoille.  
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Syksyn koulutuksissa oli vuorossa E300 BlueTech Hybridin koulutus. Syksyn koulutuk-

sen syvällisempi osio oli suunnattu DT-mekaanikkojen lisäksi ST-

voimansiirtojärjestelmien mekaanikoille. Syvällisemmät kurssit sisältävät aina moni-

mutkaisempaa diagnostiikka ja kuuluvat aina DT-mekaanikoille. ST-mekaanikkojen 

tulee osata oman erikoisosaamisalueensa diagnosointia ja korjauksista, jonka vuoksi 

heidän tulee osallistua oman alueensa syvällisemmille kursseille. 

5.3 Roolikoulutus 

Roolikoulutuksella varmistetaan, että kyseisellä roolin henkilöllä on riittävän laaja-

alaiset tiedot ja taidot työnsä suorittamiseen. Koulutusta voidaan antaa järjestelmien 

tuntemuksen, teknisten taitojen tai vuorovaikutustaitojen parantamiseen. Erilaisia kou-

lutusrooleja on useita, ja henkilö voi uransa aikana siirtyä seuraavalle tasolle kouluttau-

tumalla lisää. Kouluttautuessa seuraavalle tasolle katsotaan eduksi, mikäli henkilöllä on 

vuodesta kahteen työkokemusta nykyisestä roolistaan, ennen kuin hän siirtyy ylemmäl-

le tasolle. 

Jälkimarkkinoinnin puolella roolikoulutuksia järjestetään työnjohtajille, varaosahenkilös-

tölle ja mekaanikoille. Mekaanikkojen koulutuksessa pääpaino on teknisessä osaami-

sessa, sekä vianetsinnän logiikassa. Työnjohtajien ja varaosahenkilöstön koulutus on 

ulkoistettu Mercuri Internationaalille.  Työnjohtajien koulutuksessaan pääpaino on asia-

kaspalvelu tilanteissa, ei tekniikassa. Mekaanikkojen koulutuksessa asiakaspalvelu 

tilanteita koulutetaan ainoastaan DT-mekaanikoille.   
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6 ST-koulutuksen kehittäminen 

Koulutuksen tehtävä on opettaa ja neuvoa päivittäisen työn suorittamisessa ja koulut-

taa mekaanikkoja soveltamaan aiempaa opittua tietoa. Mekaanikkojen mahdollisuus 

opiskella vianetsintää ja laitteistojen toimintaa työpaikalla työn ohessa on lähes mahdo-

tonta ja sen vuoksi koulutus on oikea paikka näiden taitojen kehittämiseen. 

6.1 Kehittämistarve 

Aikaisemmin ongelmina oli selkeän koulutusputken puuttuminen sekä laajan loppuko-

keen vaikeus. Aikaisemmin loppukoe suoritettiin internetpohjaisena. Kysymyksiä oli 

kaikista neljästä erikoisosaamisalueesta. Läpäistäkseen kokeen mekaanikon tuli saada 

jokaisesta osa-alueesta vähintään 20 % oikein. Omasta erikoisosaamisalueestaan hä-

nen tuli saada vähintään 75 % oikein. Kurssin aiheena saattoi aikaisemmin olla esi-

merkiksi voimansiirtojärjestelmät, mutta siitä huolimatta kokeessa oli kysymyksiä myös 

muista järjestelmistä, joita kurssilla ei ollut käsitelty. 

Nämä ongelmat aiheuttivat tilanteen, että mekaanikkojen valmistuminen ST-

mekaanikoksi oli vaikeaa sekä jatkokouluttautuminen DT-mekaanikoksi vaikeutui huo-

mattavasti. Roolikoulutusten vähäisyys aiheutti myös mekaanikkojen teknisen tietä-

myksen tason laskua. 

6.2 Koulutuksen uudistaminen 

Uudistuksessa Global Training loi jokaiselle ST-erikoisosaamisalueelle oman loppuko-

keen. Kokeesta kävi selkeästi ilmi mitä kursseja pitämällä luotaisiin koulutukseen riittä-

vä sisältö.  

Minun tehtäväkseni koulutuksen kehittämisessä oli käydä kollegani Antti Paasivirran 

kanssa läpi kaikkien eri alueiden koulutukset. Helpoin tapa selvittää koulutuksessa vaa-

dittava sisältö oli käydä ensimmäiseksi läpi erikoisosaamisalueen loppukoe. Loppuko-

keen sisällysluettelossa oli mainittu kurssit koodeineen, joiden materiaalia koulutukses-
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sa tarvittaisiin. Kaikkia kursseja ei vielä ole Global Trainingkään valmistellut, joten puut-

tuvia osia jouduttiin korvaamaan vanhemmilla kursseilla. Kun koulutuksen sisällön vaa-

timukset ja aineisto oli selvillä, tuli koulutus rakentaa siten, että se sujui mahdollisim-

man hyvin ja oppiminen tapahtui monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen.  

ST-koulutuksessa tärkeäksi asiaksi otettiin mekaanikkojen loogisen vianhaun paranta-

minen. Ennen koulutusta mekaanikot luottivat liikaa testilaitteisiin ja vaihtoivat helposti 

osia ennen riittävää varmuutta vian aiheuttajasta. Aikaisemmin DT-mekaanikoille ope-

tettua ”peli ja pelaajat” -ajattelua tuotiin myös ST-mekaanikkojen tietoisuuteen. ”Peli ja 

pelaajat” -ajattelussa mekaanikon tulee tiedostaa vika, joka ajattelussa vastaa peliä. 

Pelaajina toimivat kaikki ne komponentit, jotka voivat peliin vaikuttaa. Koulutuksessa 

mekaanikoille esiteltiin neljä diagnoosia ja korjausta selkeyttävää tasoa 

• valituksen analysointitaso 

• tarkastustaso 

• vian aiheuttajataso 

• vian poisto- ja tarkastustaso. 

Eri tasoilla tapahtuu niille ominaisia asioita, kuten asiakkaan haastattelu ja oireen to-

teaminen. Kun oire eli ”peli” on selkeästi tiedossa, ja siihen vaikuttavat järjestelmät ”pe-

laajat” tunnettu, niin looginen vianetsintä saattoi alkaa. Selkeästi etenemällä vian aihe-

uttajan tulisi löytyä. Tärkeää on myös korjauksen jälkeen varmistaa diagnoosin oikeelli-

suus, sillä vain silloin voidaan varmuudella luovuttaa asiakkaalle toimiva auto. 

Kuvassa 5 on esitelty uuden ST-koulutuksen neliosaista mallia. Mallin hyötynä van-

haan järjestelmään on useita. Etuna on, että koulutus on kustannustehokasta, koska 

korjaamon tarvitsee lähettää mekaanikkonsa ainoastaan sen alueen kursseille, jolle 

mekaanikko erikoistuu. 
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Kuva 5. Uuden ST-koulutuksen pätevöitymiskonsepti. 

6.3 Tasokoe 

Aikaisemmin loppukokeena käytetty 52 kysymystä sisältänyt koe muutettiin tasoko-

keeksi. Koe ei ole välttämätön tehdä, mutta se antaa korjaamolle arvokasta tietoa me-

kaanikon tietotasosta.  Kokeessa jokaisesta erikoisosaamisalueesta on omat kysymyk-

sensä, joiden tuloksen perusteella korjaamo näkee, mikä on vahvin alue kyseiselle 

mekaanikolle. Kokeen suorittamisessa on etuna myös se, että jos mekaanikko läpäisee 

kokeen vanhan arvostelun mukaisesti, saavuttaa hän myös ST-pätevyyden ilman eri-

koisosaamisalueen kurssia. 

Kokeen suoritus tapahtuu internetissä eikä vaadi korjaamolta muuta kuin käyttäjätun-

nusten pyyntöä koulutuksesta ja mekaanikolle rauhallisen paikan tietokoneen kanssa 

90 minuutiksi. 
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Tuloksen selvittyä korjaamo päättää, mille alueelle mekaanikko koulutuksessaan täh-

tää. Päätökseen vaikuttavat tuloksen lisäksi mekaanikon mieltymykset ja millä alueella 

korjaamolla on tarvetta uudelle ST-mekaanikolle. 
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7 Uudistustyö 

Seuraavissa luvuissa esitellään uudistuneet koulutukset ja niiden sisältö. Telematiikka-

järjestelmien koulutusta ei vielä ole vielä valmiina, mutta sisältö on jo hahmoteltu ja 

kurssin ajankohdaksi on kaavailtu vuoden 2013 loppua. 

7.1 Koulutusten materiaalit 

Kaikkia kansallisia kouluttajia varten Global Training on luonut aineistopankin nimeltä 

Print On Demand eli POD. Kouluttajilla on pääsy POD:hen josta on ladattavissa kurssi-

en materiaalit. Ladattavissa on joko yksittäinen kurssivihko tai kurssipaketti, joka sisälsi 

lisäksi kurssin materiaalia tukevia videoita, PowerPoint-esityksiä, kuvia ja kouluttajama-

teriaalin. Kouluttajamateriaalissa on vastaukset kysymyksiin ja vikojen kuvaukset via-

netsintäharjoituksiin. Suomenkielistä materiaalia ei POD:stä ole ladattavissa. 

Tehtaan tarjoamat materiaalit ovat saatavilla aina joko saksaksi tai englanniksi. Pankis-

ta ladataan aina saksankielinen versio, josta käännetään suomenkielinen koulutusma-

teriaali. Materiaalin kääntämisen Veholle hoitaa käännöstoimisto Star Finland. Kään-

tämisen jälkeen koko materiaali oikoluetaan käännösvirheiden vuoksi. Myös kieliasua 

muutetaan, mikäli joillain asioilla tai toiminnoilla on arkikielinen ilmaisu, joka on yleisesti 

käytössä. Tällaiset muutokset ilmoitetaan myös Star Finlandiin jotta seuraavissa kään-

nöksissä teksti on valmiiksi muutettu. 

7.2 Mukavuus- ja turvallisuusjärjestelmien koulutus 

Ensimmäinen uudistettu mukavuus- ja turvallisuusjärjestelmien ST-kurssi pidettiin ke-

väällä 2013. Mukavuus- ja turvallisuusjärjestelmä pitää sisällään useita auton muka-

vuuteen ja passiiviseen turvallisuuteen kuuluvia järjestelmiä. Alueen ST-mekaanikon 

vastuulle auton järjestelmistä kuuluvat 

• turvatyynyt 

• ajoavustimet  

– kamerajärjestelmät 
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– CAN-avustimet 

– pysäköintiavustimet 

• avokattojärjestelmät 

• lisälämmittimet 

• panoraamakatot 

• kattoluukut 

• istuimet 

• ilmastointi 

• lämmityslaite 

• ajonestojärjestelmät. 

Kaikkia järjestelmiä ei erikseen kouluteta kurssin aikana vaan osia sivutaan muiden 

aiheiden yhteydessä. Sisällön rakentamisessa on tärkeää saada mahdollisimman kat-

tava tietopaketti alueen osista. Nyt rakennettu koulutus oli suunniteltu kolmipäiväiseksi 

ja piti sisällään neljä kurssia, joista kerrotaan seuraavissa luvuissa. 

7.2.1 Ajonesto- ja lukitusjärjestelmät 

Ajonestojärjestelmien koulutusta varten valittiin kurssi T0452F ”Ajankohtaiset ajonesto- 

ja lukitusjärjestelmät painopisteenä FBS4” (9). Koulutus jakautui käytännön tehtäviin ja 

teoriaosiin. Koulutusosio oli yhden päivän mittainen. Materiaali koostui kahdeksasta eri 

osa-alueesta 

• keskuslukitus 

• mukavuuskäyttö 

• ajoneston historia 

• ajoneston sukupolvi 3 

• auton varkaudenestoon liittyvät osat 

• KeylessGo 

• takaluukun kaukosulkemistoiminto ja takaluukun kaukokäyttö 

• varashälytin. 
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ST-koulutuksessa teorian lisäksi käytännön tehtävillä ja harjoituksilla on suuri rooli. 

Koulutuksessa oli autoihin luotu vikoja, joita mekaanikot pyrkivät löytämään mittausten 

ja testausten avulla.  

Käytännön harjoituksia suoritettiin koulutuksen käytössä olevilla autoilla. Koulutuksen 

rakennusvaiheessa kouluttajat rakensivat autoihin Global Trainingin ohjeiden mukaisen 

vian, jotka oli esitelty kurssipaketinpaketin kouluttaja materiaalissa. Paketissa ei aina 

ollut mukana valmiita vikoja tai se ei toiminut, kuten olisi pitänyt. Tällöin vika tuli itse 

kehitellä tai sitä piti muuttaa. Esimerkkinä toimimattomasta viasta oli KeylessGon an-

tenniin rakennettu katkos. Antennijohdon irrottamisesta huolimatta yksikkö sai signaa-

lin, jolloin järjestelmä toimikin ja lisäksi yksikköön tallentui selkeä vikakoodi. Viat pyri-

tään rakentamaan niin, että vikakoodi ei suoraan kerro vian aiheuttajaa kuten tässä 

kävi, vaan mekaanikko joutuu ajattelemaan vian löytääkseen.  

Ongelma ratkaistiin liittämällä KeylessGo:n yksikköön lyhyt ylimääräinen antenni johon 

rakennettiin vastus, jotta yksikkö ei tunnistaisi katkosta. Lopuksi koko yksikkö peitettiin 

alumiinifoliolla signaalien häiritsemiseksi. Se, että vika olisi realistinen, ei ole tärkeintä. 

Oire saattaa joissain tapauksissa asiakkaan autossa olla juuri koulutuksessa olleen 

kaltainen johtuen jonkin aivan muun järjestelmässä olevan komponentin todellisesta 

vikaantumisesta. Tärkeintä on, että vikaa etsitään loogisesti oikein. 

7.2.2 Ilmastointi- ja lämmityslaitteiden koulutus 

Koulutuksessa käsiteltiin ilmastointi- ja lämmityslaitteita. Materiaalina toimi POD:stä 

ladattu PKHZ-PK104 ”Ilmastointilaitteet, lämmityslaitteet, lisä-lämmittimet” (10). Materi-

aali oli vuodelta 2010. Tämän osion kohdalla kävi juuri niin, että koulutuspaketista ei 

löytynyt uutta kurssia täyttämään ilmastointi- ja lämmityslaitteiden osiota. Niinpä käytet-

tiin vanhempaa materiaalia, joka tarkastuksen jälkeen osoitti sisältävänsä kaikki ne 

tiedot, jotka koulutuksen sisältöön kuuluivat. Materiaalin sisältönä oli 

• lämmitysjärjestelmien toiminta 

• kylmäainekierron toiminta 

• ilmanohjaus ja puhaltimen tehonsäätö  

• ilmastointilaitteen verkotus 
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• lisälämmityslaite. 

Koulutusosio oli vain puolen päivän mittainen eikä sisältänyt varsinasta vianetsintäosi-

oita. Koulutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota järjestelmän toiminnan kuvaamiseen. 

Opetusta tehostettiin käytännön tarkastuksilla ja puretun lämmitysjärjestelmän tutkimi-

sella. 

7.2.3 Turvajärjestelmiin kohdistuvat työt 

Ilmastointi- ja lämmityslaitteiden koulutuksen lisäksi puolipäivää kesti koulutus 1511 

1856 00 ”Turvajärjestelmiin kohdistuvat työt aktiivinen ja passiivinen turvallisuus” (11). 

Samoin kuin edellisessä osiossa myös turvajärjestelmien materiaali oli muutaman vuo-

den vanha. Se oli alun perin vuodelta 2009, mutta oli sisällöltään riittävä. Koulutus si-

sälsi osat 

• onnettomuustutkinta 

• Euro NCAP -testin periaatteet 

• Mercedes-Benz-turvallisuusjärjestelmät ja filosofia 

• turvatyynyjen toiminta 

• aktiivisen jalankulkijasuojan toiminta 

• turvavyönkiristimien toiminta 

• niskatukien turvatoiminnat 

• turvallisen työskentelyn ohjeistus. 

Lyhyestä kestosta johtuen myöskään turvalaitteiden kanssa ei harjoiteltu vianetsintää. 

Turvalaitejärjestelmien sisäinen diagnoosi on niin kehittynyt, että vian paikallistaminen 

on yleensä kohtuullisen yksinkertaista. Harjoituksissa oli kuitenkin turvatyynyjen turval-

lista mittaamista sekä toimivien johtoliitosten tekoa. Kurssina aikana laukaisimme me-

kaanisen SL-sarjan (R231) ja E Cabrioletin (A207) turvakaaret. Laukaisulla osoitettiin 

kaarien liikenopeus ja rakenteen lujuus. 
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7.2.4 Kattojärjestelmät  

Kattojärjestelmien koulutus koostui kahdesta eri kurssista, ja molemmat materiaalit 

löytyivät suoraan POD:stä. Koulutus toteutettiin päivän kestävänä koulutuksena. En-

simmäinen kurssi T0449F ”Kattojärjestelmät korjaus- ja säätötyöt SL-, SLK- ja E-sarja 

(R231, R172 ja A207)” (12) keskittyi katon mekaanisiin ominaisuuksiin. Materiaalin 

sisältönä oli 

• kattojärjestelmien toiminta 

• hydrauliikkakomponenttien sijainti 

• tuulisuojajärjestelmät 

• turvakaaret 

• hätäkäytön käytännön harjoitukset 

• variokaton säädöt. 

Toiseksi kurssiksi koulutukseen oli varattu T0451F ”Kattojärjestelmien diagnoosi Pai-

nopisteenä uusi R231 sekä SLK ja E-sarjan Cabriolet” (13). Materiaalissa syvennyttiin 

järjestelmien sähköiseen toimintaan, sekä diagnosointiin. Materiaalin sisältönä oli 

• sähköjärjestelmät 

• hydrauliikkajärjestelmät 

• panoraamakatto Magic Sky Control. 

Kouluttajan materiaaliin ei ollut tehtynä valmiita vikoja joten jouduimme kehittelemään 

muutaman vian itse mekaanikoille diagnosoitavaksi. Diagnosointia varten manipuloim-

me kattojärjestelmän tunnistimia aiheuttaen järjestelmään toimintahäiriön. Vian toteu-

tuksessa onnistuttiin hyvin, ja koulutuksen aikana se kehitti mekaanikkojen diagnoosin 

tekoa ja päättelyä. 

7.2.5 Koulutusautot 

Koulutettaessa mekaanikkoja korjaustoimintaan on hyvin tärkeää luoda heille koulutuk-

seen mahdollisimman realistiset puitteet. Teoriapuolen koulutus on tärkeää, järjestel-
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mien toiminnan ymmärtämiseksi, mutta käytännössä tapahtuva harjoittelu opettaa kai-

ken eniten yritysten ja erehdysten kautta.  

Mukavuus- ja turvallisuusjärjestelmien kurssille oli käytännön harjoituksia varten varattu 

viisi autoa 

• SL 500 (R231) 

• SLK 250 BlueEfficiency (R172) 

• SLK 250 CDI (R172) 

• CLS 250 CDI (C218) 

• GLK 220 CDI (X204). 

Ongelmaksi autojen kohdalla muodostui E Cabrioletin (A207) puuttuminen. Maahan-

tuojalla ei kyseistä autoa ollut enää varastossa. Tänä keväänä mallista julkaistaan fa-

celift, ja sen vuoksi vanhoista malleista oli ehditty luopua. Uusi malli saapuu maaham-

me vasta toukokuussa, jolloin se oli koulutuksesta myöhässä. Tästä johtuen mallin kat-

tojärjestelmien koulutus oli pakko hoitaa teoriaosiolla. Käytännön harjoituksia ei voitu 

tehdä.   

7.2.6 Loppukoe 

Koulutuksen loppukoe pidettiin kolmessa eri osassa yksi kunkin koulutuspäivän päät-

teeksi. Neljästä aihealueesta ilmastoinnin ja turvalaitteiden koe suoritettiin yhdessä ja 

muut kaksi omana kokeenaan. Neljän kurssin kaikkiaan 124 kysymyksestä jokaiselle 

alueelle valittiin satunnaisesti vähintään 8 ja maksimissaan 15 kysymystä.  

7.2.7 Koulutuksen yhteenveto 

Koulutuksia järjestettiin neljä kappaletta, ja ne oli tarkoitettu kerrallaan kymmenelle 

hengelle. Maksimäärä kymmenen on ehdoton yläraja ST-kurssin tyylisille koulutuksille. 

Kurssin aikana koulutuksen toivotaan olevan mahdollisimman tehokasta, ja oppilaiden 

määrän kasvaessa laatu kärsii. Yksi kouluttaja ei pysty valvomaan ja opastamaan suur-

ta joukkoa oppilaita. Kurssin loppukokeen läpäisi 34 mekaanikkoa, jotka näin ollen 
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valmistuvat ST-mekaanikoiksi erikoisosaamisalueenaan mukavuus- ja turvallisuusjär-

jestelmät. 

7.3 Alustajärjestelmien kurssi 

Alustajärjestelmien ensimmäinen uudenmallinen kurssi pidettiin ensimmäisen kerran 

keväällä 2012. Kurssi toimi tavallaan kouluttajien demokoulutuksena ja antoi palautetta 

uudenmallisen kurssin järjestämisessä. Antti Paasivirta valmisteli ja piti kurssin. Minä 

toimin muutaman kurssin aikana apukouluttajana ja osallistuin kurssin tehtäviin yhdes-

sä mekaanikkojen kanssa.  

Mekaanikkojen kanssa työskennellessäni huomasin kurssista erilaisia puolia kuin itse 

kouluttajana toimiessani. Kurssin oppilaista osa oli erittäin aktiivisia ja osa vain seurasi 

muiden tekemistä itse aktiivisesti toimintaan osallistumatta. Tämä jako näkyi myös 

kurssin läpäisyssä. Aktiiviset osallistujat läpäisivät kurssin todennäköisemmin kuin pas-

siiviset. 

Keskusteltuamme asiasta Antti Paasivirran kanssa päätimme kiinnittää myöhemmillä 

kursseilla huomiota kursseilla tehtävien harjoitusten ryhmäjakoon ja jatkuvaan aktivoin-

tiin. 

Alustajärjestelmien mekaanikon vastuulle auton järjestelmistä kuuluvat 

• jousitus 

– Airmatic 

– ABC 

– teräsjousitus 

– Magic Boby Control 

• ohjauskulmat 

• iskunvaimennus 

• ajoavustimet 

– Distronic 
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– katveavustin 

– kaista-avustin 

– ohjausavustin 

• jarrujärjestelmät 

– ABR 

– ESP 

– ABS. 

Kurssi rakennettiin kolmen päivän mittaiseksi, ja niitä oli tarkoitus pitää neljä kappalet-

ta. Jostain syystä mekaanikkojen saaminen kurssille osoittautui odotettua vaikeam-

maksi. Kurssille saapui lopulta 27 mekaanikkoa.  Loppukokeen läpäisi 22 mekaanik-

koa, joista tuli ST-alustajärjestelmien mekaanikkoja. 

7.4 Voimansiirtojärjestelmien kurssi 

Voimansiirtojärjestelmien ensimmäinen kurssi järjestettiin keväällä 2013. Kurssi sisälsi 

dieselmoottorien koulutusta. Voimansiirtojärjestelmät ovat laajin neljästä erikoisosaa-

misalueesta. Alueeseen sisältyi 

• moottorit 

– bensiini 

– diesel 

– maakaasu 

– polttokenno 

• vaihteistot 

– automaatti 

– manuaali 

– kaksoiskytkin 

– CVT 

• jakovaihteistot 
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• tasauspyörästöt 

• 4Matic-nelivetojärjestelmät 

• hybridijärjestelmät. 

ST-mekaanikoksi valmistuakseen mekaanikon tulee käydä kolme erillistä kurssia, joi-

den jokaisen kesto on kolme päivää. Dieselmoottorien koulutus oli jaettu kahteen 

osaan. 

7.4.1 Nykyiset CDI-moottorit 

Ensimmäisenä materiaalina kurssilla käytettiin materiaalia T0324F ”Nykyiset CDI-

moottorit” (14). Materiaaliin sisältyi 

• ryhmätyö jakopää 

• polttonesteen matalapainejärjestelmä 

• moottorin jäähdytys 

• polttonesteen korkeapainejärjestelmä 

• alipainejärjestelmä 

• ahtoilmajärjestelmä 

• pakokaasujen takaisinkierrätys 

• pakokaasuahdin  

• pakokaasujen jälkikäsittely BlueTech. 

Materiaalissa keskityttiin moottorien eri järjestelmien testausmenetelmiin. Testien aika-

na kouluttaja kertoi järjestelmän toiminnasta ja osista. Koulutuksessa pyrittiin käymään 

mahdollisimman vähän teorialuentoja. Pääpaino oli käytännön harjoituksissa. 

7.4.2 Dieselmoottorien diagnosointi 

Kurssin toisena materiaalina oli T0477F ”Dieselmoottoreiden diagnoosi”(15). Toisessa 

osassa kurssia oli tarkoitus käyttää hyödyksi niitä tietoja, joita edellisenä päivänä oli 

opittu. Järjestelmiin tehtiin vikoja joita mekaanikkojen oli tarkoitus diagnosoida.   
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Diagnosoitaviksi kehiteltiin esimerkiksi vikoja, joilla laskettiin polttoaineen matala-

painekierron painetta, sekä aiheutettiin imupuolelle vuoto, joka laski imukanavan pai-

netta.  Kumpikaan vioista ei aiheuttanut suoranaista vikakoodia, mikä asetti edellisenä 

päivänä opitut taidot koetukselle.  

7.4.3 Koulutusautot 

Koulutukseen oli valittu kaksi autoa: 

• CLS 350 CDI 4Matic (C218) 

• CLS 250 CDI ShootingBrake (X218). 

Autojen valinnassa ainut kriteeri oli moottorit. Koulutuksen tarkoituksena oli kouluttaa 

mekaanikoille kaksi yleisimmin käytössä olevaa Mercedeksen käyttämää dieselmootto-

ria 

• OM642  

• OM651. 

OM642 on kuusisylinterinen V6-moottori, jonka iskutilavuus on 3,2 litraa. Sitä käytetään 

henkilöautoissa C-sarjasta eteenpäin. Moottori on ollut tuotannossa jo vuodesta 2005. 

Sitä on muutettu joiltain osin, mutta perusrakenne on pysynyt samana. 

OM651 on nelisylinterinen rivimoottori, jonka iskutilavuus on 2,2 litraa. Se on Merce-

deksen yleisin dieselmoottori. Sitä käytetään lähes kaikissa malleissa henkilöautopuo-

lella. 

Molemmista moottoreista oli myös irtomoottorit asennuspukissa, jolloin mekaanikot 

pääsivät tekemään harjoituksia myös puretuilla moottoreilla.  

7.4.4 Loppukoe 

Kurssin loppukoe oli kahtena eri kokeena. Kummassakin kokeessa oli 15 kysymystä. 

Ensimmäinen koe, nykyiset CDI-moottorit suoritettiin toisen päivän puolessavälissä. 

Sen jälkeen kurssin aihe vaihtui diagnoosin puolelle, josta oli toinen koe CDI-diagnoosi 
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kolmannen päivän lopussa. Kolmannen päivän iltapäivällä oli vielä mahdollisuus uusia 

kokeet, mikäli ne eivät olleet menneet ensimmäisellä yrittämällä läpi. 

Voimansiirtojärjestelmien laajuudesta johtuen mekaanikot eivät voineet valmistua en-

simmäisen kurssin jälkeen ST-mekaanikoksi. Valmistuakseen he joutuvat vielä myö-

hemmin käymään vastaavat kurssit bensiinimoottoreista, vaihteistoista ja nelivetojärjes-

telmistä sekä läpäisemään kurssien kokeet hyväksytysti. Kaikkiaan kurssipäiviä voi-

mansiirtojärjestelmien alueella on suunniteltu olevan yhdeksän. 

7.5 Telematiikkajärjestelmien kurssi 

Telematiikan kurssia ei ennen tämän lopputyön valmistumista ole ehditty järjestää. 

Kurssi on suunniteltu pidettäväksi loppusyksystä 2013. Kurssin materiaali on jo ladattu 

POD:stä ja käännettävä materiaali lähetetään Star Finlandiin kesän aikana. 

Telematiikka on laaja aihealue ja pitää sisällään paljon muutakin kuin auton radiot. Ny-

ky-yhteiskunta on verkottunut, ja myös ajon aikana voidaan pitää yhteyttä esimerkiksi 

sosiaaliseen mediaan. Alueeseen kuuluvat myös viihdejärjestelmät, joilla parannetaan 

matkustajien viihtyvyyttä. Uutuutena ovat autojen sisään rakennetut tukiasemat, jotka 

mahdollistavat internetyhteyden jakamisen. Alue ei ole ollut vanhempien mekaanikko-

jen suosiossa, ja kursseille osallistumiseen onkin ilmoittanut halukkuutensa nuorempia 

mekaanikkoja. Heidän vastuulle valmistuttuaan auton järjestelmistä kuuluvat 

• audiolaitteet 

– keskusyksiköt 

– sound system 

– puheohjaus 

– MOST-verkotus 

• puhelinvarusteet 

• iPhone DriveKit Plus 

• video/TV 

– takaviihdekeskus 
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– Split Screen 

– TV-viritin 

• navigointi 

• Media Interface 

• Comand Online 

• Mercedes Apps 

– Facebook 

– Michelin Guide 

– News 

– Park Finder 

• MB eCall. 
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8 Uudistetun ST-koulutuksen loppukoe 

Tässä luvussa kuvataan uudistuneen koulutuksen loppukoetta. Loppukokeen muutos 

oli suurin yksittäinen muutos koko ST-koulutuksessa. 

8.1 Loppukokeen muutokset 

Aikaisemmin vaikean loppukokeen sisältöä ei kurssien uudistamisen yhteydessä muu-

tettu. Loppukokeen sisällön muuttaminen helpommaksi ei olisikaan ollut mikään ratkai-

su ongelmiimme. Mikäli mekaanikko työskentelee ST-tasolla, tulee hänen pätevyytensä 

olla riittävä, minkä vaativat sekä tehdas että maahantuoja sekä viime kädessä asiakas 

toimivan korjaamoprosessin välityksellä. 

Aikaisemmin koe oli pidetty aina kurssin viimeisenä päivänä tai korjaamolla. Viimeisen 

päivän kokeen ongelmana olivat väsyneet opiskelijat. Kurssitilanne on sekä henkisesti 

että fyysisesti raskas, ja jos viimeisenä päivänä kellon ollessa neljä mekaanikolle antaa 

viidenkymmenen kysymyksen kokeen tehtäväksi, saattaa pelkkä tilanne olla niin stres-

saava, että muuten läpäistävissä oleva koe epäonnistuu. 

Aikaisempi loppukoe oli liian laaja. Kokeessa kysyttiin asioita, joita mekaanikolle ei vält-

tämättä ollut koulutettu vielä millään kurssilla. Materiaalin opiskelu oli mekaanikon oma-

toimisuuden varassa, ja totuus on, että mekaanikkojen luonne ja mieltymykset ovat 

enemmän tekemisen kuin lukemisen puolella.  

Uudistetussa loppukokeessa kysyttiin ainoastaan siihen erikoisosaamisalueeseen kuu-

luvia kysymyksiä, jolla hän juuri oli ollut. Myös kokeen ajankohtaa muutettiin. Koska 

koulutus muodostui aina useammasta eri kurssista, päätettiin myös koulutuksen koe 

jakaa. Koulutuksen aiheen vaihtuessa sen päätteeksi pidettiin asiaa käsitellyt loppukoe. 

Koe saattoi olla jopa keskellä päivää. Muutoksen etuna oli myös se, että kun kouluttaja 

tarkasti kokeet vielä saman päivän aikana, niin mekaanikot, jotka eivät olleet läpäisseet 

koetta, saivat viimeisenä kurssipäivänä mahdollisuuden uusia sen. Kurssikokeen sai 

uusia maksimissaan kaksi kertaa. Kolmen kokeen suorituksen jälkeen hylätty kurssi tuli 

suorittaa uudestaan. 
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Uudistetun kokeen kysymysten määrä vaihteli kursseittain, mutta jokaisen aihealueen 

kysymysten minimäärä on kahdeksan. Jokaisessa kysymyksessä on viisi väittämää, 

joiden oikeellisuuden mekaanikko päättää. 

8.2 Loppukokeen arvostelu ja läpäisyraja 

Loppukokeen arvostelussa käytettiin tehtaan määrittelemää ohjeistusta. Jokaisesta 

oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen. Jokaisesta väärästä vastauksesta hän me-

netti yhden pisteen. Näin ollen yksittäisestä kysymyksestä saattoi saada pisteitä seu-

raavasti: 

• ei yhtään väärin  5 pistettä 

• 1 väärin    3 pistettä 

• 2 väärin   1 piste 

• 3 tai enemmän väärin  0 pistettä 

Negatiivisia pisteitä ei ole mahdollista saada.  

Jokaisen osa-alueen läpäisyraja on 75 %. Kokeen läpäisyssä ei tuloksellisesti annettu 

helpotusta uudistuksen myötä, mutta siitä huolimatta kurssin läpäisseiden mekaanikko-

jen määrä nousi huomattavasti. Koe ei siis ollut yli pääsemätön vaan ainoastaan sen 

laajuus ja pitoaika. 
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9 Tulevaisuus 

Kehitystyötä tehdessä on tavoitteena oltava tulevaisuuteen suuntautuvat hyödyt. Min-

kään järjestelmän uudistaminen ei ole järkevää, mikäli hyödyt ovat lyhytkestoisia ja 

ainoastaan hetkellisesti vaikuttavia. Kehitykseen uhrattujen resurssien tulisi olla tuotta-

via, muutoin niiden käyttäminen ei ole taloudellisesti järkevää. Tulevaisuuden näkymät 

ja vaatimukset ovat ohjanneet tätä insinöörityötä. 

9.1 Tulevaisuuden hyödyt 

Auton historia on jatkunut yli 125 vuotta, ja tänä aikana tuotteen tekninen kehitys on 

ollut valtava. Harppaus vuoden 1886 Benz Patent Motorwagenista tänä kesänä esitel-

tävään S-sarjaan on huikea. Tekniikan kehittyminen on asettanut suuret paineet myös 

tuotteen parissa työskentelevän henkilöstön kouluttamiselle. 

Monimutkaisten järjestelmien ymmärtäminen käy koko ajan vaikeammaksi ja tämän 

vuoksi erikoistuminen on välttämätöntä. Vain harva mekaanikko voi hallita kaikkia au-

ton järjestelmiä täydellisesti. ST-mekaanikkojen oman erikoisosaamisalueensa taidot 

korostuvat entisestään. Koulutuksen kehittämisessä on haettu tätä hyötyä. Koulutuksen 

jälkeen mekaanikot ovat ymmärtäneet heille kuuluvan erikoisosaamisalueen sisällön ja 

voivat jatkossa syventää erityisesti tätä osaamistaan. Koulutuksen suunnitelmallisuus 

korjaamoilla lisääntyy, kun tietoisuus kurssien sisällöstä ja vaatimuksista kasvaa. Eri-

koisosaamisalueiden kursseille ohjataan ainoastaan alueelle kuuluvat henkilöt. Kaikki-

en mekaanikkojen ei suinkaan ole tarvetta käydä kaikkia kursseja, vaan osa mekaani-

koista erikoistuu alueeseen toisia enemmän. 

Tyytyväinen asiakas on lopulta se, joka ratkaisee, onko kehitystyö ollut onnistunut. Tu-

levaisuudessa ongelmallisissa tilanteissa työnjohtaja voi ohjata tapauksen mekaanikol-

le, joka on perehtynyt järjestelmän toimintaan ja ymmärtää sen. Asiansa tunteva me-

kaanikko suorittaa korjaukset nopeammin ja tehokkaammin, kun hänen ei tarvitse en-

sin perehtyä asiaan alusta pitäen.  On myös tapauksia, joissa asiakas mieltää jonkin 

auton normaalin toiminnan viaksi. Osaava mekaanikko voi kertoa hänelle järjestelmän 

toiminnasta ja ominaisuuksista sekä rajoitteista. Tällöin ei turhaan käynnistetä proses-

sia ominaisuuden korjaamiseksi, mikä ei koskaan johda hyvään lopputulokseen.  
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Edellä mainitut hyödyt varmuudella kasvattavat asiakkaan tyytyväisyyttä korjaamon 

toimintaan sekä osaltaan nostavat korjaamon kustannustehokkuutta. Viat diagnosoi-

daan ja korjataan tehokkaammin eikä osia vaihdeta turhaan väärän diagnoosin tai ar-

vauksen perusteella. Jatkokoulutukset ovat tehokkaampia, kun kursseille hakeutuvat 

mekaanikot ovat osaamisalueensa spesialisteja ja motivoituneita koulutukseen. Kor-

jaamoilla on selkeä suunnitelma jokaisen henkilön koulutuksista, eikä kaikkia mekaa-

nikkoja tarvitse lähettää kaikille kursseille. Korjaamot säästävät näin ollen koulutuspäi-

vissä. 

9.2 Kehittäminen tulevaisuudessa 

Uudistettu ST-koulutus on jo saanut kehitysehdotuksia. Kurssia valmisteltaessa nousi 

esille myös kysymys työnjohtajien teknisen osaamisen tasosta. Tällä hetkellä työnjoh-

tajien merkkikohtainen koulutus on ollut pinnallisempaa kuin mekaanikkojen, mikä on 

ymmärrettävää. Normaalissa korjaamotoiminnassa työnjohtaja kuitenkin tekee isoja 

päätöksiä autojen korjaamisen osalta työtä varatessa. Mikäli työhön ei varata riittävästi 

oikeita resursseja, voi korjaamokäynti epäonnistua jo ennen kuin asiakas saapuu kor-

jaamolle.  

Tämän johdosta on suunniteltu, että ennen seuraavaa ST-erikoisosaamisalueen kurs-

sia työnjohtajille pidettäisiin kyseisestä kurssista demokoulutus. Koulutuksen tavoittee-

na on antaa työnjohtajille syventävämpää tietoa järjestelmien toiminnasta, mikä helpot-

taa heidän päivittäistä työskentelyään. Samalla kouluttaja saa kenraaliharjoituksen me-

kaanikoille tarkoitettuun kurssiin. Mikäli kurssilla on osia, jotka eivät valmisteluista huo-

limatta toimi toivotulla tavalla, on hänellä vielä aikaa muuttaa rakennetta ennen ensim-

mäistä mekaanikoille suunnattua ST-koulutusta.   

Työnjohtajille suunnatulla koulutuksella ei kuitenkaan ole tarkoitus opettaa työnjohtajia 

korjaamaan autoa puhelimessa tai vastaanotossa vaan auttaa heitä ymmärtämään 

järjestelmän toimintaa ja näin ollen varaamaan työn oikealle henkilölle riittävällä ajalla. 

Työnjohtajan ymmärtäessä järjestelmään vaikuttavat laitteet osaa hän myös paremmin 

varata korjaukseen mahdollisesti tarvittavia osia. 

Myös osastojen välisen yhteistyön kehittämistä on suunniteltu. Hyötyajoneuvojen ja 

henkilöautojen korjauksessa ja diagnosoinnissa on paljon yhtäläisyyksiä, ja näitä osia 
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haluttaisiin yhdistää. Tavara-autoissa käytettävät moottorit ja vaihteistot ovat pitkälle 

samat, joten näiden koulutusten antaminen ristiin olisi järkevää. Ongelmaa saattaa 

kuitenkin aiheuttaa järjestelmissä käytettävien diagnoosiohjelmien erilaisuus. Mekaani-

nen toiminta ja periaate ovat kuitenkin samanlaisia. Tämän hyödyn hyväksikäytöstä on 

kouluttajien kesken osastojen välillä ollutkin jo puhetta. 

9.3 Korjaamoiden arvio uudistuksesta 

Uudistus on tehty korjaamojen toiminnan tehostamiseksi, ja siksi onkin tärkeää kuun-

nella myös heidän mielipidettään asiasta. Kun uudistus ensimmäisen kerran alustavasti 

esiteltiin työnjohtajille tekniikkapäivillä syksyllä 2012 ja huoltopäälliköille päällikköpäivil-

lä samaan aikaan se sai laajaa kannatusta. Samalla sekä huoltopäälliköille että työn-

johtajille kerrattiin roolien merkitys toimivassa huoltoprosessissa.  

Vuosittain Taloustutkimus Oy suorittaa DSI-tutkimuksen ja lähettää sen kaikille valtuu-

tetuille automerkkien huoltokorjaamoille, jossa he ovat voineet arvostella maahantuojan 

toimintaa yhteistyökumppanina. Aikaisemmin Mercedeksen tekninen koulutus on saa-

nut joko kiitettävän tai hyvän arvosanan teknisen koulutuksen laatua ja määrää arvos-

teltaessa. Vuonna 2012 arvosana oli 8,5, ja kaikkien automaahantuojien listalla sijoitus 

oli toinen (16).  

Suurella mielenkiinnolla odotamme vuoden 2013 tutkimuksen tulosta ja koulutuksen 

uudistuksen vaikutusta kyselyyn. Tavoitteena on saavuttaa ensimmäinen sija sekä ar-

vosanaksi kiitettävä. 
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10 Johtopäätökset 

Ennen uudistusta noin sadasta ST-rooliin nimetystä mekaanikosta ainoastaan 12 oli 

läpäissyt ST-mekaanikon loppukokeen. Tämän insinöörityön valmistumiseen mennes-

sä uudistetussa koulutuksessa oli käynyt 62 mekaanikkoa, joilla oli myös mahdollisuus 

valmistua kurssilta ST-mekaanikoksi. Lukuihin ei ole laskettu ST-

voimansiirtojärjestelmien mekaanikkoja, joilla ei koulutuksen keston takia ollut mahdol-

lisuutta valmistua koulutuksesta tässä vaiheessa. Kursseille osallistuneista mekaani-

koista 52 läpäisi loppukokeen ja sai ST-mekaanikon pätevyyden. (17)  

Saavutettu ST-mekaanikon pätevyys on erittäin tärkeä etappi mekaanikon uralla. Yhtä 

tärkeänä pidän kuitenkin mekaanikon toiminnan muokkaamista loogisen vianetsinnän 

suuntaan. Kursseilla opitut diagnoositaidot osoittavat varmasti hyödylliseksi arkisessa 

työskentelyssä omilla korjaamoilla. Aikaisemmin HMS990-oskilloskoopin käyttö oli har-

vinaista, ja samalla vähäinen käyttö vielä nosti kynnystä sen hyödyntämiseen. Kursseil-

la oppilailta kuultujen kommenttien perusteella kynnys oli laskenut. 

Järjestetyiltä kursseilta osa valmistuneista ST-mekaanikoista saattoi osallistua kesä-

kuussa järjestettyyn DT-koulutuksen ensimmäiseen moduuliin. DT-koulutuksen tarve 

oli ilmeinen, koska aikanaan vuonna 2005 valmistuneista DT-mekaanikoista osa oli 

siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen ja osa eläköitynyt.  

Hyöty korjaamolle oli suuri mekaanikkojen ammattitaidon kohoamisen myötä. Huolto-

päälliköille selkeämpi koulutusohjelma mahdollisti paremman koulutuksen suunnittelun, 

joka oli kustannustehokkaampaa edelliseen koulutusmalliin verrattuna. Tämä opinnäy-

tetyö toimii myös ohjeistuksena niin uusille kuin vanhoillekin huoltopäälliköille sekä 

työnjohtajille, jotta he ymmärtävät henkilöstön roolien ja koulutuksen merkityksen päi-

vittäisessä työssään. Koulutus ei ole enää vain paikka, minne mekaanikkoja pitää lä-

hettää vuosittain muutamaksi päiväksi. Koulutus on se osa Mercedeksen organisaati-

ossa, joka pyrkii organisoidusti opettamaan tietoja, harjaannuttamaan taitoja sekä pa-

rantamaan opitun tiedon soveltamista. Näiden taitojen arvo on mittaamaton päivittäi-

sessä työssä. 

Suurimpana hyötyjänä mielestäni kuitenkin oli koko organisaation kehittymisen kautta 

asiakas. Asiakkaan saaman palvelun laadun paranemisen myötä hänen tyytyväisyy-
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tensä ja lojaalisuutensa merkkiä kohtaan kasvavat. Vehon arvojen, asiakastyytyväisyy-

den, volyymin ja kannattavuuden ylläpitämisessä osaavalla ja koulutetulla huoltohenki-

löstöllä on erittäin suuri merkitys.  

Tehtyäni tämän insinöörityön ja mietittyäni johtopäätöksiä ja nähtyäni työn tuloksen 

olen varma, että työn tekemisellä oli vaikutusta ST-koulutuksen uudistamisen onnistu-

misessa, ja näin ollen totean insinöörityön täyttäneen sille asetetun tavoitteen. 

 

 

 

  



40 

Lähteet 

1 Daimler AG:n historia. 2013. Verkkodokumentti. Daimler AG. 
<http://www.daimler.com/dccom/0-5-1324882-1-1324893-1-0-0-1345593-0-0-
135-0-0-0-0-0-0-0-0.html> Luettu 13.2.2013. 

2 Veho Group Oy. 2013. Verkkodokumentti. Veho Oy. <http://veho.fi> Luettu 
13.2.2013. 

3 Mercedes-Benz After Sales Standards (versio 3-07/2006) Henkilöautot ja hyö-
tyajoneuvot.2006. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen verkkoasema. Veho 
Group. 

4 MB-teknisten roolien pätevyystasot. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen verk-
koasema. Veho Group. 

5 Mercedes-Benz-henkilöstöluettelo. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen verkko-
asema. Veho Group. 

6 Henkilöstön koulutusrekisteri. 2013. Verkkodokumentti. Skills. 
<https://elbit.osekk.fi/skillsWeb>  Luettu 13.2.2013. 

7 Daimler AG:n koulutussuunnitelma vuodelle 2013. Verkkodokumentti MBha:n 
sisäinen verkkoasema. Global Training. 

8 MBha:n koulutuskalenteri vuodelle 2013.  Verkkodokumentti. Veho Group. 
<http://www.mercedes-
benz.fi/content/finland/mpc/mpc_finland_website/fi/home_mpc/passengercars/h
ome/servicesandaccessories/independet_service.0001.html> Luettu 13.2.2013. 

9 T0452F Ajankohtaiset ajonesto- ja lukitusjärjestelmät painopisteenä FBS4 oppi-
laan materiaali. 2012. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen verkkoasema. Global 
Training 

10 PKHZ-PK104 Ilmastointilaitteet, lämmityslaitteet, lisä-lämmittimet oppilaan ma-
teriaali. 2010. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen verkkoasema. Global Trai-
ning. 

11 1511 1856 00 Turvajärjestelmiin kohdistuvat työt aktiivinen ja passiivinen turval-
lisuus oppilaan materiaali. 2009. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen verkko-
asema. Global Training. 

12 T0449F Kattojärjestelmät korjaus- ja säätötyöt SL-, SLK- ja E-sarja (R231, 
R172 ja A207) oppilaan materiaali. 2012. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen 
verkkoasema. Global Training. 

  



41 

  

13 T0451F Kattojärjestelmien diagnoosi Painopisteenä uusi R231 sekä SLK ja E-
sarjan Cabriolet oppilaan materiaali. 2012. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen 
verkkoasema. Global Training. 

14 T0324F Nykyiset CDI-moottorit. 2012. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen 
verkkoasema. Global Training. 

15 T0477F Dieselmoottoreiden diagnoosi. 2012. Verkkodokumentti MBha:n sisäi-
nen verkkoasema. Global Training. 

16 Taloustutkimus Oy:n DSI-tutkimus automaahantuojien toiminnasta koulutuksen 
järjestäjänä. 2012. Verkkodokumentti MBha:n sisäinen verkkoasema. DSI-
tutkimus Oy. 

17 Taulukko valmistuneista ST-mekaanikoista erikoisosaamisalueittain Mercedes-
Benz-organisaatiossa Suomessa. 2013.  Verkkodokumentti MBha:n sisäinen 
verkkoasema. Veho Group Oy. 

 



 

 

  


	1 Johdanto
	2 Yritysesittely
	2.1 Daimler AG
	2.2 Veho Group

	3 Huollon henkilöstön roolit
	3.1 Huoltopäällikkö
	3.2 Varaosapäällikkö
	3.3 Työnjohtaja
	3.4 Varaosahenkilö
	3.5 Huollon tekniset roolit
	3.5.1 Diagnoosimekaanikko DT
	3.5.2 Erikoisosaamisaluemekaanikko ST
	3.5.3 Huoltomekaanikko MT

	3.6 Roolien tehtävä

	4 Koulutussuunnitelma ja henkilöstörekisteri
	4.1 Koulutussuunnitelma
	4.2 Henkilöstörekisteri

	5 Mercedes-Benz-henkilöautomekaanikkojen koulutus Suomessa
	5.1 Yleistä
	5.2 Malli- ja uutuuskoulutus
	Työnjohtajien ja varaosahenkilöstön koulutus
	MT- ja ST-mekaanikkojen malli- ja uutuuskoulutukset
	DT- ja ST-mekaanikkojen malli- ja uutuuskoulutus

	5.3 Roolikoulutus

	6 ST-koulutuksen kehittäminen
	6.1 Kehittämistarve
	6.2 Koulutuksen uudistaminen
	6.3 Tasokoe

	7 Uudistustyö
	7.1 Koulutusten materiaalit
	7.2 Mukavuus- ja turvallisuusjärjestelmien koulutus
	7.2.1 Ajonesto- ja lukitusjärjestelmät
	7.2.2 Ilmastointi- ja lämmityslaitteiden koulutus
	7.2.3 Turvajärjestelmiin kohdistuvat työt
	7.2.4 Kattojärjestelmät 
	7.2.5 Koulutusautot
	7.2.6 Loppukoe
	7.2.7 Koulutuksen yhteenveto

	7.3 Alustajärjestelmien kurssi
	7.4 Voimansiirtojärjestelmien kurssi
	7.4.1 Nykyiset CDI-moottorit
	7.4.2 Dieselmoottorien diagnosointi
	7.4.3 Koulutusautot
	7.4.4 Loppukoe

	7.5 Telematiikkajärjestelmien kurssi

	8 Uudistetun ST-koulutuksen loppukoe
	8.1 Loppukokeen muutokset
	8.2 Loppukokeen arvostelu ja läpäisyraja

	9 Tulevaisuus
	9.1 Tulevaisuuden hyödyt
	9.2 Kehittäminen tulevaisuudessa
	9.3 Korjaamoiden arvio uudistuksesta

	10 Johtopäätökset

