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The aim of this thesis was to develop a vehicle inspection training plan for mechanic 

students, to be used at work. The thesis was made in collaboration with Vammala Voca-

tional School and it includes training planning and implementation. Data was collected 

in a form of feedback from the students and the school representatives. Experienced ve-

hicle inspectors were interviewed to find out the main problems in garage pre-inspection 

check-ups. Based on observations the training could be planned to serve work in garages. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Ajoneuvoille suoritettavalla määräaikaiskatsastuksella on merkittävät vaikutukset korjaa-

moiden toimintaan.  Korjaamoilla suoritetaan katsastustarkastuksia sekä korjataan kat-

sastuksessa havaittuja vikoja ja puutteita. Tämän vuoksi korjaamon työntekijöiden on tär-

keää olla ajan tasalla katsastuksia koskevista säädöksistä ja asetuksista. Myös oikeanlai-

silla työskentelymenetelmillä voidaan vaikuttaa vikojen havaitsemiseen. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ajoneuvoasentajaopiskelijoille katsastus-

koulutus, jota he pystyvät hyödyntämään työelämässä. Kyseinen koulutus on autoalalla 

hyödyllinen riippumatta siitä, jatkaako opiskelija opintoja vai työskentelyä asentajana 

valmistumisen jälkeen. Koulutuksessa käsiteltiin määräaikaiskatsastuksen keskeisimpiä 

asioita korjaamon kannalta, sekä tehtiin käytännön harjoituksia ohjatusti. Koulutus toteu-

tettiin Vammalan ammattikoulun ensimmäisen vuoden ajoneuvoasentajaopiskelijoille. 

 

Korjaamoiden katsastukseen liittyviä ongelmakohtia tutkittiin haastattelemalla katsastus-

asemien edustajia. Katsastusasemien havaintojen perusteella voitiin tehdä päätelmiä, mil-

laisiin asioihin asentajien koulutuksessa olisi syytä kiinnittää huomiota. 

 

Ammatillisena opettajana toimiminen on kiinnostanut itseäni jo pitkään, joten tarkoituk-

sena oli tutustua työn monipuolisiin haasteisiin opinnäytetyön välityksellä. Ajatuksena 

oli myös, että katsastajana saatu työkokemus antaa työssä tarvittavan perustan asiantun-

temiseen ja mahdollisesti myös paremman lähestymistavan sekä näkökulman opetukseen. 

Valittu opinnäytetyöaihe oli mielestäni hyödyllisin vaihtoehto itselleni tulevaisuuden työ-

uraa ajatellen. 

 

Haluan kiittää Vammalan ammattikoulun opettaja Petri Kiiskeä työn ohjauksesta ja tuke-

misesta. Lisäksi haluan kiittää koko Karhukatsastuksen henkilökuntaa laajasta avustami-

sesta työn suunnittelussa, sekä kaikkia muita projektissa mukana olleita osapuolia. 
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2 MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS 

 

 

2.1 Tarkastuskohteet 

 

Määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon ja sen varusteiden säännöstenmukai-

suus, liikenneturvallisuus, sekä tarpeettomien ympäristöhaittojen aiheutuminen. Katsas-

tusmenettely perustuu ajoneuvojen katsastuksesta kulloinkin voimassa olevaan katsastus-

direktiiviin ja muihin viranomaismääräyksiin. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 

3.0. 2007) 

 

Määräaikaiskatsastuksessa tarkastettavat kohteet voidaan jakaa useammalla tavalla eri 

osa-alueisiin. Tässä työssä pääluokat on selkeyden vuoksi jaettu katsastusasemilla ylei-

sesti käytössä olevan Musteri-käyttöliittymän mukaisesti yhdeksään tarkastuskohteeseen. 

Myös Trafi on käyttänyt samaa jaottelua joissakin kohteissa, kuten katsastusharjoittelijan 

tarkastuspöytäkirjalomakkeissa. Katsastajan käsikirjassa ja arvosteluperusteissa tarkas-

tuskohteet on jaettu vanhan jaottelun mukaisesti viiteen pääluokkaan. 

 

 

2.1.1 Ajoneuvon tunnistaminen 

 

Katsastuksessa tulee luotettavasti varmistua siitä, että ajoneuvo on rekisteröintitodistuk-

sen osoittama yksilö. Ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu tarkastamalla ajoneuvon val-

mistenumero, valmistajan kilpi ja sen tiedot, sekä rekisteritunnukset. Ajoneuvon tunnus-

merkkejä verrataan rekisteröintitodistuksen tietoihin. Lisäksi tarkastetaan rekisterimer-

kinnät sekä asiapaperit, joista käy ilmi onko verot ja vakuutukset maksettu. (Katsastuksen 

arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007) 

 

 

2.1.2 Jarrujärjestelmät 

 

Jarrujärjestelmän tarkastaminen pitää sisällään useita toimenpiteitä. Järjestelmän toiminta 

ja eri komponentit tarkastetaan mittaamalla, kokeilemalla ja silmämääräisesti. Koeajolla 

tarkastetaan jarruvoiman jakautuminen, merkkivalojen toiminta ja mahdollisesti ABS-
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järjestelmän toiminta. Jarrudynamometrillä mitataan vierintä- ja jarruvoimat, sekä jarru-

voimien soikeus pyöräkohtaisesti. Jarruvoimien on oltava kyseiseen ajoneuvoon riittävän 

suuruiset, eikä saman akselin jarruvoimissa saa esiintyä liian suurta eroa. Suurin sallittu 

akselikohtainen jarruvoimien ero on 30 %.  Samalla tarkastetaan jarrupolkimen liikevara 

ja tarvittava poljinvoima, sekä jarrutehostimen toiminta. Koeponnistuksella tarkastetaan 

järjestelmän tiiveys ja varmistetaan, ettei järjestelmässä esiinny vuotoja kovassakaan äk-

kijarrutuksessa. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007) 

 

Ajoneuvosta tarkastetaan silmämääräisesti jarrulevyjen- ja palojen kunto. Tarvittaessa 

jarrulevyjen kuluneisuus tarkastetaan mittaamalla. Lisäksi tarkastetaan jarruletkujen ja -

putkien kunto, jarrunesteen määrä, jarrukilpien ja -sylinterien kunto, sekä mahdollisesti 

kuormantuntevan jarrupaineensäätimen toiminta (ALB-venttiili). (Katsastuksen arvoste-

luperusteet. Versio 3.0. 2007) 

 

Seisontajarru testataan käyttöjarrun tavoin dynamometrimittauksella. Seisontajarrun jar-

ruvoimien tulee olla vähintään 16 prosenttia ajoneuvon kokonaismassasta, mikäli dyna-

mometrin lukkiutumista ei tapahdu ennen vaaditun voiman saavuttamista. Jarruvoimien 

ero saa olla enintään 70 %. Seisontajarrusta tarkastetaan myös tarvittava käyttövoima, 

sekä liikevaran suuruus. Vaijereiden kunto tarkastetaan silmämääräisesti. (Katsastuksen 

arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007) 

 

 

2.1.3 Valaisimet ja sähkölaitteet 

 

Katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon valaisimien sekä heijastimien olemassaolo, kunto, 

säännöstenmukaisuus, toiminta ja kytkentä. Tarkastukset tehdään pääosin silmämääräi-

sesti, mutta osa myös testerillä. Tarkastuskohteisiin kuuluvat pakolliset valaisimet, lisä-

valot, merkkivalot, lähivalojen korkeudensäätölaite ja kaasupurkausvaloissa pakollinen 

pesulaite. Lähivalojen kuvio ja suuntaus tarkastetaan suuntauslaitteella. Valaisimia tar-

kastaessa on tärkeää pitää eri valomääräyksien voimaantuloajankohdat mielessä. Muiden 

sähkölaitteiden osalta tärkeimpiä tarkastuskohteita ovat akun kiinnitys, suojaus ja sään-

nöstenmukaisuus. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007)  
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2.1.4 Ympäristöhaitat 

 

Ajoneuvon päästö- ja OBD-mittaukset suoritetaan niihin tarkoitetuilla mittareilla. Merk-

kivalon toiminta ja esimerkiksi pakokaasun väri tarkastetaan silmämääräisesti. Päästö-

mittauksien raja-arvot ja OBD-mittauksen vaadittavuus vaihtelevat ajoneuvon käyttöön-

ottoajankohdan, rakenteen ja päästöluokituksen mukaisesti. Päästömittaus voidaan suo-

rittaa myös muualla Trafin hyväksymissä paikoissa, joista saatava todistus luovutetaan 

katsastuksen yhteydessä toimipaikalle. Ajoneuvosta tarkastetaan lisäksi mm. melu, sekä 

öljy- ja nestevuodot. (Katsastuksen arvosteluperusteet.  Versio 3.0. 2007) 

 

 

2.1.5 Alusta ja kori 

 

Ajoneuvon alustasta tarkastetaan kotelot, runkoaisat, pohjalevy sekä akselistot ja niiden 

kiinnityspisteet. Korista tarkastetaan mm. roiskesuojat, ovet, etu- ja takakansi sekä pus-

kurit. Ruostevaurioiden arvostelu on tiukkaa ja pieniä yksittäisiä ruostevaurioita lukuun 

ottamatta ne johtavat normaalisti hylkäämiseen. Myös aikaisemmin tehdyt ruostevau-

riokorjaukset tulee tarkastaa. Apuvälineenä tulee käyttää ruostehakkua ja rengasrautaa. 

(Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007) 

 

Pakoputkistosta tarkastetaan kiinnitys, tiiveys, sijoitus, suuntaus, äänenvaimennuskyky 

ja säännöstenmukaisuus. Polttoainejärjestelmästä tarkastetaan polttoainesäiliön ja -put-

kien kunto, kiinnitys, tilavuus ja muu säädöstenmukaisuus. (Katsastuksen arvostelupe-

rusteet. Versio 3.0. 2007)  

 

 

2.1.6 Akselistot, pyörät ja jousitus 

 

Etuakselistosta tarkastetaan etupyörien tuentapisteiden, akselistopalkiston, tukivarsien, 

tukitankojen, nivelien, laakerointien, olka-akselien, olkatappien ja kallistuksenvakaajan 

kiinnitys, kunto sekä rakennemuutokset. Tarkastukset tehdään silmämääräisesti, ravistin-

laitteella ja käsin ravistamalla, sekä pihtejä tai tarkoituksenmukaisia apuvälineitä käyt-

täen. Etuakseli myös kevennetään ja pyöriä käännetään käsin. (Katsastuksen arvostelupe-

rusteet. Versio 3.0. 2007) 
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Taka-akselistosta tarkastetaan kiinnitys, ruostevauriot, kallistuksenvakaajan kiinnitys, 

mahdolliset välykset, tukitankojen kiinnitykset ja takanapojen laakerivälykset, vauriot 

sekä rakennemuutokset. Pyörien ja akselien asentokulmat tarkastetaan silmämääräisesti 

ja tarvittaessa voidaan vaatia mittaustodistus. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 

3.0. 2007) 

 

Renkaista tarkastetaan kulutuspinnan riittävyys, kudosrakenteen eheys, kantavuus, koko, 

nastaero, renkaan merkinnät ja muu säännöstenmukaisuus. Ajoneuvosta tarkastetaan van-

teet ja niiden kiinnitys napaan, vanteen kunto sekä muu säännöstenmukaisuus. (Katsas-

tuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007)  

 

Ajoneuvon jousituksesta tarkastetaan joustovara, jousten kunto ja saman jousituksen 

symmetrisyys. Lisäksi tarkastetaan lehtijousen helojen, tuennan liukupintojen ja riipuk-

keiden kunto, ilmajousipalkeiden kunto, symmetrisyys ja tuentakohtien kunto. Myös ra-

joitinkumit, keskitapin kunto ja rakennemuutokset tarkastetaan. Tarkastus tehdään silmä-

määräisesti, käsin, sekä kankea ja ravistinta käyttäen. (Katsastuksen arvosteluperusteet. 

Versio 3.0. 2007) 

 

Heilahduksenvaimentimien vaimennuskyky tarkastetaan vaimennintesterillä, käsin autoa 

heiluttamalla, koeajamalla ja ravistinta apuna käyttäen. Lisäksi tarkastetaan vaimentimien 

kiinnitys ja vuodot. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007) 

 

 

2.1.7 Ohjauslaitteet 

 

Ajoneuvosta tarkastetaan ohjauslaitteiston osien toiminta, kunto ja kiinnitys sekä pyörien 

vapaa kääntyminen. Ohjauslaitteiston osiin kuuluvat ohjausnivelet ja -tangot, suojakumit, 

ohjausvaihde ja -tehostin sekä muut laitteet. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 

2007) 
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2.1.8 Muut laitteet ja varusteet 

 

Muista tarkastettavista laitteista tärkeimpiä ovat turvavyöt, vetolaitteet ja turvatyynyt. 

Turvavöistä tarkastetaan niiden olemassaolo, kunto, säännöstenmukaisuus, toiminta, ki-

ristimen toimintaedellytykset ja kytkentä, sekä kiinnityspisteiden kunto ja säännöstenmu-

kaisuus. Vetolaitteista tarkastetaan niiden kunto, kiinnitys ja säännöstenmukaisuus. Myös 

vetolaitteiden pistorasian kunto tulee tarkistaa. Turvatyynyn olemassaolo ja toimintaedel-

lytykset tarkastetaan merkkivalon toiminnan perusteella, silmämääräisesti ja asiapape-

reista tarkastamalla. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007)  

 

 

2.1.9 Koeajo ja näkyvyys 

 

Koeajolla tarkastetaan hallintalaitteiden sijoitus, kunto, toiminta ja havainnollisuus sekä 

turvallisuus. Peileistä tarkastetaan sijoitus, kunto ja hyväksymismerkinnät. Korin sisustan 

tulee täyttää riittävä turvallisuus esimerkiksi paloturvallisuuden ja pakollisten varusteiden 

kuten pääntukien osalta. Tuulilasin ja muiden ikkunoiden osalta tarkastetaan säännösten-

mukaisuus, kunto, tummennus ja hyväksymismerkinnät. Tuulilasin pyyhkimien, pesulait-

teen ja huurteenpoiston toiminta tarkastetaan. Lisäksi tarkastetaan äänimerkinantolait-

teen, voimansiirron, ohjattavuuden, nopeusmittarin sekä luvattoman käytön estävän lait-

teen kunto ja toiminta. Usein myös merkkivalot ja mittariston taustavalot tarkastetaan 

koeajon yhteydessä. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007)  

 

 

2.2 Tarkastusmenetelmät 

 

Katsastuksessa suoritettavat tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ajoneuvon osien 

irrottamista ja purkamista. Kuitenkin esimerkiksi valmistenumeron tarkastaminen ja 

OBD-pistokkeen esille saaminen voivat edellyttää osien irrottamista. Ajoneuvon varus-

teet ja rakenteet tarkastetaan pääosin silmämääräisesti ja kokeilemalla, mutta tietyt koh-

teet tarkastetaan aina mittaamalla. Ajoneuvossa voi olla myös sellaisia vikoja, joita ei 

voida havaita katsastustoimintaan tarkoitetuilla menetelmillä ja välineillä. Katsastuksessa 

hyväksytty ajoneuvo ei täten ole välttämättä kaikilta osin virheetön. (Katsastuksen arvos-

teluperusteet. Versio 3.0. 2007) 
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Katsastusdirektiivin mukaan katsastuksessa on käytettävä katsastushetkellä saatavilla 

olevia tekniikoita ja laitteita. Ajoneuvon tarkastuksessa tulee käyttää vähintään määräyk-

sen liitteessä tarkastuskohteittain kuvattuja tarkastusmenetelmiä. Näiden tulee vastata 

katsastusdirektiivissä määriteltyjä tai katsastuksen arvosteluperusteiden mukaisia tarkas-

tusmenetelmiä. Tarkastuksessa voidaan myös tarpeen mukaan yhdistellä liitteen mukaisia 

tarkastusmenetelmiä, sekä hyödyntää myös muita tarkastusmenetelmiä. Tarkastus on kat-

sastusdirektiivin mukaisesti suoritettava irrottamatta tai purkamatta ajoneuvon osia ja il-

man osien irrottamiseen ja purkamiseen käytettäviä työkaluja. (Ajoneuvon määräaikais-

katsastuksen tarkastuskohteet... 2017) 

  

Silmämääräisellä tarkastuksella tarkoitetaan silmämääräisen tarkastuksen lisäksi käsin tai 

käsityökaluin suoritettua kokeilua, äänen perusteella arviointia ja muita ilman testauslait-

teita tapahtuvia tarkastusmenetelmiä. Katsastusdirektiivin liitteen mukaan, jos testausme-

netelmänä ilmoitetaan olevan silmämääräinen tarkastus, tämä tarkoittaa, että kohteiden 

silmämääräisen tarkastelun lisäksi katsastajan on tarvittaessa kokeiltava niitä käsin, arvi-

oitava niiden aiheuttamaa ääntä tai käytettävä muita soveltuvia tarkastuskeinoja käyttä-

mättä työkaluja. (Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksen tarkastuskohteet... 2017) 

  

Ajoneuvojen tarkastamisessa on noudatettava ajoneuvovalmistajien antamia ohjeita ajo-

neuvon rakenteen tai ominaisuuksien vuoksi edellytettävistä tavanomaisista poikkeavista 

tarkastusmenettelyjä ja tarkastuslaitteen ominaisuuksia koskevista vaatimuksista. (Ajo-

neuvon määräaikaiskatsastuksen tarkastuskohteet... 2017)  

 

 

2.3 Arvosteluperusteet 

 

2.3.1 Yleistä  

 

”Katsastuksen arvosteluperusteet on tehty yhdenmukaistamaan katsastuspäätösten tekoa. 

Arvosteluperusteiden tarkoituksena on tuottaa korkealaatuista tarkastustyötä ja oikeuden-

mukaisia sekä tasapuolisia katsastuspäätöksiä.” (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 

3.0. 2007)  
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”Mainittujen ohjeiden tulee vastata myös asiakkaan odotuksia katsastuksen luotettavuu-

desta ja mittaustyön tarkkuudesta. Katsastustyössä tarvittavien tarkastus- ja mittausväli-

neiden pitää olla käytettävissä ja toimintakunnossa. Niiden tulee olla huolto- ja kalibroin-

tiohjelmien mukaisesti huollettuja ja kalibroituja.” (Katsastuksen arvosteluperusteet. Ver-

sio 3.0. 2007)  

  

”Arvosteluperusteet koskevat raskasta ja kevyttä kalustoa. Soveltuvin osin niitä käytetään 

myös kaikkien ajoneuvojen määräaikais-, valvonta-, rekisteröinti- ja muutoskatsastuksien 

arvosteluperusteina. Valvontakatsastuksella tarkoitetaan viranomaisen määräyksestä suo-

ritettavaa katsastusta, jonka sisältö vastaa määräaikaiskatsastusta.” (Katsastuksen arvos-

teluperusteet. Versio 3.0. 2007)  

  

”Katsastajan käsikirjan voimaantulotaulukot antavat yksityiskohtaisempia ohjeita käyt-

töönottoajankohdasta riippuvien säädösvaatimusten soveltamiseen eri-ikäisten ajoneuvo-

jen rakenteiden ja varusteiden arvostelussa.” (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 

3.0. 2007)  

  

”Mikäli ajoneuvossa on jokin sellainen liikenneturvallisuuteen, säännöstenmukaisuuteen 

tai ympäristöön kohdistuva vika tai puutteellisuus, jota ei arvosteluperusteissa ole erik-

seen mainittu, tulee se arvostella arvosteluperusteiden periaatteita soveltaen. Ajoneuvon 

valmistajan antamat ohjeet tulee myös aina huomioida ajoneuvoa arvosteltaessa.” (Kat-

sastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007)  

 

 

2.3.2 Ohjeen rakenne 

 

Katsastuksen arvosteluperusteissa tarkastuskohteet on ryhmitelty erillisissä taulukoissa 

viiteen eri pääluokkaan A-E (taulukko 1). 
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TAULUKKO 1. Arvosteluperusteiden mukainen jaottelu 

Tunnus Tarkastuskohde 

A Ajoneuvon tunnistaminen 

B Jarrut 

C Valaisimet ja varusteet 

D Alusta ja ohjaus 

E Koeajo 

 

Pääluokkien alle on ryhmitelty tarkastuskohteet numeroittain. Arvosteluperusteiden tau-

lukoinnista käy ilmi tarkastuksen sisältö, käytettävät tarkastusmenetelmät, kohteelle tyy-

pillisimmät viat ja puutteellisuudet sekä niiden arvostelu auto- ja perävaunukohtaisesti. 

Kuva 1 havainnollistaa ohjeen rakenteen. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 

2007)  

 

 
KUVA 1. Ohjeen rakenne (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007) 

 

 

2.3.3 Vikojen ja puutteellisuuksien arvostelu 

 

Tarkastuskohteessa havaitun vian tai puutteellisuuden arvioinnissa käytetään neljää käsi-

tettä. Korjauskehotus merkitään silloin, kun havaittu vika tai puutteellisuus on korjatta-

vissa yksinkertaisella kohteen säätö-, korjaus- tai vaihtotoimenpiteellä. Viasta tai puut-

teellisuudesta saa aiheutua korkeintaan vähäistä haittaa tai vaaraa liikenneturvallisuudelle 

tai ympäristölle. Vika tai puutteellisuus merkitään katsastustodistukseen korjauskehotuk-

sena (1-vika). (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007)  
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Hylkäys merkitään silloin, kun vika tai puutteellisuus aiheuttaa liikenneturvallisuuden 

kannalta merkittävää vaaraa tai ympäristön kannalta huomattavaa haittaa. Vika tai puut-

teellisuus merkitään katsastustodistukseen hylättynä (2-vika). (Katsastuksen arvostelupe-

rusteet. Versio 3.0. 2007)  

 

Ajokielto merkitään silloin, kun vika tai puutteellisuus aiheuttaa välitöntä vaaraa liiken-

neturvallisuudelle, tai merkittävää haittaa ympäristölle. Vika tai puutteellisuus merkitään 

katsastustodistukseen ajokieltona (3-vika). (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 

2007)  

 

Katsastus keskeytetään silloin, kun ajoneuvossa, olosuhteissa tai katsastusaseman lait-

teissa on sellainen puutteellisuus, ettei varsinaista katsastuspäätöstä voida tehdä ennen 

kuin keskeytyksen aiheuttanut puutteellisuus on poistettu. Vika tai puutteellisuus merki-

tään katsastustodistukseen hylättynä (2-vika). (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 

3.0. 2007)  

 

 

2.3.4 Katsastuspäätös 

 

Katsastuspäätöksiä on neljä vaihtoehtoa; hyväksytty, hylätty, ajokielto ja keskeytetty. 

Ajoneuvo on hyväksyttävä määräaikaiskatsastuksessa, jos siinä ei ole havaittu ajoneuvon 

rakenteiden tai varusteiden vaatimustenmukaisuutta koskevaa, muutoskatsastusta edel-

lyttävää puutteellisuutta tai liikenneturvallisuuden kannalta merkittävää tai ympäristön 

kannalta huomattavaa vikaa tai puutteellisuutta. Jollei ajoneuvoa hyväksytä määräaikais-

katsastuksessa, se on hylättävä. (Ajoneuvolaki 2002/1090 54§) 

 

Hyväksytty katsastuspäätös annetaan silloin, kun pelkästään korjauskehotukseen johtavia 

vikoja tai puutteita sisältäviä kohteita on tarkastuksessa todettu enintään kolmessa koh-

teessa (VNA liikennekelpoisuuden valvonnasta 2002/1245 §11). Viat tai puutteellisuudet 

on määrättävä korjattavaksi kohtuullisen ajan kuluessa. Korjauskehotus merkitään rekis-

teröintitodistukseen. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007)  

 

Hylätty katsastuspäätös annetaan silloin, kun havaittu vika tai puutteellisuus ei ole kor-

jattavissa yksinkertaisella toimenpiteellä ja ajoneuvon käyttö vaarantaa liikenneturvalli-

suutta tai haittaa ympäristöä. Viat ja puutteellisuudet on korjattava mahdollisimman pian. 
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Katsastuksessa hylätty ajoneuvo on esitettävä korjattuna jälkitarkastukseen. (Katsastuk-

sen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007) 

 

Jos määräaikaiskatsastuksessa havaittu vika tai puutteellisuus aiheuttaa välitöntä vaaraa 

liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvo on katsastuksessa 

hylkäämisen lisäksi määrättävä ajokieltoon. Ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa ei saa käyt-

tää liikenteessä ennen kuin katsastuksessa havaitut viat ja puutteellisuudet on korjattu ja 

ajoneuvo hyväksytty katsastuksessa. Merkittävän ympäristöhaitan vuoksi ajokieltoon 

määrättyä ajoneuvoa saa kuitenkin käyttää liikenteessä, kun ajokiellon aiheuttanut vika 

tai puutteellisuus on korjattu ja ajoneuvon ajokielto poistettu katsastuksessa. (Ajoneuvo-

laki 2002/1090 §56) 

 

Keskeytetty päätös annetaan vain silloin, kun ajoneuvossa, olosuhteissa tai katsastusase-

man laitteissa on sellainen puutteellisuus, ettei varsinaista katsastuspäätöstä voida tehdä 

ennen kuin keskeytyksen aiheuttanut puutteellisuus on poistettu. Keskeyttämisen syynä 

voi olla esimerkiksi laiminlyöty ajoneuvokohtainen vero tai maksu tai se, että tietoyhteys 

ajoneuvoliikennerekisteriin ei toimi. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 2007) 

 

Ajoneuvon katsastus tulee merkitä keskeytetyksi, jos ajoneuvon verot tai maksut ovat 

suorittamatta tai rekisteröintitodistuksen tiedot eivät vastaa ajoneuvon tietoja, vaikka ajo-

neuvossa olisi mitä tahansa muita korjauskehotukseen, hylkäykseen tai ajokieltoon joh-

tavia vikoja. Ajoneuvon katsastus tulee merkitä keskeytetyksi myös, jos keskeytyksen 

syy johtuu katsastustoimipaikan laitteessa olevasta viasta, tietojärjestelmäviasta tai 

muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä ja ajoneuvossa ei ole hylkäykseen 

johtavia vikoja tai puutteita. Jos ajoneuvossa on hylkäykseen tai ajokieltoon johtavia vi-

koja tai puutteita, katsastus on hylättävä. (Katsastuksen arvosteluperusteet. Versio 3.0. 

2007) 

 

 

2.4 Katsastuksessa havaitut yleisimmät vikakohteet 

 

Yleisimmät korjauskehotukset johtuvat pääasiassa valovioista. Myös tuulilasin ja puhdis-

tuslaitteiston vikojen osuus on suuri. Muita yleisiä korjauskehotuksien aiheuttajia ovat 
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etuakselisto, voimansiirto ja pakoputkisto. Tiedot käyvät ilmi Trafin katsastuksen vikati-

lastoista, jotka kattavat kaikki Suomessa suoritetut määräaikaiskatsastukset. Vuonna 

2014 katsastettiin 2,7 miljoonaa ajoneuvoa. (Trafi 2015)  

 

Määräaikaiskatsastusten yleisimmät korjauskehotukset vuosina 2011-2014 on esitetty ku-

vassa 2. Tieto on hieman vanhentunutta, mutta yleisimmät vikakohteet ovat pysyneet 

vuodesta toiseen pääpiirteissään samoina. 

 

 

KUVA 2. Katsastuksen yleisimmät korjauskehotukset 2011-2014 (Trafi 2015) 

 

Liikenneturvallisuuden kannalta oma näkeminen ja näkyminen ovat perusedellytyksiä. 

Jatkuva vikamäärien kasvu lähivalaisimien, takavalojen ja tuulilasin osalta kertoo välin-

pitämättömyyden lisääntymisestä auton ylläpitoa ja liikenneturvallisuutta kohtaan. (Lahti 

2015) 

 

Yleisimpinä hylkäykseen johtavina syinä ovat pysyneet vuodesta toiseen etuakseliston 

viat sekä käyttö- ja seisontajarruongelmat. Muita yleisimpiä vikakohteita ovat jousitus ja 

iskunvaimennus, ohjausnivelet ja -tangot, alustan kotelot ja pohjalevy, bensiinimoottorin 

pakokaasumittaus, renkaat ja vanteet, sekä taka-akselisto. Vuonna 2014 renkaista johtu-

neet hylkäykset olivat nousseet selvästi aikaisempiin vuosiin nähden, joka voi johtua au-

ton perusylläpidon laiminlyönneistä tai taloudellisesta ahdingosta. (Trafi 2015) 
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Pitkällä aikavälillä alusta- ja korivikojen määrä on laskenut. Ruostevaurioiden määrän 

vähentyminen on myönteistä kehitystä. (A-Katsastus 2015) Yleisimmät hylkäykseen joh-

taneet viat vuosina 2011-2014 on esitetty kuvassa 3. 

 

 

KUVA 3. Katsastuksen yleisimmät hylkäykseen johtaneet viat 2011-2014 (Trafi 2015) 

 

Selkeästi yleisin syy määrätä ajoneuvo ajokieltoon johtuu käyttöjarrun vioista. Tämän 

jälkeen yleisimpiä syitä ovat bensiini- ja dieselmoottoreiden pakokaasumittaukset. Myös 

jousitus ja iskunvaimennus ovat melko yleisiä ajokiellon aiheuttajia. Vuosien 2011-2014 

yleisimmät ajokieltoon johtaneet viat ovat nähtävissä kuvassa 4. (Trafi 2015) 
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KUVA 4. Yleisimmät ajokieltoon johtaneet viat 2011-2014 (Trafi 2015) 
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3 KATSASTUS KORJAAMON NÄKÖKULMASTA 

 

 

3.1 Korjaamon katsastustarkastus 

 

Niin yleis- kuin merkkikorjaamotkin tarjoavat asiakkailleen katsastustarkastuspalvelua. 

Katsastustarkastuksen tarkoituksena on tuoda ajoneuvo korjaamolle ennen määräaikais-

katsastusta ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet jo ennen katsastusta. Useasti myös 

korjaamot käyttävät ajoneuvon katsastuksessa asiakkaan puolesta. Tällä palvelulla voi-

daan ehkäistä mahdollinen uusintakatsastus ja saada kokemuksesta helpompi asiakkaan 

kannalta. Korjauksia tehdään paljon katsastustarkastuksien lisäksi katsastuksessa havait-

tuihin vikoihin ja puutteisiin liittyen, joten korjaamon työntekijöiden olisi tärkeää olla 

ajan tasalla katsastuksia koskevista säädöksistä ja asetuksista. 

 

Ongelmaksi palvelussa voi kuitenkin nousta se, ettei kaikkia vikoja ja puutteita havaita 

katsastustarkastuksessa, vaan ajoneuvo hylätäänkin katsastuksessa. Tämä ei ole tarkoi-

tuksenmukaista, sillä koko palvelun idea kärsii ylimääräisistä vaiheista. Syitä siihen, 

miksei vikoja aina havaita, voi olla useita. Korjaamon työvälineillä ei ole aina mahdollista 

havaita vikoja, sillä kovinkaan monissa korjaamoissa ei ole esimerkiksi ravistinta tai jar-

rudynamometriä. Myös kiire on yleisimpiä syitä vikojen havaitsemattomuuteen. Toisi-

naan parannettavaa voi olla myös työntekijöiden ammattitaidossa ja työmotivaatiossa. 

 

 

3.2 Katsastusasemien havaintoja korjaamoiden ongelmakohdista 

 

Korjaamoiden yleisimpien ongelmakohtien todentamiseksi päätettiin selvittää katsastus-

asemien kokemuksia aiheesta. Katsastusasemien havainnoista saatiin riittävän laaja käsi-

tys ongelmakohdista, sillä heidän asiakkainaan on runsas määrä erilaisia korjaamoita. 

Tutkittaessa yksittäisien korjaamoiden toimintaa, olisi otannan tarvinnut olla huomatta-

vasti suurempi, ja ongelmakohtien todentaminen olisi ollut selkeästi hankalampaa. 

 

Tutkimus tehtiin haastattelemalla kolmen eri katsastusaseman vastuuhenkilöitä. Haastat-

teluiden pohjalta voitiin tehdä päätelmiä millaisiin asioihin ajoneuvoasentajien koulutuk-

sessa olisi syytä kiinnittää huomiota. Osaltaan tutkimusta helpotti se, että haastateltavat 

katsastusasemat olivat haastattelijalle ennestään tuttuja. Tämä edesauttoi perusteellisten 
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vastauksien saamista, sillä haastateltavilla oli aito kiinnostus ja halu auttaa opinnäytetyön 

tekemisessä. Katsastusasemat sijaitsivat eri puolilla Pirkanmaata ja Satakuntaa, joka osal-

taan antoi laajuutta tutkimukseen. Näin ollen voidaan myös perustella, että saadun tiedon 

luotettavuus on varmistettua. Seuraavissa alaotsikoissa on koottu haastatteluissa ilmen-

neet havainnot katsastusasemakohtaisesti. 

 

 

3.2.1 Karhukatsastus Oy 

 

Katkenneet jouset ja murtuneet jarruletkut ovat yleisimmät viat, jotka jäävät korjaamolla 

huomaamatta. Katkenneet jouset käsittävät sekä kierrejouset että lehtijouset. Myös sellai-

set viat ovat yleisiä, joiden havaitsemiseen tarvitaan ravistinta tai jarrudynamometriä. 

Nämä laitteet usein puuttuvat korjaamoilta. (Hänninen 2018) 

 

Päästömittaustodistuksien tietojen tarkastamisessa on puutteita. Todistuksista ei tarkas-

teta kaikkien mitattujen arvojen oikeellisuutta ja vaadittavien tietojen täyttymistä. Esi-

merkiksi kierrosnopeuksien mittaamisessa tapahtuu virheitä ja allekirjoituksia saattaa 

puuttua. Sama koskee pyöränsuuntaustodistuksia. (Hänninen 2018) 

 

Jarrulevyjen arvioinnissa on esiintynyt epäselvyyksiä korjaamoiden kanssa. Epäselvyyttä 

on ollut ruosteiden ja vähimmäispaksuuksien arvioinneissa, jotka ovat osaltaan johtuneet 

myös korjaamoiden välinpitämättömyydestä. Toisinaan eri akselistorakenteiden oikean-

laisessa keventämisessä on ollut epäselvyyttä, jolloin nivelien väljyydet ovat jääneet ha-

vaitsematta. (Hänninen 2018) 

 

Muita korjaamolla vähemmälle huomiolle jääviä kohteita ovat turvavyöt, renkaat ja va-

lojen suuntaus. Renkaissa varsinkin nastaero jää helposti huomioimatta, vaikka kulutus-

pinnan riittävyys tarkastettaisiinkin. Myöskään ruostevaurioihin ei usein uskalleta puut-

tua, sillä asiakkaan reaktiota saatetaan pelätä. Tällöin ruostevaurioiden tarkastaminen jä-

tetään katsastajan huoleksi. Jos asiakasta kuitenkin informoidaan mahdollisesta ruoste-

vauriosta, on korjaamo toisaalta hoitanut velvollisuutensa. (Hänninen 2018) 
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3.2.2 Katsastus Sastamala Oy 

 

Ensimmäisenä tulee mieleen, että päästömittaustodistuksissa on suuri määrä puutteita. 

Todistuksista puuttuu allekirjoituksia ja nimenselvennyksiä. Myös kierrosnopeuksien 

mittauksissa on virheitä varsinkin savutusmittaustodistuksissa. Jos ajoneuvo on hylätty 

katsastuksessa vikakoodien vuoksi, ajoneuvo tuodaan jälkitarkastukseen pelkän OBD-to-

distuksen kanssa. Ei siis tiedetä, että päästöt tarkastetaan ja arvostellaan yhtenä kokonai-

suutena, jonka vuoksi päästö- ja OBD-mittaus on suoritettava aina samassa yhteydessä. 

Samanlaisia virheitä esiintyy myös muissa todistuksissa. (Halme 2018) 

 

Välyksellisten nivelien havaitsemisessa on puutteita. Tämä johtuu pääosin siitä, ettei suu-

rimmassa osassa korjaamoja ole välystestereitä. Myös eri akselistorakenteiden oikeanlai-

sessa keventämisessä on epäselvyyksiä. Esimerkiksi ei tiedetä, jos jossakin mallissa tulee 

keventäessä käyttää siihen tarkoitettuja nostorautoja. Epäselvyydet koskevat lähinnä uu-

sia asentajia. (Halme 2018) 

 

Vaurioituneiden jarruletkujen havaitseminen on puutteellista. Jarruletkuja tarvitsee kään-

nellä havaitakseen murtumat, ja varsinkin joidenkin mallien taka-akseliston osalta tässä 

on paljon parannettavaa. (Halme 2018) 

 

Ruostevaurioiden osalta usein havaitsematta jäävät tukivarret ja muut akselistojen osat. 

Myös vetokoukun ruostevauriot jäävät usein tarkastamatta. Muihinkaan ruostevaurioihin 

ei haluta kovin helposti puuttua, vaan annetaan ensin katsastajan tehdä päätös. Tällöin 

havaitun vian esittäminen asiakkaalle on helpompaa korjaamon kannalta. (Halme 2018) 

 

Vammalan seudulla renkaat ajetaan usein ns. loppuun, ja onkin kohtalaisen yleistä, että 

niistä ovat jopa kudokset näkyvissä. Korjaamot eivät useinkaan halua ottaa kantaa ren-

kaisiin, vaan tämäkin päätös siirretään mielellään katsastajalle. Kyse on enemmänkin ha-

lusta olla ottamatta kantaa, kuin siitä, ettei renkaita huomattaisi tarkastaa. Autoa katsas-

tukseen tuotaessa usein mainitaankin, että renkaat ovat huonot. On varsin yleistä, että 

esimerkiksi yhdestä renkaasta on lähtenyt lähes kaikki nastat irti. (Halme 2018) 

 

Myös tuulilasin kunto on monille asiakkaille herkkä puheenaihe, jonka vuoksi korjaamo 

usein siirtää katsastajalle vastuun sen määrittämisestä. Lisäksi valojen virheellinen suun-

taus on yleinen vika riippumatta siitä, tuleeko auto korjaamon kautta vai ei. (Halme 2018) 
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3.2.3 Parkanon Lähikatsastus Oy 

 

Jarruletkujen tarkastamisessa on puutteita. Esimerkkinä korjaamossa oli juuri vaihdettu 

etujarrusatula ja jarrupalat, mutta molemmat selkeästi murtuneet jarruletkut olivat vaih-

tamatta (kudokset näkyvissä). Myös jarruputkiin on tehty ylimääräisiä jatkoksia ja lisäksi 

niitä on kiinnitetty virheellisesti. Kiinnityksiä on tehty nippusiteillä ja kiinnitetty jopa kä-

sijarruvaijereihin. (Kleemola 2018) 

 

Välyksellisten nivelien löytämisessä on ollut puutteita. Esimerkiksi raidetangonpää oli 

vaihdettu korjaamolla, mutta kuitenkin saman puolen alapallonivel oli myöskin väljä. 

Kallistuksenvakaajan kiinnityksen väljyyttä koriin oli pyritty poistamaan ruuvaamalla 

ruuveja kumipusliin. Myös pallonivelien rikkinäisten suojakumien havaitseminen on 

heikkoa. Sama koskee hammastangon ja vetonivelien suojakumeja. (Kleemola 2018) 

 

Valaisimien osalta puutteita on paljon. Lisävaloja on asennettu virheellisesti. Niiden re-

ferenssiluku, sijoitus ja lukumäärä ovat olleet virheellisiä, ja niissä on ns. parkkipoltti-

moita. Valaisimet ovat usein myös toimimattomia. Varsinkin jos on kahdet takavalopolt-

timot samalla puolella kuten Volvoissa, toinen niistä on usein pimeänä. Käsitteet ovat 

usein hukassa, eikä tiedetä mitä esimerkiksi sivuvalo tai äärivalo tarkoittaa. Hyvä esi-

merkki on myös etuvalo, jolla tarkoitetaan ”parkkivaloa”, eikä suinkaan lähivaloa. Myös 

asennussuunnissa on epäselvyyksiä (valkoinen valo eteenpäin, punainen valo taakse-

päin). (Kleemola 2018) 

 

Renkaiden tarkastaminen on puutteellista. Renkaista jää usein tarkastamatta mm. pyöri-

missuunta, nastaero, urasyvyys ja keskinäinen paine-ero. Lisäksi öljyvuodot ovat usein 

korjaamatta. Muita yleisiä vikoja tai puutteita ovat tyhjä pesunestesäiliö ja rikkoontunut 

taustapeili. (Kleemola 2018). 

 

 

3.2.4 Yhteenveto 

 

Saaduista vastauksista voidaan selkeästi nähdä, että niissä esiintyy paljon samoja asioita. 

Ongelmien pääkohdat ovat kaikkien katsastusasemien havaintojen mukaisesti samoja. Li-

säksi jokaisella katsastusasemalla on erikseen havaintoja joistakin yksittäisistä osa-alu-

eista. Haastattelemalla vielä useampia katsastusasemien edustajia oltaisiin voitu saada 
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laajempaa ja tarkempaa tietoa korjaamoiden ongelmakohdista. Todennäköisesti uuden-

laisia vastauksia oltaisiin kuitenkin saatu lähinnä joihinkin yksittäisien korjaamoiden on-

gelmakohtiin. Haastatteluiden perusteella päästiin haluttuun lopputulokseen, eli saatiin 

selville yleisimmät katsastusta koskettavat ongelmakohdat korjaamoissa.  

 

Katsastusasemien havainnoista voidaan päätellä, että erityisesti jarrujärjestelmän tarkas-

tamisessa ja arvostelussa on puutteita. Varsinkin jarruletkuihin tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota. Myös välyksellisten nivelien löytäminen, renkaiden tarkastaminen, sekä valo-

jen tarkastaminen ja niitä koskevat säännökset ovat selkeitä ongelmakohtia. Lisäksi pääs-

tömittaustodistuksissa sekä muissa dokumenteissa, kuten pyöränsuuntaustodistuksissa, 

on suuri määrä virheitä. 

 

Katkenneet jouset nousivat esillä vain Karhukatsastuksen haastattelussa, mutta siellä nii-

den määrä on ollut suuri. Jopa Karhukatsastuksen haastattelua tehtäessä oli katsastuksessa 

ajoneuvo, jonka katkennutta lehtijousta korjaamon asentaja ei ollut havainnut. Porissa 

kahden toimipisteen voimin toimiva Karhukatsastus sijaitsee muihin haastateltaviin näh-

den suuremmassa kaupungissa, mikä laajentaa havaintojen otantaa. Katsastus Sastamalan 

havaintojen perusteella katkenneet jouset eivät olleet erityinen ongelmakohta, vaan ker-

toivat lähinnä yleisesti siitä, onko ajoneuvoa tarkastettu. 

 

Omista kokemuksista ja havainnoista voidaan myös todeta, että korjaamon nostureiden 

rakenteella on suuri vaikutus eri akselistorakenteiden oikeanlaiseen keventämiseen sekä 

välyksellisten nivelien ja puslien havaitsemiseen. Jos käytössä on esimerkiksi saksinos-

turi ajosiltanosturin sijaan, useat akselistojen välyksellisyydet jäävät löytämättä. 

 

 

3.3 Katsastus osana ajoneuvoasentajakoulutusta 

 

Kuten edellä havaittiin, määräaikaiskatsastuksella on merkittävät vaikutukset korjaamon 

toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää keskittyä katsastuksen säädöksiin ja asetuksiin jo 

ajoneuvoasentajien opiskelun aikana. Tarkastus määräaikaiskatsastusta varten onkin pa-

kollinen osa ajoneuvoasentajan opintoja. Autoalan perustutkinnon pakollisista tutkinnon 

osista on säädetty erikseen Opetushallituksen laatimissa ammatillisen opetuksen perus-

teissa. 
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3.3.1 Koulutuksen kuvaus 

 

Autoalan perustutkinnon ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu pakollisena tiettyjä auto-

tekniikan osaamisaloja. Yksi näistä tutkinnon osista on auton korjaaminen, johon yhtenä 

osa-alueena sisältyy auton tarkastus määräaikaiskatsastusta varten. Auton korjaaminen -

tutkinnon osan laajuus on 45 opintosuorituspistettä. Tutkinnon osa on siis todella laaja, 

lähes syys- ja kevätlukukauden kattava kokonaisuus. Tutkinnon osan yhtenä ammattitai-

tovaatimuksista olevan katsastustarkastuksen laajuus on näin ollen kahden opintosuori-

tuspisteen luokkaa. (Ammatillisen tutkinnon perusteet 2014) 

 

Ammatillisen tutkinnon perusteet eivät kuitenkaan ota kantaa, miten ammattitaitovaati-

muksien opettaminen tulee toteuttaa. Opettaja valitsee itse tilanteeseen sopivimman tavan 

käyttää opetusmetodeinaan erilaisia vaihtoehtoja teoriaa ja käytäntöä yhdistäen. Osaami-

sen näyttö suoritetaan myöskin vain yhdestä lukuisista ammattitaitovaatimuksista, joka 

määrittää suurelta osin myös koko tutkinnon osasta saatavan arvioinnin. 

 

Auton korjaaminen -tutkinnon osan yhtenä arviointikohteena on työmenetelmien, -väli-

neiden ja materiaalin hallinta. Sen yhtenä osa-alueena arvioidaan oppilaan osaaminen 

määräaikaiskatsastustarkastuksessa arviointiasteikolla 1-3. Arvosanan tyydyttävä T1 saa, 

kun tekee ohjattuna auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten. Arvosanan hyvä 

H2 saa, kun suorittaa auton tarkastuksen ja päästömittaukset määräaikaiskatsastusta var-

ten. Arvosanan kiitettävä K3 saa, kun tekee auton tarkastuksen ja päästömittaukset mää-

räaikaiskatsastusta varten sekä laatii korjausehdotuksen. Arviointikriteerien perusteella ei 

siis tarvitse osata tehdä päästömittausta läpäistäkseen osa-alueen. (Ammatillisen tutkin-

non perusteet 2014) 

 

 

3.3.2 Vammalan ammattikoulu 

 

Vammalan ammattikoululla ei ollut käytössään varsinaista katsastukseen tai katsastus-

tarkastukseen suunnattua opintopakettia. Teoriatunneilla käytävää katsastukseen liitty-

vää opintomateriaalia ei ollut erikseen, vaan katsastusta koskevat aiheet käytiin muun 

opetuksen ohessa. Esimerkiksi jarrujärjestelmän teoriaopetuksen yhteydessä käytiin läpi 

katsastusta koskevia määräyksiä, ja vastaavasti moottoritekniikan opetuksen yhteydessä 

päästömittauksia koskevia määräyksiä. 
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Henkilökunnan kokemus oli osoittanut, että oppilas saadaan oppimaan usein parhaiten 

käytännön kautta. Myös katsastustarkastuksia harjoiteltiin pääasiassa tällä menetel-

mällä. Toisaalta esimerkiksi erikseen katsastusta koskevaa opintomateriaalipakettia ei 

ollut aikaisemmin laadittu, joten sen toimivuudesta ei ollut käsitystä.   

 

Yleisesti Vammalan ammattikoulun hallissa tapahtuva katsastustarkastuksien opettami-

nen oli varsin hyvällä mallilla. Tarkastuksia varten oli laadittu selkeä lomake, jossa tar-

kastuskohteet olivat listattu katsastuksen arvosteluperusteiden mukaisesti.  
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4 OPPIMINEN JA OPETUSMENETELMÄT 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti mitä oppiminen on, mitkä tekijät siihen vaikuttavat 

ja millaisia menetelmiä opettamisessa pääpiirteissään on käytettävissä. Tietojen pohjalta 

valittiin katsastuskoulutuksessa käytettävät opetusmenetelmät, joita yhdisteltiin tarkoi-

tuksenmukaisesti. 

 

 

4.1 Mitä on oppiminen? 

 

Oppiminen voidaan määritellä vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa oppija muuntaa ko-

kemuksiaan siten, että hänen tiedoissaan, taidoissaan ja asenteissaan tapahtuu pysyviä 

muutoksia. Jotta oppimista tapahtuisi parhaiten, tulisi tehtävien olla sopivan haasteellisia, 

sisällön relevanttia, tavoitteiden selkeitä, arviointiperiaatteiden näkyviä ja opetusmene-

telmien vaihtelevia. Myös valinnanvaraa tulisi olla ja onnistumisen oltava todennäköistä. 

(Gahmberg & Viinikka 2008) 

 

Oppiminen sisältää oppimisprosessin ja oppimisen tulokset, muutoksen niin yksilön ar-

voissa ja asenteissa kuin myös tiedoissa, taidoissa ja strategioissa, sekä vuorovaikutuksen. 

Oppimisen sisältämä muutos voi olla tietoisesti tarkoituksellista, mutta ei välttämättä. 

Mielikuvat koostuvat vastaanottajan tiedoista ja asenteista. Se, mitä vastaanottaja tietää 

tai luulee tietävänsä, tai miten vastaanottaja asennoituu asiaa kohtaan, vaikuttaa viestien 

välittymiseen. (Gahmberg & Viinikka 2008) 

 

 

4.2 Oppimistyylejä 

 

Jokainen opiskelija omaksuu tietoa omalla henkilökohtaisella tavallaan. Nämä tavat voi-

daan jaotella kahdella tavalla; minkälainen oppija itse on, tai millä aisteilla hän oppii. 

Oppimiskyvyn parantamiseksi on hyödyllistä havaita oma oppimistyyli, jotta sekä omia 

heikkoja että vahvoja puolia voisi jatkossa kehittää erilaisilla harjoitteilla. (Lampinen, 

Marttinen & Solonen 2012) 
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Jokaisella henkilöllä on oma tyypillinen oppimistyyli, joka vaikuttaa oppimiseen. Oppi-

mistyyli tarkoittaa tapaa, jolla havainnoimme, opimme ja käsittelemme uutta tietoa. Jo-

kaisella oppijalla oppimistyyli on pysyvä, jonka vuoksi oma tyylinsä oppia olisi tärkeää 

tiedostaa. Oppimistyyliä selvitettäessä tulisi tunnistaa tärkein aistimiskanava. Oppimis-

tyylit eri aistien avulla tapahtuvaan oppimiseen voidaan jaotella kolmeen ryhmään: visu-

aalinen oppiminen perustuu näköhavaintoihin, auditiivinen oppiminen kuulohavaintoihin 

ja kinesteettinen oppiminen tuntohavaintoihin perustuen. (Hutko & Kangas 2009) 

 

Toinen tapa jaotella oppimistyylejä on tarkastella niitä ihmisten omien ominaisuuksien 

mukaan. Erilaisia oppijoita ovat aktiivinen oppija, tarkkailemalla oppija, looginen ajatte-

lija ja käytännön toteuttaja. Aktiivinen oppija osallistuu mielellään erilaisiin tilanteisiin 

ja oppii toiminnan kautta. Tarkkailemalla oppiva henkilö pohtii ja analysoi tarkoin saa-

mansa tiedon. Looginen ajattelija oppii yhdistelemällä teoriatietojaan käytännön toimin-

toihin. Käytännön toteuttaja ei ole niinkään kiinnostunut teoreettisesta pohdiskelusta, 

vaan hän tarttuu äkkiä tuumasta toimeen. (Lampinen ym. 2012) 

 

 

4.3 Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Oppimiseen vaikuttavat monet tekijät: oppijan aktiivisuus, oppimistyyli, älykkyys, opis-

kelustrategia, motivaatio, aihe ja käytettävät aistikanavat, aiemmat tiedot ja kokemukset, 

oppimispaikka sekä tunteen ja muistin yhteistoiminta (Gahmberg & Viinikka 2008). 

 

 

4.3.1 Motivaatio 

 

”Hakalan (2005) mukaan tehokas ja mielekäs oppiminen perustuu motivaatioon eli oppi-

jan omaan haluun oppia. Taustalla voi olla opiskelun kohteeseen suuntautuva kiinnostus, 

tunnepohjaisia kokemuksia tai vaikka jostain syystä voimistunut tarve pohtia omia aiem-

pia käsityksiä opiskeltavasta aiheesta. Opettajan kannalta tärkeä kysymys onkin, miten 

saada oppija kiinnostumaan aidolla tavalla opiskeltavasta asiasta ja kokemaan oppimisti-

lanne mielekkääksi. Yleensä oppijan suoritus paranee motivaation voimistuessa ja se on 

persoonallisuuden keskeinen osa-alue. Motivaatio määritellään myös ihmisen sisäiseksi 

toiminnan tarpeeksi eli käytännössä haluksi saada jotain aikaan tai psyykkiseksi syyksi, 
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joka saa ihmisen suuntautumaan johonkin tiettyyn päämäärään.” (Hakala 2005, Hokkasen 

& Liikamaan 2009 mukaan) 

 

”Pedagogiikan näkökulmasta motivaatio on motiivien eli halujen, tarpeiden ja muiden 

yllykkeiden aikaansaama tila, jossa ihminen toimii jonkin päämäärän saavuttamiseksi. 

Innostuneisuutta, intoa tai virettä voidaan pitää motivaatiolle arkisena vastineena. Miel-

lyttävät tunnekokemukset edistävät oppimista, kun taas epämiellyttävä tunnetila saattaa 

muodostaa täydellisen oppimisesteen.” (Hakala 2005, Hokkasen & Liikamaan 2009 mu-

kaan)   

 

Motivaatio voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin motivaatiotekijöihin. Ulkoinen motivaatio 

käsittää käytännöllisiä ja välineellisiä motiiveja tai opiskelun hyötyarvoihin liittyviä mo-

tiiveja, kuten halua miellyttää muita ihmisiä, halua saada rahaa ja/tai arvostusta tai ny-

kyistä parempi asema yhteiskunnassa. (Gahmberg & Viinikka 2008) Ulkoinen motivaatio 

riippuu ympäristöstä, ja lähtökohtana on usein palkkion saavuttaminen tai rangaistus 

(Hokkanen & Liikamaa 2009). Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan halua kehittyä ja kas-

vaa henkisesti, sekä asian kokemista kiinnostavaksi ajattelematta hyötynäkökulmia. Si-

säistä motivaatiota pidetään ulkoista kestävämpänä pohjana toiminnalle. (Gahmberg & 

Viinikka 2008) 

 

”Pedagogiikassa korostetaan oppimismotivaation ja oppimisen tavoitteellisuuden merki-

tystä. Oppilaan tulisi omaksua oppimisen keskeiset tavoitteet, jolloin hän pystyisi orga-

nisoimaan toimintaansa tavoitteiden mukaisesti. Palautteen saamisen tulkinta on tärkeää. 

Jos oppija tulkitsee saamansa palautteen tiedollisesti, hän oppii käsiteltävän asian. Mutta 

jos oppija tulkitsee saamansa palautteen suhteessa omaan minäänsä, onnistuminen tai 

epäonnistumista voi vaikuttaa hänen itsetuntoonsa. Oppija voi tulkita myös palautteen 

suhteessa palautteen antajaan, jolloin hän tekee päätelmiä palautteen antajasta.” (Rauste-

von Wright, von Wright & Soini 2003, Hokkasen & Liikamaan 2009 mukaan). 

 

 

4.3.2 Vallitseva tunnetila 

 

Voimakkaat tunteet edistävät vahvojen muistijälkien syntyä, joten oppimisessa vallitseva 

tunnetila on tärkeässä roolissa. Muistijälki koostuu monista aineksista, esimerkiksi tietty 
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musiikkikappale voi palauttaa mieleemme tiettyyn tilanteeseen liittyviä henkilöitä, tuok-

suja, sanoja ja kuvia. Muistikeskus ja tunnekeskus sijaitsevat aivoissa fyysisesti vierek-

käin. Voi siis ajatella, että tunnekeskuksen aktivoituminen aktivoi myös muistikeskusta. 

(Gahmberg & Viinikka 2008) 

 

Tunteista varsinkin mielihyvä parantaa muistamista, mutta tarkkaa mekanismia ei vielä 

tunneta. Oppiminen olisi raskasta, mikäli tunnetilat olisivat kovin voimakkaita toistuvasti. 

Tärkeää on pyrkiä miellyttävään, kannustavaan ja rentoon ilmapiiriin, jossa oppija uskal-

taa ilmaista itseään ja yrittää ilman epäonnistumisen pelkoa. Kiire, liian suuret vaatimuk-

set, alistaminen tai huonot henkilösuhteet hidastavat tai jopa estävät oppimista. (Gahm-

berg & Viinikka 2008) 

 

 

4.3.3 Opettajan ja opiskelijoiden tavat ja persoona 

 

Opettajalla on merkitystä oppimistapahtumassa riippumatta siitä, millainen opiskelijan 

motivaation taso on. Epäonnistunut vuorovaikutussuhde opettajan ja opiskelijan välillä 

huonontaa ja saattaa jopa täysin estää opiskelijan oppimistulokset, kun taas hyvä vuoro-

vaikutussuhde parantaa opiskelijan motivaatiota. (Gahmberg & Viinikka 2008) 

 

”Opettajan olisi hyvä olla tasapainoinen aikuinen, joka kuuntelee, kunnioittaa, tukee opis-

kelijan voimavaroja sekä haluaa tehdä yhteistyötä opiskelijan kanssa. Viestintä tapahtuu 

sanallisesti, fyysisesti, voimien viestintänä (viestijän tunteet), tunneviestintänä (tun-

nelma, ilmapiiri) ja intuitiivisesti. Opettajan täytyy olla vuorovaikutuksessaan rehellinen 

ollakseen uskottava ja kyetäkseen tukemaan opiskelijaa. Tunteet välittyvät usein oheis-

liikehdinnästä ja niiden viestinnällistä vaikutusta eivät sanat pysty mitätöimään.” (Gahm-

berg & Viinikka 2008) 

  

Temperamenttierot ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa saattavat aiheuttaa väärinym-

märrystä: ulospäin suuntautunut ihminen luulee, että keskustelukumppani ei ole kiinnos-

tunut hänen viestistään, vaikka kyse olisi vain sisäänpäin kääntyneen ihmisen flegmaat-

tisesta tavasta reagoida ärsykkeisiin. Kanssaihmisiä ei tulisi tulkita omien ominaisuuk-

siemme perusteella eikä projisoida omia heikkouksiamme lähimmäisiimme. Tämä omi-

naisuus vaatii harjoitusta. Myös opettajan ja opiskelijoiden sukupuolella on merkittäviä 

vaikutuksia opiskeluilmapiiriin. (Gahmberg & Viinikka 2008) 
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4.4 Opetusmenetelmiä 

 

Opettajan työkalut ovat opetusmenetelmät, joita muokkaamalla ja sovittamalla erilaisia 

osia yhteen, voi saada toimivan ja erilaisia ihmisiä palvelevan kokonaisuuden. Motivaatio 

on opetuksessa ja opetusmenetelmissä hyvin keskeisessä roolissa. Motivaatiolla tarkoite-

taan Vuorisen kirjassa Tuhat tapaa opettaa niitä prosesseja, jotka käynnistävät ihmisessä 

tavoitteellisen toiminnan. Hyväkään opetusmenetelmä ei saa tuloksia aikaan ilman opis-

kelijan motivointia opetettavaan aiheeseen, vaikka opetusmenetelmät olisivat muuten 

erinomaisia. Motivaatiota pitää myös pitää yllä. Se ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, vaan 

taustalta löytyvät mm. henkilön asenteet, uskomukset, arvot ja elämänkatsomus. Jatkuvat 

epäonnistuminen tai opintojen kokeminen hyödyttömäksi laskevat motivaatiota. (Vuori-

nen 2005, Suhosen 2009 mukaan) 

 

Opetusmenetelmiin ei ole vain yhtä ulottuvuutta, joten niiden luokittelu vaihtelee. Edel-

lytykset hyvälle oppimiselle luo työtapa, joka ohjaa yhteiseen toimintaan ottaen huomi-

oon yksilölliset erot, antaa palautetta sekä ohjaajalle että opiskelijalla, ja joka johtaa so-

pivan vaihtelevaan ja konkreettiseen opiskeluun. Tavoitteiden toteutuminen yhdessä ope-

tusmenetelmässä on haastavaa, jonka vuoksi valittu metodi on usein kompromissi. (Vuo-

rinen 2005, Suhosen 2009 mukaan)  

 

Tärkeintä opetusmenetelmän valinnassa on tavoite, johon opetuksella tähdätään. Sisällön 

ja tavoitteiden lisäksi valintaan vaikuttavat opettajan valmiudet, ryhmän tottumukset ja 

motivaatio, sekä ulkoiset resurssit. Ulkoisia resursseja ovat esimerkiksi työtila, välineet, 

oppimateriaali ja aika. Monen käyttökelpoisen opetustavan käyttämättä jättäminen johtuu 

usein opettajan vaillinaisista valmiuksista tai epäonnistumisen pelosta. (Vuorinen 2005, 

Suhosen 2009 mukaan)  

 

 

4.4.1 Suurryhmätyöskentely 

 

Opetuksesta noin ¾ on suurryhmätyöskentelyä. Suurryhmäopetuksessa työskentely on 

opettajan kontrolloimaa ja antaa usein opettajalle tunteen, että hän saa pidettyä käsissään 

kaikki langat. Tämä saattaa olla myös esteenä opetuksen kehitykselle. Suurryhmäopetus 

voi olla esittävää opetusta, keskustelevaa opetusta tai havainnollistavaa eli demonstroivaa 
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opetusta. Opettajan toiminnasta otetaan mallia erityisesti demonstraatio-opetuksessa, jo-

ten opettajan käytöksellä on todellakin merkitystä. (Vuorinen 2005, Suhosen 2009 mu-

kaan)  

 

 

4.4.2 Pienryhmätyöskentely 

 

Pienryhmätyöskentelyssä opettaja toimii enemmän opetettavan ryhmän ehdoilla. Työs-

kentelyn ydinajatuksena on vastuunjako työn aikana ja vuorovaikutus, joiden vuoksi 

pienryhmätyöskentely ei ole sama asia kuin pieni ryhmäkoko. Usein opettaja antaa vain 

työskentelyohjeet, mutta ryhmän päätettäväksi jäävät ajan käyttö ja työnjako joko osittain 

tai kokonaan. Näin ollen pienryhmätyöskentelyssä vuorovaikutustaidot kasvavat parem-

min ja vastuuta oppimisesta joudutaan ottamaan huomattavasti enemmän kuin suurryh-

mätyöskentelyssä. (Vuorinen 2005, Suhosen 2009 mukaan) 

 

 

4.4.3 Yksilötyöskentely 

 

Yksilötyöskentelyssä opiskelija suorittaa tehtävää itsenäisesti. Se ei kuitenkaan estä ole-

masta vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Tyypillisiä yksilö-

työskentelymuotoja ovat tentit, kotitehtävät, taitojen harjoittelu ja kuvallinen ilmaisu. Yk-

silötyöskentelyssä opettajalla on mahdollisuus yksilölliseen, juuri kyseisen opiskelijan 

ohjaamiseen. Tällöin hitaammat ja vähemmän lahjakkaat sekä hyvin lahjakkaat opiskeli-

jat saadaan otettua paremmin huomioon. Tiettyjä taitoja, kuten kirjoittamista, ei voi oppia 

kuin yksilötyöskentelyn kautta. Yksilötyöskentelyn avulla opiskelijoita kannustetaan it-

seohjautuvuuteen ja vastuun ottamiseen omasta opiskelusta. (Vuorinen 2005, Suhosen 

2009 mukaan)  
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5 KATSASTUSKOULUTUKSEN SUUNNITTELU 

 

 

5.1 Koulutuksen tarkoitus 

 

Koulutuksen tarkoituksena oli luoda ajoneuvoasentajaopiskelijoille ammatilliset valmiu-

det tehdä ajoneuvon tarkastus määräaikaiskatsastusta varten käytettävissä olevien laittei-

den puitteissa. Tarkoituksena oli saada oppilaat sisäistämään riittävät tiedot teoriaopetuk-

sen avulla ja oppia soveltamaan ne käytännön tarkastustyöhön hallissa tapahtuvan har-

joittelun kautta. Tavoitteena oli tuoda erilainen näkökulma ja lähestymistapa opetukseen 

katsastajana saadun työkokemuksen myötä. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää omia val-

miuksia toimia erilaisissa tehtävissä ja tutustua ammatillisen opettajan työn haasteisiin. 

Koulutus oli suunnattu nimenomaan palvelemaan tulevaisuuden työelämässä tapahtuvaa 

korjaamotyöskentelyä.  

 

 

5.2 Oppimistavoitteet 

 

Koulutuksen tavoitteena oli oppia katsastuksessa tarkastettavat kohteet ja oikeanlaiset tar-

kastusmenetelmät. Oppilaiden tuli muodostaa riittävä käsitys katsastuksessa käytettävistä 

arvosteluperusteista, sovellettavista säädöksistä, ja oppia kiinnittämään huomiota usein 

korjaamossa havaitsematta jääviin tarkastuskohteisiin.  

 

 

5.3 Koulutuksen rakenne ja aikataulu 

 

Koulutus toteutettiin Vammalan ammattikoulun ensimmäisen vuoden ajoneuvoasentaja-

opiskelijoille. Luokan ryhmäkoko oli 16 opiskelijaa, joka suuruutensa vuoksi aiheutti 

haasteita käytännön harjoittelun toteutukseen. Koulutus järjestettiin kaksipäiväisenä to-

teutuksena 1.2 - 2.2.2018. 

 

Koulutus voidaan jakaa kahteen osaan; teoriaopetukseen ja käytännön harjoitteluun. Teo-

riaosuus koostui oppitunneista, joissa käytiin läpi tehty oppimateriaali ja tehtiin harjoi-

tustehtäviä. Teoriaosuuden lopuksi järjestettiin tentti. 
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Käytännön harjoittelussa oli tarkoituksena tehdä ohjatusti katsastustarkastuksia työpareit-

tain. Katsastustarkastuksessa tarkastetaan kaikki määräaikaiskatsastuksen tarkastuskoh-

teet. Yhden työparin oli tarkoitus tarkastaa kaksi autoa, jolloin jokainen pääsisi tarkasta-

maan itse vähintään yhden auton. Tällä välin muut oppilaat tekisivät muita koulutukseen 

liittymättömiä tehtäviä. 

 

Koulutus alkaisi teoriaosuudella, jonka arvioitu kesto olisi noin neljä oppituntia. Tämän 

jälkeen siirryttäisiin halliin harjoittelemaan katsastustarkastuksien tekemistä käytän-

nössä. Oppilaitoksen työjärjestyksen mukaisesti koulutuksen ensimmäinen päivä oli kes-

toltaan kahdeksan tuntia (kello 8-16) ja toinen päivä kuusi tuntia (kello 8-14). Teoriaope-

tuksessa oppitunnin pituus oli 45 minuuttia, jota seurasi 15 minuutin tauko. Käytännön 

harjoituksissa 15 minuutin tauot olivat kello 9.45 ja 14.00. Ruokatunnin pituus oli puoli 

tuntia. Koulutuksen alustava aikataulu on esitetty kuvassa 5. 

 

 

KUVA 5. Katsastuskoulutuksen alustava aikataulu 

 

 

5.4 Tarvittavat tilat, laitteet ja välineet 

 

Vammalan ammattikoululla oli kaikki tarvittavat laitteet katsastustarkastuksien tekemi-

seen. Koululle oli hankittu hiljattain uusi testirata, jossa oli heilahduksenvaimennintes-

teri ja jarrudynamometri. Lisäksi koululla oli välystesterillä varustettu ajosiltanosturi. 

Laitteiden ja tilojen puolesta mahdollisuudet koulutuksen toteuttamiseen olivat erin-

omaiset, sillä käytettävissä olivat likipitäen vastaavat välineet kuin katsastusasemillakin. 
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Koulutuksessa tuli toki ottaa huomioon myös se, ettei useimmissa korjaamoissa ole vas-

taavaa laitteistoa. Muita koulutuksessa tarvittavia laitteita ja välineitä olivat OBD-tes-

teri, diesel- ja bensiiniautojen päästömittarit, valojensuuntauslaite, rengasrauta, valaisin 

ja peili. Oppilaitoksen pihassa oli myös mahdollista suorittaa koeajo. 

 

 

5.5 Oppimateriaali 

 

5.5.1 Aihealueet 

 

Koulutus jaoteltiin eri aihealueisiin, joiden perusteella voitiin suunnitella koulutuksen to-

teutus ja tehdä soveltuva oppimateriaali. Aihealueiden valinnassa huomioitiin, millaiset 

asiat ovat oleellisia ajoneuvoasentajan päivittäisen työn kannalta. Taulukossa 2 on esitetty 

koulutuksen aihealueet. 

 

TAULUKKO 2. Katsastuskoulutuksen aihealueet 

Aihe 

Koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Määräaikaiskatsastuksen tarkoitus 

Tarkastuskohteet 

Tarkastusmenetelmät 

Akselistorakenteiden keventäminen 

Katsastuspäätös, vikojen arvostelu jne. käsitteet 

Keskeisimmät arvosteluperusteet 

Katsastajan käsikirja / Keskeiset säännösten voimaantulot 

Jälkitarkastuksen sisältö 

Katsastuslain muutokset 20.5.2018 alkaen 

Erityistä huomioitavaa (katsastusasemien havaintoja ym.) 

Yleisien automallien tyypillisiä vikoja 
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5.5.2 PowerPoint-esitys 

 

Oppimateriaaliksi laadittiin PowerPoint-esitys, joka esitettiin oppitunnilla koko ryhmälle. 

Esityksen alussa kerrattiin koulutuksen rakenne, sekä tarkoitus ja tavoitteet. Esitys raken-

tui tarkastuskohteiden ympärille, joiden ohella käsiteltiin käytettävät tarkastusmenetel-

mät ja arvosteluperusteet. Käytäessä läpi tarkastuskohteita otettiin esille myös keskeisim-

pien säännösten voimaantuloajankohdat. Opetettavat asiat olivat hyvin käytännön tarkas-

tustyöhön painottuvia ja perustuivat omiin katsastajana saadun kokemuksen tuomiin ha-

vaintoihin.  

 

Läheskään kaikki taulukossa 2 listatut aihealueet eivät siis olleet erillisiä osuuksia ope-

tusmateriaalissa, vaan niitä yhdisteltiin lomittain luontevaan järjestykseen. Katsastuksen 

arvosteluperusteet käytiin läpi ainoastaan pääpiirteissään, sillä asentajan työskentelyn 

kannalta suuri ajankäyttäminen niihin ei olisi ollut kovin tarkoituksenmukaista. Olen-

naista oli tietää mitkä vikakohteet pääasiassa aiheuttavat hylkäyksen, korjauskehotuksen 

tai keskeytyksen, ja mitä eri käsitteet tarkoittavat. Lisäksi arvosteluperusteissa esiintyviä 

poikkeuksia nostettiin esille. Myös jälkitarkastuksen sisältö oli osa oppimateriaalia.  

 

Katsastusasemien havaintojen perusteella erityistä huomiota vaativat kohteet otettiin huo-

mioon oppimateriaalin laatimisessa. Erityisesti jarrujärjestelmän tarkastaminen sekä 

päästömittaus- ja pyöränsuuntaustodistuksissa vaadittavat tiedot käytiin tarkasti läpi. 

Myös erilaisten vikojen ja puutteiden yleisimpiä aiheuttajia käsiteltiin, jotta ymmärrettäi-

siin mistä ne johtuvat tai ovat seurausta. Oppimateriaalissa keskityttiin myös eri akselis-

torakenteiden oikeanlaiseen keventämiseen, sekä sen yhteydessä käytettäviin käsiottei-

siin. Valoja koskevia käsitteitä selvennettiin. 

 

Opetuksessa oli myös tarkoituksena saada oppilaat ymmärtämään käytettävien mittauk-

sien toimintaperiaate, jotta niiden tarkoitukset voitaisiin ymmärtää paremmin. Oppimate-

riaalissa käytiinkin lyhyesti läpi esimerkiksi heilahduksenvaimentimien Eusama-testin 

sekä dieselin savutusmittauksien toimintaperiaatteet. Esitys sisälsi myös ohjeita esimer-

kiksi Autodatan käyttämisestä apuvälineenä. 

 

Ruostevaurioiden osalta annettiin esimerkkejä tyypillisimmistä ruostevaurioista. Lisäksi 

oli tärkeää käydä läpi kohteet, joita ei saa korjata hitsaamalla, poikkeuksena valmistajan 

sallimat ohjeet. 
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Esityksessä annettiin ohjeita myös hieman erilaisiin tilanteisiin, kuten nelivetoauton ja 

perävaunun jarrujen tarkastamiseen. Myös kevyiden nelipyörien jarrutarkastuksien poik-

keukset käytiin läpi. Oppimateriaalissa otettiin huomioon myös jotkin valmistajien il-

moittamat poikkeukset, kuten päästöjen osalta sallitut vikakoodit tai suuremmat päästö-

arvot, laihaseosmoottorit, ilmapumppujärjestelmällä varustetut autot sekä kaksitahti- ja 

wankelmoottorit. Muita poikkeuksia ovat esimerkiksi valmistajan ilmoittamat sallitut pit-

kittäisvälykset alapallonivelissä 

 

Omana osuutena esityksessä oli katsastuslain uudistukset 20.5.2018 alkaen. Sen keskei-

simpiä uudistuksia olivat katsastusajankohtaa koskevat muutokset, päästömittauksien 

muutokset dieselien osalta EURO 6 -päästöluokassa ja bensiinien osalta 10 vuoden sisällä 

käyttöönotetuissa autoissa, sekä vikojen arvostelun muutokset ja tarkennukset. (Arvoste-

luperustemääräys 2017) 

 

Esityksen loppuun kerättiin joitakin yleisimpien automallien tyypillisiä vikoja ja vinkkejä 

niiden paikantamiseen. Opetettavia asioita pyrittiin havainnollistamaan lisäämällä tilan-

teisiin liittyviä kuvia. Samalla pyrittiin saamaan esityksestä mielekkäämpi seurata. Kuvat 

olivat pääosin itse otettuja kuvia katsastuksessa havaituista poikkeavuuksista. Esityksen 

sekaan oli lisätty myös kaksi lyhyttä huumorisävytteistä videota, jotka liittyivät katsas-

tukseen. Videon tarkoituksena oli pitää oppilaiden mielenkiinto yllä ja tehdä esityksestä 

kevyempi seurata. Esitys koostui yhteensä 89:stä diasta. 

 

 

5.5.3 Havaintomateriaali 

 

Opetusta varten hankittiin havaintomateriaalia, jolla voitiin konkreettisesti näyttää ope-

tettavia asioita. Tarkoituksena oli myös pitää oppilaiden mielenkiintoa yllä havaintoma-

teriaalin avulla. Käyttöön hankittiin kaksi murtunutta jarruletkua ja muutama vaurioitunut 

kumipusla etu- ja taka-akselistoista. 
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5.5.4 Harjoitustehtävät 

 

Koulutuksen harjoitustehtävistä pyrittiin tekemään sellaisia, että ne käsittelevät katsas-

tusta nimenomaan korjaamon näkökulmasta. Tehtävät olivat omasta kokemuksesta ja kat-

sastusasemien havainnoista poimittuja tosielämän tilanteita. Harjoitustehtäviin kerättiin 

katsastusasemien havainnoista kerätyt ongelmakohdat, ja kysymyksien asettelulla niitä 

sovellettiin käytännön tilanteisiin mahdollisimman tehokkaasti. Jotkin kysymykset saat-

tavat vaikuttaa väkisin keksityiltä tai yksinkertaisilta, mutta niiden tarkoituksena onkin 

vain lähinnä muistuttaa tarkastettavan kohteen tärkeydestä. Toisaalta osassa tehtävistä 

saattaa olla myös hieman liian haastavia kohtia, sillä opetus järjestettiin ensimmäisen 

vuoden opiskelijoille, joiden lähtötiedot ja kokemus eivät välttämättä ole tässä vaiheessa 

koulutusta kovin korkealla tasolla. Harjoitustehtävät ovat nähtävissä liitteessä 1. 

 

 

5.5.5 Tentti 

 

Koulutuksen teoriaosuuden lopuksi järjestettiin tentti, jotta saataisiin käsitys oppimisen 

ja osaltaan myös koulutuksen onnistumisesta. Tentti koostui oikein-väärin väittämistä, 

sekä kolmesta yksinkertaisesta kysymyksestä. Tehtäviin koottiin joitakin koulutuksen tär-

keimpiä asioita. Tentti oli lyhyt ja helppo täyttää, mutta sen avulla kuitenkin voitiin hyvin 

todeta, miten hyvin opetetut asiat ovat jääneet oppilaiden muistiin. Kaikki tentin tehtävät 

olivat sellaisia, joita oli käsitelty tunneilla ja harjoiteltu harjoitustehtäviä tekemällä. Näin 

ollen eväät oikeisiin vastauksiin oli annettu. Tentti on esitetty liitteessä 2. 

 

 

5.5.6 Katsastustarkastuslomake 

 

Katsastuksen suorittamiseen on useita eri askelkuvioita. Työpaikalla tai koulussa olevien 

laitteiden järjestys sanelee pitkälti, millaisessa järjestyksessä tarkastuksia tehdään. Työtä 

harjoiteltaessa on tärkeää opetella jokin tietty järjestys, jossa tarkastukset tehdään. Uusia 

asioita ja muistettavaa tulee yhdellä kertaa niin paljon, että on helpompi tehdä asiat aina 

samassa järjestyksessä. Tällöin kaikki tarvittavat työvaiheet muistuvat helpommin ja työ-

hön syntyy rutiininomaista otetta nopeammin. 
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Vammalan ammattikoululla oli jo ennestään varsin toimiva ja selkeä katsastustarkastus-

lomake. Lomakkeessa tarkastuskohteet olivat listattu katsastuksen arvosteluperusteiden 

mukaisesti. Käytössä olleen lomakkeen huonona puolena oli, että tällainen listaus on 

melko suurpiirteinen. Oppilaitoksessa käytettävän katsastustarkastuslomakkeen tulisi olla 

hyvinkin yksityiskohtainen, sillä opeteltaessa uutta moni asia jää tekemättä, jollei sitä ole 

erikseen mainittu. Etenkin ensimmäisen ja toisen luokan opiskelijoilla tulisi olla yksityis-

kohtaisempi lomake käytössä, sillä heillä ei välttämättä ole minkäänlaista aikaisempaa 

kokemusta aiheesta. Myös Trafi käyttää tällaista menetelmää katsastajaharjoittelijan koh-

dalla. Aluksi tehdään katsastuksia neljä sivuisen tarkastuspöytäkirjan kanssa, jotta opit-

taisiin tarkastamaan ajoneuvo kokonaisuudessaan.  

 

Vanhan lomakkeen tilalle päätettiin laatia uusi oppilaille suunnattu katsastustarkastuslo-

make. Lomakkeeseen lisättiin tarkastuskohteita ja tehtiin edellisiin tarkennuksia. Lomak-

keesta tehtiin huomattavasti aikaisempaa yksityiskohtaisempi. Yhtenä kriteerinä kuiten-

kin oli, että lomakkeen tulee olla yksisivuinen. Tällöin sen täyttyminen on huomattavasti 

helpompaa ja mielekkäämpää. Tämän vuoksi kirjaisinkokoa jouduttiin pienentämään 

merkittävästi. 

 

Parannuksia pyrittiin tekemään myös loogisen järjestyksen osalta. Looginen järjestys on 

tärkeä työn sujumisen kannalta, jotta lomakkeessa ei tarvitsisi ”poukkoilla” edestakaisin 

kesken työn. Vasta käytäntö kuitenkin osoittaa, onko uudessa lomakkeessa puutteita ja 

miten hyvin se todellisuudessa on onnistunut.  

 

Lomaketta paranneltiin sen jälkeen, kun sen käyttämisestä saatiin kokemusta. Käytännön 

harjoittelussa täytettiin lomake yhteensä kuusi kertaa, jolloin päästiin käsitykseen sen toi-

mivuudesta. Siihen tehtiin pieniä parannuksia täyttämisen helpottamiseksi. Alun perin lo-

makkeessa oli oma kohtansa ”muut laitteet ja varusteet”, joihin kuuluivat turvavyöt ja 

vetolaitteet. Nämä päätettiin kuitenkin siirtää muiden kohtien alle, jossa niiden tarkastus-

järjestys on loogisempi. Turvavyöt siirrettiin kohtaan ”koeajo” ja vetolaitteet kohtaan 

”alusta ja kori”. Paranneltu lomake on nähtävissä liitteessä 3. 
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5.5.7 Palautekysely 

 

Koulutuksesta laadittiin palautekyselylomake, jonka avulla voitaisiin tehdä päätelmiä 

koulutuksen toteutuksen onnistumisesta. Palaute kerättiin koulutuksen lopuksi opiskeli-

joilta. Palautekyselyn kautta kerätyn informaation perusteella saataisiin selville onnistu-

miset ja epäonnistumiset, joilla mahdollistettaisiin koulutuksen kehittäminen huomatta-

vasti helpommin.  

 

Lomake koostui yhdestä A4-sivusta, jossa oli yhteensä kahdeksan kysymystä. Kysymyk-

sien avulla pyrittiin selvittämään koulutuksen ennakko-odotuksien toteutuminen, hyödyl-

lisyys työelämää ajatellen, opintomateriaalin selkeys, koulutuksen hyvät ja huonot puolet, 

sekä koulutuksen laajuuden ja vaativuuden onnistuminen niin teoriaopetuksen kuin käy-

tännön harjoittelun osalta. Kysymyksissä oli arviointia asteikolla 1-5, laajuuden ja vaati-

vuuden arviointi annetulla asteikolla, sekä kysymyksiä, joihin vastattiin vapaasti sanalli-

sesti. Palautekyselylomake on nähtävissä liitteessä 4. 

 

 

5.6 Katsastustarkastuksien harjoittelu käytännössä 

 

Käytännön harjoittelu oli tarkoitus toteuttaa parityöskentelynä. Työparin oli tarkoitus tar-

kastaa kaksi autoa, jolloin jokainen oppilas saisi tarkastaa yhden auton itse ja seurata mu-

kana toisen auton kanssa. Tarkastuksissa oli tarkoitus tehdä kaikki määräaikaiskatsastuk-

sen tarkastukset ja ohjata oppilaita koko ajan. Muut oppilaat olisivat muissa tehtävissä, 

kunnes heidän vuoronsa koittaisi. Tarkastus alkaisi koeajolta. Koeajo tarvitsi suorittaa 

itse, sillä ensimmäisen vuoden opiskelijoilla ei vielä ole ikänsä puolesta ajo-oikeutta. 

Myös hallissa sisällä ajaminen oli kiellettyä oppilaiden ajo-oikeuden puuttumisen vuoksi, 

joten testiradan läpi ajaminen nosturille tuli tehdä itse. 

 

Hyvin henkilökohtaisella opetuksella saataisiin sekä opettamisesta että oppilaan oppimi-

sesta helpompaa. Kyseinen opetustapa on aikaa vievää, mutta huomattavasti tehokkaam-

paa kuin suuren ryhmän opettaminen kerralla.  
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6 KATSASTUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS 

 

 

6.1 Oppitunnit 

 

Oppitunnilla teoriaopetusta pyrittiin elävöittämään omien henkilökohtaisten kokemuk-

sien pohjalta. Opetettava asia on mielenkiintoisempaa, kun voidaan esimerkkien avulla 

ymmärtää, miten se vaikuttaa käytännön tasolla. Kokemus on myös osoittanut, että yh-

distämällä jokin uusi asia käytännön esimerkkiin jää se helpommin oppijan pitkäkestoi-

seen muistiin. Esitystä pyrittiin myös katkaisemaan lyhyillä humoristisilla katsastusaihei-

silla videoilla opetuksen lomassa, jotta oppilaiden mielenkiinto pysyisi paremmin yllä. 

 

PowerPoint-esityksessä oli paljon asiaa, joten ajankäytön tehokkuuden vuoksi sen sisältö 

oli käytävä nopeasti läpi. Oppilaita kehotettiinkin esittämään kysymyksiä, jos jokin asia 

jää epäselväksi. Suuren tietomäärän lisäksi lähes kaikki siitä oli oppilaille täysin uutta, 

sillä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden aikaisempi käsitys katsastuksesta on yleisesti 

heikkoa. Tämä aiheutti hieman haasteita opetukseen. 

 

Aiemmasta aikataulusta poiketen teoriaosuus saatiinkin vietyä loppuun kolmen oppitun-

nin aikana. PowerPoint-esityksen kesto oli tasan kaksi oppituntia ja kolmannella oppitun-

nilla tehtiin harjoitustehtävät ja tentti. Oppilaat seurasivat opetusta hyvin, joskin ensim-

mäisellä oppitunnilla 8.00-8.45 oli osalla havaittavissa pientä uneliaisuutta. 

 

Harjoitustehtävät tehtiin yhdessä keskustelemalla, sillä oppilailla ei ollut PowerPoint-esi-

tyksen lisäksi muuta oppimateriaalia, josta vastauksia olisi voinut etsiä. Harjoitustehtä-

vien tekeminen toimikin ikään kuin kertauksena juuri käytyyn teoriaopetukseen, ja näin 

ollen valmisti myös tulevaan tenttiin. Lisäksi asiat jäävät useasti paremmin muistiin, kun 

ne kirjoitetaan ylös. Harjoitustehtävistä jäi myös muisto koulutuksesta, josta asioita voi-

daan kerrata myöhemmin.  

 

Opetuksen lomassa oppilaille laitettiin kiertämään myös havaintomateriaalia. Niiden 

avulla he pystyivät konkreettisesti näkemään, miltä esimerkiksi murtunut jarruletku tai 

vaurioitunut kumipusla näyttää. 
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6.2 Katsastustarkastuksien harjoittelu käytännössä 

 

6.2.1 Työn valmistelu 

 

Ennen koulutuksen aloittamista käytiin ammattikoulun opettajan kanssa suunnittele-

massa, miten työskentelystä saadaan tehokasta ja toimivaa. Tarvittavat laitteet ja välineet 

käytiin läpi ja tarvittaessa kerrattiin niiden toiminta. Esimerkiksi jarrudynamometri oli 

hyvin erilainen verrattuna yleisesti katsastusasemilla käytössä oleviin laitteisiin. 

 

Ennen koulutuksen pitämistä hankittiin myös kaksi henkilöautoa, joihin katsastustarkas-

tuksia tehtäisiin. Kaksi autoa oli riittävä määrä, jotta työpareittain jokainen saisi itse tar-

kastaa yhden autoista. Autojen oli myöskin hyvä olla sellaisia, joista löytyisi vikoja. Käyt-

töön valittiin auto-osaston oma Mazda 626 vuosimallia 1996, ja asiakkaan Seat Altea XL 

vuosimallia 2006.  

 

Testiradan ja ravistimella varustetun nosturin esteetön käyttö varmistettiin ennen koulu-

tusta. Tarkastuksien järjestys suunniteltiin etukäteen, jotta työskentelystä saataisiin jou-

hevaa. Esimerkiksi päästömittareiden sijainti mietittiin sopivaksi. Ravistimella varustettu 

nosturi oli ikään kuin väärin päin testiradalta ajettaessa, joten auto tuli kääntää testiradan 

ajamisen jälkeen ja peruuttaa nosturille. Näin saatiin etuakseli ravistinlevyjen päälle. Nos-

turi tullaan tulevaisuudessa kääntämään toisin päin, mutta tällä hetkellä se hankaloittaa 

työn sujuvuutta. 

 

 

6.2.2 Työn toteutus 

 

Käytännön harjoittelun alussa selvisi, että suunniteltu aikataulu oli liian optimistinen. Yh-

den parin tai kolmen hengen ryhmän kanssa katsastustarkastuksen tekeminen kesti 1 - 1,5 

tuntia, kun suunnittelussa oletettu aika oli noin 30 – 45 minuuttia. Toteutus muutettiin 

sellaiseksi, että yksi pari tai kolmen hengen ryhmä tarkasti yhden auton ja jokainen teki 

kaikki tarkastukset omalla vuorollaan. Opetus tapahtui siis ensin kahdelle tai kolmelle 

oppilaalle yhteisesti, jonka jälkeen vielä jokainen erikseen teki tarkastukset ohjatusti. 

Kaikki tarkastukset sekä laitteiden ja välineiden käyttäminen käytiin siis henkilökohtai-
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sesti läpi. Harjoituksissa käytettyjä laitteita ja välineitä olivat esimerkiksi ravistin eli vä-

lystesteri, rengasrauta, peili ja valojensuuntauslaite. Kaikkien laitteiden käytön kannalta 

oleellisinta ovat oikeanlaiset työskentelymenetelmät. 

 

Päästömittauslaitteen toiminnan kanssa oli ongelmia ensimmäisen parin kanssa, joten 

päästömittaukset jätettiin koulutuksen ulkopuolelle käytännön osalta. Oppitunnilla pai-

notettiin, mitkä asiat päästömittaustodistuksista tulee tarkastaa ja löytyä, mutta itse lait-

teiden käyttämisen opettelu jäi siis muuhun ajankohtaan. Päästömittaukset olisivat olleet 

tärkeä vaihe opetella, mutta niiden puuttuminen ei oleellisesti heikentänyt koulutuksen 

laajuutta kokonaisuutta ajatellen. Myöskään opetushallituksen arviointikriteerit eivät 

edellyttäneet päästömittauksien osaamista läpäistäkseen osa-alueen määräaikaiskatsas-

tustarkastus.  

 

Tarkastus aloitettiin koeajolta, jonka yhteydessä tarkastettiin esimerkiksi turvavyöt, huur-

teenpoisto, pesulaite, näkyvyys, hallintalaitteet ja äänimerkinantolaite. Koeajon jälkeen 

testattiin heilahduksenvaimentimet ja jarrut testiradalla. Loput tarkastukset tehtiin nostu-

rilla, alkaen valojen tarkastamisesta ja ajoneuvon tunnistamisesta. Koulutuksen suurin ja 

tärkein vaihe oli auton tarkastus sen jälkeen, kun se nostetaan nosturilla ylös. Autosta 

tarkastettiin etenkin jarrujärjestelmä, alusta, kori, akselistot, pyörät ja jousitus. Tarkastus 

vastasi hyvin tarkasti määräaikaiskatsastuksen sisältöä. Samalla harjoiteltiin katsastustar-

kastuslomakkeen täyttämistä. Ensimmäistä paria lukuun ottamatta työskentelystä ja kou-

luttamisesta tuli myöskin sujuvaa, opetuksen onnistuessa luontevammin loppua kohden. 

 

Oppilaat olivat hyvin mukana harjoituksissa ja halukkaita oppimaan. Oma-aloitteisuutta 

olisi voinut olla enemmän, mutta kokonaisuudessaan työskentely oli hyvällä mallilla. 

Käytettävissä ollut aika asetti rajoitteita koulutuksen toteuttamiseen. Koulutuksen tarkoi-

tuksena oli kuitenkin antaa huomattavasti paremmat lähtökohdat katsastustarkastuksien 

opettelemiseen, jossa onnistuttiinkin kohtalaisen hyvin. 
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7 TULOKSET 

 

 

7.1 Tentin tulokset 

 

Tenttiin osallistui 15 oppilasta. Yksi oppilaista ei ollut koulutuksen ensimmäisenä päi-

vänä koulussa, mutta pääsi kuitenkin toisena päivänä harjoittelemaan katsastustarkastusta 

käytännössä. Tämän vuoksi hän ei myöskään osallistunut tenttiin. Yksi oppilaista tuli en-

simmäisenä koulutuspäivänä tunnin myöhässä kouluun, joten häneltä jäi ensimmäinen 

oppitunti käymättä. Viimeiseltä oppitunnilta oli poissa kaksi oppilasta, koska kiireisen 

asiakastyön vuoksi heitä tarvittiin hallissa. Tämän vuoksi heiltä jäi harjoitustehtävien te-

keminen väliin, mutta he suoriutuivat siitä huolimatta tentistä erinomaisesti. 

 

Tentin ensimmäisen tehtävän oikein-väärin väittämät osattiin melko hyvin. Vaikeim-

maksi osoittautui väittämä, jonka mukaan MacPherson tyyppinen etuakseli tulee keven-

tää alatukivarren alta. Oikein väittämään osasi vastata vain kaksi oppilasta, eli 13 % vas-

tanneista. Väittämän hankaluus ilmeisesti johtui käsitteiden tietämättömyydestä, sillä 

myöhemmässä vaiheessa kuvasta osattiin kuitenkin osoittaa, miten päällekkäisillä tuki-

varsilla toteutettu akselistorakenne tulee keventää. Akselistojen nimet ja käsitteet käytiin 

nopeasti läpi oppitunnilla, eikä asioita oltu kovin tarkasti ehditty käsitellä oppilaiden ai-

kaisemmissa opinnoissa. Toinen selvästi hankala väittämä oli, että ajoneuvon voi hyväk-

syä katsastuksessa, vaikka huurteenpoisto (puhallin) ei toimisi lainkaan. Tämän vaikeus 

johtui lähinnä opetuksen puutteista. Puhaltimen tarkastaminen käytiin läpi ja todettiin, 

että sen tulee toimia, mutta sen arvostelusta ei huomattu mainita erikseen. Oikean vas-

tauksen väittämään tiesi 7 oppilasta, eli 47 prosenttia vastanneista. 

 

Muut ensimmäisen tehtävän väittämät olivat vastauksien perusteella vaikeudeltaan hyvin 

tasaväkisiä, oikeiden vastauksien ollessa 67-93 % välillä. Ensimmäisen tehtävän kes-

kiarvo oli 9 pistettä 12 mahdollisesta, joten kolmeen väittämään vastattiin keskimäärin 

väärin. Väittämistä 75 % siis osattiin oikein. 

 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin, kuinka monta prosenttia käyttöjarrussa saa olla eroa 

maksimissaan samalla akselilla. Oikeasta vastauksesta sai 2 pistettä. Oikein vastasi 11 

oppilasta, eli 73 % vastanneista. Tehtävästä saatujen pisteiden keskiarvo oli 1,3. 
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Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin, mitä vikakoodien vuoksi hylätty ajoneuvo vaatii 

hyväksytyn OBD-todistuksen lisäksi läpäistäkseen jälkitarkastuksen. Täysin oikein osasi 

vastata 60 % oppilaista. Lisäksi osittain oikeista vastauksista sai osapisteitä, jonka vuoksi 

saatujen pisteiden keskiarvo oli 1,3 mahdollisesta 2 pisteestä. 

 

Viimeisessä eli neljännessä kysymyksessä oli esitetty päällekkäisillä kolmiotukivarsilla 

varustettu akselistorakenne, jossa kierrejousi oli tukivarsien välissä. Oppilaan tuli vastata, 

mistä akselisto tulee keventää etsittäessä välyksiä. Oikeasta vastauksesta sai 2 pistettä. 

Täysin oikean vastauksen antoi 10 oppilasta, eli 67 % vastanneista. Tämän lisäksi annet-

tiin epätarkkoja tai väärillä käsitteillä annettuja vastauksia, joista sai osapisteitä. Tehtä-

västä saatiin keskimäärin 1,43 pistettä. 

 

Kokonaisuudessaan tentti sujui hyvin ja sen perusteella oppilaat olivat oppineet tunneilla 

käsiteltyjä asioita. Tentistä saatujen kokonaispisteiden keskiarvo oli 13,2 mahdollisista 

18 pisteestä. Parhaimmat suoritukset ylsivät 16 pisteeseen. Koe arvosteltiin hyväksytty-

hylätty asteikolla. Hylätyn rajaa ei kuitenkaan sen tarkemmin määritelty, sillä uusinta 

mahdollisuutta ei järjestetty. Hyväksyntäraja olisi ollut puolet vastauksista, eli 9 pistettä 

18 mahdollisesta. Tämän myös yhtä oppilasta lukuun ottamatta kaikki ylittivät kirkkaasti. 

Ainoastaan yksi koe jäi selvästi hyväksyntärajan alapuolelle 7 pisteen suorituksella. Op-

pilasta ei senkään vuoksi määrätty uusintaan, sillä hän ei ollut paikalla toisena koulutuk-

sen päivänä. Kyseisen oppilaan huono tulos tentistä johtui myös enimmäkseen yrityksen 

puutteesta, sillä ainoastaan ensimmäiseen rastitustehtävään oli vastattu. 

 

 

7.2 Palautekyselyn tulokset 

 

Palautekyselylomakkeeseen vastasi poissaolojen vuoksi vain 10 oppilasta koulutukseen 

osallistuneista 16 oppilaasta. Saatujen vastauksien perusteella voidaan kuitenkin tehdä 

päätelmiä koulutuksen onnistumisesta. 

 

Palautekyselyn ensimmäisissä kolmessa kysymyksessä pyydettiin vastaamaan kysymyk-

siin ympyröimällä parhaiten kuvaava vaihtoehto asteikolla 1-5. Asteikon ääripäissä 1 tar-

koitti täysin eri mieltä ja 5 tarkoitti täysin samaa mieltä. Asteikon puolivälissä 3 tarkoitti, 

ettei osaa sanoa. Jos kysymykseen otti kantaa, tarvitsi palautteen annossa siis muodostaa 

mielipide siitä, oliko samaa vai eri mieltä. Yksi oppilas ei osannut sanoa, miten koulutus 
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vastasi odotuksia. Tätä lukuun ottamatta kaikki oppilaat vastasivat kohtiin samaa mieltä 

tai täysin samaa mieltä. Kysymyksien 1-3 tulokset on esitetty kuvassa 6. 

 

 

KUVA 6. Palautekyselyn kysymyksien 1-3 tulokset 

 

Kaaviosta voidaan nähdä, että koulutus vastasi erittäin hyvin oppilaiden odotuksia. Vas-

tauksien keskiarvo oli lähes 4,7. Myös koulutuksen hyödyllisyydestä työelämään oltiin 

enimmäkseen täysin samaa mieltä, keskiarvon ollessa 4,6. Koulutusmateriaalin riittävyy-

den ja selkeyden arvioinnissa vastaukset jakautuivat tasan täysin samaa mieltä ja samaa 

mieltä -vaihtoehtojen välillä, keskiarvon ollessa 4,5. 

 

Kysymyksessä neljä pyydettiin arvioimaan koulutuksen laajuutta vaihtoehtoina liian sup-

pea, sopiva ja liian laaja. Viidennessä kysymyksessä koulutuksen vaativuutta pyydettiin 

arvioimaan vaihtoehtoina liian helppo, sopiva ja liian vaikea. Molemmissa kysymyksissä 

vastaukset pyydettiin erikseen teoriaopetuksen ja käytännön harjoittelun osalta. Lukuun 

ottamatta yhtä vastausta kaikki oppilaat vastasivat kysymyksien 4-5 kaikkiin kohtiin vaih-

toehdon sopiva. Oppilaiden mielestä siis koulutuksen laajuus ja vaativuus olivat niin teo-

rian kuin käytännönkin osalta sopivia. Yhden oppilaan mielestä käytännön osuus oli kou-

lutuksessa liian helppo. 

 

Kysymyksessä kuusi kysyttiin mikä koulutuksessa oli parasta. Yli puolet vastanneista op-

pilaista oli sitä mieltä, että katsastustarkastuksen harjoittelu hallissa oli parasta koulutuk-
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sessa. Parasta oli se, että pääsi itse tekemään eikä istuttu pelkästään luokassa. Muita vas-

tauksia olivat katsastusasioiden oppiminen, mukava opettaja ja (kokonaisuudessaan) 

kaikki. 

 

Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin mitä huonoa koulutuksessa oli ja miten kehittäi-

sit koulutusta. Yksi oppilas vastasi, että käytäntöä olisi voinut olla enemmän. Vastauk-

sesta huolimatta sama oppilas kuitenkin vastasi aiemmin, että käytännön harjoittelun laa-

juus oli sopiva. Viisi oppilasta eli puolet vastanneista vastasi, ettei koulutuksessa ollut 

mitään huonoa tai parannettavaa. Loput vastaajista jättivät kohdan tyhjäksi tai vastasivat 

etteivät tiedä.  

 

Viimeisessä eli kahdeksannessa kysymyksessä pyydettiin kertomaan lyhyesti, mitä val-

miuksia koulutuksesta sait työelämään. Kaikki kysymykseen annetut vastaukset on koottu 

taulukkoon 3. Vastauksista voidaan nähdä, että koulutus on vastauksien perusteella anta-

nut perusteet käytännössä tapahtuvaan tarkastustyöhön.  

 

TAULUKKO 3. Palautekyselyn kahdeksannen kysymyksen vastaukset koottuna 

Oppilas Vastaus 

Oppilas 1 Osaan tarkastaa auton huolellisemmin. 

Oppilas 2 Opin ymmärtämään, ettei kats.tarkistus olekaan itsestään selvyys… 

Oppilas 3 Vinkkejä mahdollisista vioista. 

Oppilas 4 Kaikkea katsastukseen liittyvää. 

Oppilas 5 Oppi katsastuksesta. 

Oppilas 6 Osaan suurin piirtein katsastustarkastuksen. 

Oppilas 7 Osaan katsastaa paremmin. 

Oppilas 8 Osaan perusasiat. 

Oppilas 9 Tietää kahtoo kaikki mitä tarvii katsastuksessa. 

 

 

7.3 Oppilaitoksen edustajan palaute 

 

Koulutuksen toteuttamisen jälkeen oppilaitoksen edustajana opettaja Petri Kiiski antoi 

vapaamuotoisen palautteen koulutuksen onnistumisesta. Palaute on esitetty kokonaisuu-

dessaan liitteessä 5. Alle on koottu keskeisimpiä kohtia koulutuksen onnistumista ar-

vioivasta osasta palautetta. 
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”Juho Toiviaisen suunnittelema opetuskokonaisuus oli kiitettävä. Hän paneutui työhönsä 

koko ajan aktiivisesti ja oli tehnyt hyvän pohjatyön rakentaessaan opiskelijoille suunna-

tun koulutuksen. Hänen rento, mutta asiallisen jämäkkä ote opettamiseen ja ohjaamiseen 

oli luontevaa ja toimivaa. Hän hallitsi opetustilanteen ja noin 16 vuotiaista nuorista koos-

tuvan, 15 henkilön opetusryhmän hyvin. Näin ollen voin todeta, että Juho soveltuu per-

soonaltaan hyvin myös tällaiseen työtehtävään. Kirjallinen opetusmateriaali jonka hän oli 

itse tuottanut ja koonnut oli myös käyttötarkoitukseensa sopivaa ja laadukasta. Kiteytet-

tynä voidaan sanoa, että hän oli käyttänyt valmisteluun aikaa, tehnyt sen ajatuksella ja 

huolella, sekä valmistautunut kohtaamaan opetettavan ryhmän kiitettävästi. Lisähyötynä 

em. seikkojen lisäksi opiskelijamme ja henkilökuntamme saivat nopeita ja täsmällisiä 

vastauksia autojen katsastusta ja katsastustoimintaa koskevissa kysymyksissä. Olen työn 

tilaajan edustajana erittäin tyytyväinen Juhon panokseen ja apuun opiskelijoidemme oh-

jaamisessa kohti ajoneuvoasentajan ammattia, johon yhtenä keskeisenä asiana myös kat-

sastustarkastus ja määräaikaiskatsastuskäytäntö kuuluvat.” (Kiiski 2018) 

 

”Koulutuksen lisäksi hän suunnitteli ja valmisti meille myös jatkokäyttöön uuden katsas-

tustarkastuslomakkeen, hieman vanhentuneen ja osin puutteellisen tilalle. Kyseisen kaa-

vake on nyt päivittäisessä opetuskäytössä osastollamme.” (Kiiski 2018) 

 

 

7.4 Tulosten analysointi 

 

Saaduista tuloksista voidaan havaita, että koulutus onnistui monilta osin. Koulutuksen 

laajuus ja vaativuus olivat oppilaiden mielestä sopivia. Jotta parempaan lopputulokseen 

oltaisiin päästy, olisi lähinnä käytettävää aikaa tullut lisätä. Parempi osaaminen oltaisiin 

saavutettu toistojen myötä harjoittelemalla tarkastuksia uudelleen ja uudelleen. 

 

Koulutus vastasi oppilaiden odotuksia erittäin hyvin. Myös koulutuksen hyödyllisyys 

työelämää varten oli oppilaiden mielestä hyvin onnistunut. Oppimateriaalin riittävyys ja 

ymmärrettävyys olivat hyviä, mutta niissä olisi vielä parantamisen varaa. Palautekyselyn 

tuloksista voidaan selkeästi nähdä, että oppilaiden mielestä käytäntöön painottuva koulu-

tus on mielekästä. Tämän vuoksi tiivistetty teoriaosuus oli myös sopiva kyseiseen koulu-

tukseen. 
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Oppilaitoksen edustajan palautteesta voidaan nähdä, että myös itse opettaminen ja ohjaa-

minen olivat onnistuneita. Tämä oli täysin uutta ja erilaista aikaisempiin tehtäviini ver-

rattuna, mutta myös omasta mielestäni kaikki sujui yllättävän hienosti. Koulutus koko-

naisuutena oli varsin onnistunut. Oppimateriaali oli tarkoituksenmukaista ja ohjattu käy-

tännön harjoittelu osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Koulutuksen rakenne oli johdonmu-

kainen.   

 

Tuloksista voidaan nähdä, että koulutuksesta on ollut hyötyä kaikille osapuolille. Koulu-

tus on kehittänyt niin oppilaita kuin itseänikin. Oppilaat ovat saaneet katsastustarkastuk-

sien tekemiseen paremmat lähtökohdat kuin yksikään ryhmä aikaisemmista vuosikurs-

seista. Oppilaitoksen katsastusta käsittelevä opetus on parantunut uuden katsastustarkas-

tuslomakkeen ja oppimateriaalin myötä. 
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8 TYÖN KEHITTÄMINEN 

 

 

Oppilailta kerätyn palautekyselyn perusteella ei saatu minkäänlaisia kehitys- tai paran-

nusehdotuksia. Ainoastaan yksi oppilas toivoi, että käytäntöä olisi voinut olla enemmän. 

Suurimman osan mielestä koulutuksessa ei ollut mitään huonoa tai kehitettävää. Koulu-

tuksen voidaan siis päätellä olleen suurimmalta osin onnistunut, mutta parannettavaa ja 

kehitettävää työssä esiintyi monilta osin. 

 

 

8.1 Oppimateriaali 

 

Harjoitustehtävissä olisi parannettavaa, jotta niistä saataisiin täsmällisempiä ja ymmär-

rettävämpiä. Harjoitustehtäviin olisi myöskin pitänyt tehdä kirjallisesti oikeat vastaukset, 

jotta niiden tarkastaminen olisi sujunut helpommin. Nyt tarkastus tehtiin kertomalla oi-

keat vastaukset suullisesti, jonka vuoksi oppilaiden oli hieman hankalaa kirjata vastauksia 

ylös. Itse vastauksien kirjoittaminen samanaikaisesti taululle tai valkokankaalle olisi 

myös toiminut parempana vaihtoehtona. Harjoitustehtäviä voitaisiin tehdä lisäksi tieto-

koneella, jolloin vikojen arvostelun opettelu olisi helpompaa kuvien avulla. Myös tentin 

kysymyksissä tulisi kiinnittää tarkempaa huomiota muotoiluun, jotta voitaisiin varmistua 

niiden yksiselitteisyydestä.  

 

 

8.2 Katsastustarkastuksien harjoittelu käytännössä 

 

Parhaiten koulutusta ja oppilaiden osaamista voitaisiin parantaa lisäämällä toteutukseen 

käytettävää aikaa. Esimerkiksi viiden päivän koulutuksen aikana katsastustarkastuksia 

ehdittäisiin tekemään henkilökohtaisesti useita, jolloin oppiminen olisi merkittävästi te-

hokkaampaa. Oppilaille pitäisi tulla useita toistoja peräkkäin, jotta oppimista tapahtuisi 

laajemmin. 

 

Päästömittauksien tekeminen käytännössä tulisi lisätä koulutukseen, niin kuin se alkupe-

räisessä suunnitelmassa olikin. Päästömittauksien tekemisessäkin pitäisi kuitenkin saada 

useampia toistoja, jotta laitteiden käyttäminen jäisi paremmin mieleen.  
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Koulutus järjestettiin ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joista yhdelläkään ei ollut nuo-

ren ikänsä vuoksi auton kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia. Koulutus olisi ollut käy-

tännöllisempi, jos oppilaat olisivat saaneet itse suorittaa koeajon ja ajaa testiradan läpi. 

Nyt he joutuivat seuraamaan osan tarkastuksista vierestä, joka ei ole oppimisen kannalta 

kovin toivottavaa.  

 

Tarkastettavien autojen osalta olisi paljon parannettavaa. Autoja tulisi olla useita ja niiden 

tulisi olla erilaisia. Autojen tulisi olla eri ikäisiä eri ajoneuvoluokista, esimerkiksi eri käyt-

tövoimalla ja akselistorakenteella varustettuja. Tarkastuksissa voisi olla myös kevyitä jar-

rullisia perävanuja ja mopoautoja. Tarkastettavissa kohteissa tulisi myös olla oikeita vi-

koja, jotka voitaisiin havaita. Laajan valikoiman järjestäminen on kuitenkin käytännössä 

hyvin haasteellista. 
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9 POHDINTA 

 

 

9.1 Opinnäytetyön onnistuminen 

 

Koulutuksen järjestäminen luonnistui todella hyvin. Opettaminen sujui odotuksia parem-

min ja tuntui luontevalta. Osaltaan tähän vaikutti se, että oppilaat jaksoivat seurata pa-

remmin oppitunnilla uutta työelämästä tulevaa opettajaa. Myös käytännön opettaminen 

oli huomattavasti helpompaa, koska opetus oli hyvin henkilökohtaista. Suuren ryhmän 

hallitseminen hallissa olisi vaatinut huomattavasti enemmän suunnittelua ja osaamista. 

 

Korjaamoiden katsastukseen liittyviä ongelmakohtia tutkittiin haastattelemalla katsastus-

asemien edustajia. Havaintojen perusteella saatiin selvitettyä yleisimmät ongelmakohdat, 

joiden perusteella koulutusta voitiin kohdentaa oikeisiin asioihin. Koulutuksen kehittä-

miseksi tulisi käytettävää aikaa lisätä merkittävästi, jotta käytännön tarkastustyön osuus 

olisi suurempi. Myös tarkastettavaan kalustoon tulisi panostaa, jotta se olisi riittävän mo-

nipuolista ja oikeita vikoja voitaisiin todeta laajasti. 

 

Tärkeintä opinnäytetyön onnistumisessa oli se, että kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä 

lopputulokseen. Oppilaiden mielestä koulutus oli onnistunut ja hyödyllinen. Oppilaitos 

oli tyytyväinen koulutukseen ja heidän saamaan materiaaliin. Myös itse olin erittäin tyy-

tyväinen päästessäni tutustumaan ammatillisen opettajan tehtäviin ja toimimaan oman 

alani asiantuntijana. 

 

Erityisesti katsastustarkastuslomakkeesta tuli lopulta onnistunut. Aluksi lomake oli hie-

man monimutkainen ja hankala täyttää, mutta koulutuksen jälkeen sitä muokattiin käy-

tännöllisemmäksi. Yksityiskohtainen lomake helpottaa erityisesti aloitettaessa katsastus-

tarkastusten harjoitteleminen. Lomake on nyt päivittäisessä käytössä auto-osastolla. Op-

pilaitos sai myös lomakkeen Word-tiedostona, jonka avulla sitä on helppo muokata ha-

vaittaessa parannuskohteita. 

 

Toisena koulutuspäivänä osallistujamäärä oli melko pieni. Tästä huolimatta lähes kaikki 

pääsivät osallistumaan niin teoriaopetukseen kuin käytännön harjoitteluunkin. Ainoas-

taan palautekyselylomakkeen täyttämisessä osallistujamäärä jäi harmittavan pieneksi, 



55 

 

mutta tämäkään ei merkittävästi vaikuttanut työn lopputulemaan. Osaltaan toisen koulu-

tuspäivän osallistujamäärään saattoi vaikuttaa samana päivänä järjestetty lakko. SAK:n 

alaiset yritykset olivat lakossa ns. aktiivimallin vastustamisen vuoksi, joten esimerkiksi 

linja-autot eivät kulkeneet normaalisti.  

 

 

9.2 Ammatillisen opetuksen haasteet työssä 

 

Usein tärkein tekijä uuden oppimisen kannalta on oppijan oma motivaatio ja asennoitu-

minen. Jos haluaa oppia jotakin, yleensä sen myös oppii. Opettajan kannalta motivaatioon 

vaikuttaminen voi olla toisinaan haastavaa. Oppilaiden innostaminen omalla asenteellaan 

on kuitenkin yksi opettajan oleellisimmista tehtävistä. 

 

Koulutuksen tärkeimpiä tarkoituksia oli pystyä vaikuttamaan oppilaiden asennoitumiseen 

työssä sekä kaikessa tekemisissään. On tärkeää saada oppilaille halu oppia koko ajan uutta 

ja kehittää itseään paremmaksi. Epäonnistumisia ei tulisi turhaan pelätä, vaan oppilaita 

tulisi rohkaista kokeilemaan uusia asioita. On tärkeää pitää mielessä sanonta kukaan ei 

ole seppä syntyessään. Mitään uutta ei milloinkaan opi, jollei yritä. Työtä tehtäessä tulisi 

aina yrittää parhaansa, eikä suhtautua välinpitämättömästi turhamaisilta vaikuttaviin koh-

teisiin. Opettajan työssä kaikkien kohdalla tähän ei kuitenkaan ole mahdollista päästä, 

vaan on tyydyttävä tekemään ja yrittämään parhaansa. Oppilaiden mielenkiinnon ja in-

nostuneisuuden herättäminen omalla toiminnallaan on suurimpia haasteita opettajan 

työssä. 

 

On myös tärkeää ymmärtää miksi jotakin tehdään. Esimerkiksi päästömittaustodistuksista 

löytyvät pakolliset tiedot ovat selvästi ilmoitettu päästömittausohjeissa ja niitä on tällöin 

noudatettava. Trafi myöskin valvoo tarkastuskäynneillään päästömittaustodistuksia, ja 

katsastusasemat saavat nuhteita tai sanktioita virheellisesti hyväksytyistä todistuksista 

virheen vakavuuden mukaisesti. Katsastaja ei siis missään tilanteessa tee kiusaa korjaa-

mon työntekijöille, vaan suorittaa vain työtään. 

 

Tärkeää on myös saada oppilaille sellainen ajattelumalli, että he tekevät tarkastustyötä 

koko ajan. Kun he siirtävät ajoneuvon ulkoa sisälle nosturille, he tekevät samalla koeajoa 

ja tarkkailevat, onko ajoneuvon toiminnassa jotakin normaalista poikkeavaa. Sama kos-

kee nosturilla työskentelyä; kun siirrytään pyörästä toiseen tai etuakselilta taka-akselille, 
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ajoneuvoa tarkkaillaan samalla muilta osin, kuten helmakoteloiden, pohjalevyn ja jarru-

putkien osalta. Tarkastustyö on siis jatkuvaa ja toimii luontevasti. 

 

Uuden opettelemisessa tulisi myös edetä riittävän rauhallisesti ja johdonmukaisesti. Asi-

oita kannattaisi suunnitella hieman etukäteen, sillä ajoneuvon kunnon tarkkailu jatkuvalla 

silmäilyllä on tehokkaampaa, kuin tarkastuskohteen lukeminen tarkastuslomakkeesta ja 

tämän jälkeinen ”koheltaminen” edestakaisin. Asioita tulisi myöskin miettiä itsenäisesti 

ja pyrkiä ratkaisemaan kohdatut ongelmat, eikä jäädä odottamaan, että opettaja tulee rat-

kaisemaan sen. Uudella katsastustarkastuslomakkeella pyrittiinkin tehostamaan työn su-

juvuutta ja jouhevuutta. Tehokas työskentely ei kuitenkaan ole mahdollista opettelemis-

vaiheessa, mutta seuraavalla kerralla työ sujuu jo helpommin ja nopeammin. Tämän 

vuoksi olisi myös tärkeää saada opiskelija ymmärtämään, kuinka harjoittelun kautta itseä 

valmennetaan työelämään ja kuinka useista harjoituskerroista on hyötyä tulevaisuutta aja-

tellen. Ajatusmalli kuitenkin harmittavan usein on sellainen, että muutaman harjoitusker-

ran jälkeen kuvitellaan, että työ osataan täydellisesti, eikä harjoituksia enää kiinnosta 

tehdä ”koska on tehty jo niin monta kertaa”. Oppimista kuitenkin tapahtuu aina ja etenkin 

toistojen myötä. 
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