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Tutkimuksessa kehitettiin ajoneuvokatsastuksen suorituskykymittari sekä 

suorituskyvyn johtamiseen perustuva ajoneuvokatsastuksen valvontamalli. 

Suorituskykymittarin avulla voidaan mitata ajoneuvokatsastuksen suorituskykyä, 

seurata suorituskyvyn kehitystä, suunnitella ja päättää mitä pitäisi parantaa 

sekä seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia eli johtaa toimintaa. 

 

Tutkimuksessa kehitetty suorituskykymittari perustuu Liikenteen 

turvallisuusviraston ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen 

katsastustietojen analysointiin sekä tilastollisten prosessin ohjausmenetelmien 

(SPC) hyödyntämiseen.  

 

Tutkimuksessa kehitetyssä ajoneuvokatsastuksen valvontamallissa Liikenteen 

turvallisuusviraston valvontatoimintoja sekä katsastusyritysten omaa 

laadunhallintaa johdetaan suorituskykymittarin avulla. Tutkimuksessa kehitetyn 

suorituskykymittarin ja valvontamallin avulla Liikenteen turvallisuusvirastolla ja 

katsastusyrityksillä on aiempaa paremmat edellytykset valvoa ja johtaa 

ajoneuvokatsastuksen suorituskykyä katsastustoiminnalle asetettujen 

tavoitteiden kannalta vaikuttavasti ja oikein. 

 

Tutkimus toteutettiin konstruktiivista tutkimusotetta käyttäen ja tutkimuksessa 

kehitetty ajoneuvokatsastuksen valvontamalli implementoitiin osaksi kansallista 

lainsäädäntöä sekä Liikenteen turvallisuusviraston ja katsastusyritysten 

johtamistoimintoja. 
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The aim of the research was to develop a method to measure vehicle inspection 

performance. The aim of the research was also to develop supervision model to 

manage vehicle inspections performance with performance meter. Vehicle 

inspections performance measurement enables organization to monitor vehicle 

inspection performance development, plan quality actions to develop 

performance and monitor how effective these quality actions are. By other words, 

with performance meter organisation is able to manage its operations. 

 

Performance meter which is developed in this research is based on statistical 

process control methods (SPC) and analysis of vehicle inspection and technical 

data which is stored in the Finnish Transport Safety Agencys register. 

 

In supervision model Finnish Transport Safety Agencys supervision actions and 

vehicle inspection companies quality control operations are controlled by 

information which is produced by performance meter. As a result of this Finnish 

Transport Safety Agency and vehicle inspection companies have better 

conditions to supervise and control vehicle inspections performance effectively 

and correctly. 

 

Research was carried out using a constructive research approach. Vehicle 

inspections performance meter and supervision model which were developed 

during this research was also implemented as a part of the Finnish Transport 

Safety Agency and vehicle inspection companies activities. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Liikenne nähdään yhtenä keskeisenä elementtinä eurooppalaisessa hyvinvoinnissa ja 

hyvinvoinnin kehittämisessä. Perusnäkökulmana on, että taloudellinen kasvu edellyttää 

liikkumisen ja kuljettamisen kasvua ja kasvua on voitava hallita siten, että siitä aiheutuvat 

haitat kyetään minimoimaan. 

  

1.1 Tausta 

 

Euroopan unionin liikenteen tahtotila on kuvattu Euroopan unionin valkoisessa kirjassa 

”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 

kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää”. Valkoinen kirja summaa 

Euroopan unionin monien eri aloitteiden keskeiset suunnat ja tiivistää ne politiikaksi.  

Valkoisessa kirjassa Euroopan unionin tavoitteeksi on asetettu nollatoleranssi, jonka 

saavuttamiseksi tieliikennekuolemien määrä on saatava lähelle nollaa vuoteen 2050 

mennessä ja vuodesta 2010 alkaen tieliikennekuolemien kokonaismäärä pyritään 

puolittamaan unionissa vuoteen 2020 mennessä. Ajoneuvokatsastus on osa 

katsastusjärjestelmää ja osa keinovalikoimaa, jolla Euroopan liikennealueen tieliikenteessä 

kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden sekä ajoneuvoista aiheutuvien päästöjen 

määrää pyritään vähentämään (Euroopan Unionin valkoinen kirja, Yhtenäistä Euroopan 

liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma, 2011). 

 

Valkoisen kirjan politiikka saatetaan Euroopan unionin alueella voimaan direktiivien 

avulla. Ajoneuvojen katsastustoiminnan osalta keskeisenä direktiivinä toimii 

moottoriajoneuvon ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista annettu direktiivi 

(2014/45/EU). Direktiivin mukaan ajoneuvojen katsastus on osa Euroopan liikennealueen 

laajempaa katsastusjärjestelmää, jolla liikenteessä käytettäviä ajoneuvoja hallinnoidaan 

koko niiden käyttöiän ajan hyväksynnästä, rekisteröinnistä, katsastuksista ja tarkastuksista 

aina romuttamiseen asti. Direktiivin mukaan katsastustoiminnan tavoitteena on varmistaa, 

että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta vaatimustenmukaisessa 

kunnossa koko niiden liikenteessä käytön ajan.  
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Suomessa katsastustoimintaympäristö on eduskunnan 12.11.2013 hyväksymän 

katsastustoiminnan uudistamista koskeva lainsäädännön (957/2013) vaikutuksista johtuen 

muuttumassa. Lakiuudistuksen tavoitteena on ollut katsastusalan kilpailua lisäämällä hillitä 

viime vuosina tapahtunutta katsastushintojen nousua katsastusten laatua heikentämättä 

sekä vähentää katsastustoiminnan kustannuksia, helpottaa katsastustoimipaikkojen 

sijoittumista alueellisen kysynnän mukaan ja mahdollistaa auton huoltaminen, korjaaminen 

ja katsastaminen samalla kertaa ja samassa paikassa.  

 

Suomessa ajoneuvokatsastuksen lupa- ja valvontatehtävistä vastaa Liikenteen 

turvallisuusvirasto. Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan perustana ovat lainsäädäntö, 

kansainvälisten määräysten ja sopimusten asettamat velvoitteet, Euroopan unionin ja 

kansainvälisten järjestöjen asettamat tavoitteet sekä liikenne- ja viestintäministeriön 

asettamat tulostavoitteet.  

 

Euroopan liikennealueen katsastusjärjestelmälle asetut tavoitteet ja Suomessa 

lakiuudistuksen yhteydessä katsastustoiminnan laadulle sekä Liikenteen 

turvallisuusviraston lupa- ja valvontatoiminnalle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden 

saavuttaminen ovat edellyttäneet ajoneuvokatsastuksen valvontamallin uudelleen 

tarkastelua ja valvonnan toimintamallien perusteellista uudistamista, johon tällä 

tutkimuksella haetaan ratkaisua.  

 

Suomessa harjoitettavan katsastustoiminnan suorituskyvyn mittaamiseen ei ole ollut 

menetelmää ja ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn valvonta ja johtaminen ovat 

perustuneet monilta osiltaan puutteelliseen informaatioon, asiantuntijoiden näkemyksiin ja 

uskomuksiin ja jopa yksittäisiin valvontahavaintoihin. Tutkimuksessa kehitetään 

katsastustoiminnan suorituskykyä mittaava mittari sekä suorituskyvyn johtamiseen 

perustuva ajoneuvokatsastuksen valvontamalli. Valvontamallilla tarkoitetaan Liikenteen 

turvallisuusviraston lupa- ja valvontatoimintojen sekä katsastustoimintaa harjoittavien 

katsastusyritysten oman laadunvalvonnan johtamista suorituskykymittarilla tuotettuun 

informaatioon perustuvilla toimintamalleilla.  
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Valvontamallin ja siihen kytkeytyvien toimintojen tavoitteena on, että Liikenteen 

turvallisuusviraston lupa- ja valvontatehtäviä sekä katsastusyritysten harjoittaman 

katsastustoiminnan suorituskykyä on mahdollista valvoa ja johtaa katsastustoiminnalle 

asetettujen tavoitteiden kannalta vaikuttavasti ja oikein.    

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää sellainen ajoneuvokatsastuksen valvontamalli, jonka 

avulla Liikenteen turvallisuusvirastolla on edellytykset varmistaa Suomessa harjoitettavan 

katsastustoiminnan suorituskyky sekä saavuttaa katsastustoiminnalle ja Liikenteen 

turvallisuusviraston valvontatoiminnalle asetetut vaikuttavuustavoitteet. Keskeisessä 

roolissa oli tutkia, miten Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään 

ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettuja tietoja analysoimalla on mahdollista mitata 

Suomessa harjoitettavan katsastustoiminnan suorituskykyä.  Lisäksi tavoitteena oli tutkia, 

miten suorituskykymittarilla tuotettua informaatiota voidaan hyödyntää Liikenteen 

turvallisuusviraston lupa- ja valvontatoimintojen sekä katsastusyritysten harjoittaman 

katsastustoiminnan suorituskyvyn johtamisessa toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

kannalta vaikuttavasti ja oikein.  

 

Tutkimuksella haettiin ratkaisua päätutkimuskysymykseen:  

 

1. Minkälaisen ajoneuvokatsastuksen valvontamallin avulla Liikenteen 

turvallisuusvirastolla on edellytykset valvoa ja ohjata Suomessa harjoitettavan 

katsastustoiminnan suorituskykyä vaikuttavasti ja oikein?  

 

Päätutkimuskysymykseen liittyen tutkimuksella haettiin ratkaisua myös kysymyksiin: 

 

2. Miten Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin 

tallennettujen tietojen avulla voidaan mitata Suomessa harjoitettavan 

katsastustoiminnan suorituskykyä? 
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3. Miten suorituskykymittaria voidaan hyödyntää Liikenteen turvallisuusviraston 

valvontatehtävien vaikuttavuuden ja riskiperusteisuuden lisäämiseksi? 

 

Tutkimuskysymyksiin haettiin ratkaisua tutkimalla Liikenteen turvallisuusviraston 

ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettuja katsastustietoja ja ajoneuvojen 

teknisiä tietoja, analysoimalla ajoneuvokatsastuksen laadun mittaamiseen käytettyjä 

menetelmiä, valvontatoiminnoilla kerättyjä havaintoja sekä tarkastelemalla 

katsastustoiminnan suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen liittyvien aiempien 

tutkimusten tuloksia. 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan määräaikaiskatsastustoimintaa. Määräaikaiskatsastuksella 

tarkoitetaan määräajoin ajoneuvolle suoritettavaa, ajoneuvon kunnon, ympäristöhaittojen ja 

rekisteritietojen tarkastusta. Tutkimus on myös rajattu koskemaan vain Suomessa 

harjoitettavan määräaikaiskatsastustoiminnan suorituskykyä ja suorituskyvyn tarkastelu on 

rajattu Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin 

tallennettujen tietojen analysointiin sekä Liikenteen turvallisuusviraston 

valvontatoimintojen tulosten tarkasteluun.  

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimuksen ryhmittelyyn perustuva jako tehdään usein teoreettisen ja empiirisen 

tutkimukseen välillä. Teoreettinen tutkimus käsittelee tieteenalan käsitteisiin, näkökulmiin 

tai teorioihin liittyviä ongelmia ja tutkimusaineisto koostuu aikaisemmasta tutkimuksesta. 

Empiirisessä tutkimuksessa tutkitaan jotain reaalimaailman ilmiötä, josta hankitaan uutta 

tietoa jollakin systemaattisella tiedonhankintamenetelmällä. Tutkimus voi usein olla 

luonteeltaan myös sekä empiirinen, että teoreettinen. (Uusitalo 2001 s. 60) 

  

Olkkosen (1994, s. 59 – 75) mukaan liiketaloustieteessä esiintyy lisäksi useita muita 

tutkimusryhmittelyjä joiden perusteella tutkimukset voidaan luokitella. Yleinen tapa on 

jakaa tutkimukset deskriptiivisiin ja normatiivisiin tutkimuksiin.  
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Deskriptiivinen tutkimus on kuvailevaa ja analysoivaa, jossa pyritään kuvailemaan jotain 

ilmiötä luomalla käsitteitä, kuvaamalla prosesseja, esittelemällä korrelaatioita, selittämällä 

kausaliteetteja tai muulla tavoin lisäämään ymmärtämistä. Normatiivinen tutkimus on 

mallintavaa, ohjailevaa ja suosittelevaa tutkimusta, jonka tuloksia voidaan käyttää esim. 

suunnittelutieteiden tavoitteiden mukaisina ohjeina toimintaa kehitettäessä tai uutta 

suunniteltaessa. 

 

Liiketaloustieteissä käytetyt tutkimusotteet ovat Neilimon ja Näsin (1980, s. 31) mukaan 

jaoteltavissa myös käsiteanalyyttiseen, nomoteettiseen, päätöksentekometodologiseen ja 

toiminta-analyyttiseen tutkimusotteeseen, kuten kuvassa 1 on havainnollistettu. 

 

 

 

Kuva 1. Tutkimusotteita ja niiden välisiä suhteita kuvaava nelikenttä.  

 

Olkkosen (1994, s 65 - 77) mukaan käsiteanalyyttistä tutkimusotetta käytettäessä on 

tavoitteena luoda käsitejärjestelmiä, joita tarvitaan esimerkiksi ilmiöiden kuvaamiseen. 

Olkkosen (1994, s. 65 - 77) mukaan nomoteettista tutkimusotetta käytettäessä pyritään 

etsimään ja selittämään havaintomateriaalin sisältävien riippuvuuksien osoittamia 

yhteyksiä ominaisuuksien välillä ja tavoitteena on erityisesti kausaalisten yhteyksien 

osoittaminen. Olkkosen (1994, s. 65 - 77) mukaan päätöksentekometodologisesta 

tutkimusotetta käytettäessä kehitetään useimmiten matemaattisia menetelmiä, joiden avulla 

tuetaan organisaation toimintaan liittyvää päätöksentekoa.   
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Olkkosen (1994, s. 65 - 77) mukaan toiminta-analyyttistä tutkimusotetta käytettäessä 

pyritään ymmärtämään ongelmaa empiirisen aineiston ja empiirisen käsittelyn avulla, 

vaikka aineisto muodostukin pienestä määrästä tapauksia.  

 

Uusitalon (1991, s. 68 - 69) mukaan konstruktiivinen tutkimusote on luonteeltaan 

johtamiseen liittyvien ongelmanratkaisumenetelmien kehittämistä ja konstruktiivisessa 

tutkimuksessa pyritään löytämään uudenlaisia menetelmiä ja välineitä tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi. Uusitalon (1991, s. 68 - 69) mukaan konstruktiivista tutkimusotetta 

käytetyssä tutkimuksessa on myös tutkimuksen tuloksen toimivuus todennettava.   

 

Tämä tutkimus on johtamiseen liittyvän ongelmanratkaisumenetelmän kehittämistä. 

Tutkimuksessa luodaan käsitteitä, kuvataan prosesseja ja toimintamalleja, tutkitaan 

korrelaatioita ja esitetään sekä selitetään korrelaatioiden tutkimisen tuloksia ja pyritään 

lisäämään ymmärtämistä. Tällöin tutkimus voidaan luokitella luonteeltaan empiiriseksi 

tutkimukseksi, jossa käytetään deskriptiivistä tutkimusotetta. Tutkimusote sisältää 

kuitenkin myös johtamiseen liittyvän ongelman ratkaisuun tähtäävän konstruktiivisen 

tutkimusotteen piirteitä, jolloin tutkimusotteessa vaikuttaminen tosielämään on osa 

tutkimusmetodia itseään.   

 

Konstruktiivinen tutkimusote keskittyy tosielämän ongelmiin, jotka koetaan käytännössä 

tarpeellisiksi ratkaista. Tutkimusotteen tulos on parhaimmillaan se, että tosielämän 

ongelma ratkaistaan käytäntöön implementoidulla uudella konstruktiolla, jolloin 

ongelmanratkaisu tuottaa suuren kontribuution sekä käytännön että teorian näkökulmasta. 

Konstruktiivinen tutkimusote sisältää usein myös kehitetyn konstruktion toteuttamisen, 

käytäntöön soveltuvuuden testauksen ja tutkimuksen tuloksena odotetaan tapahtuvan 

kokemuksellista oppimista.  

 

Kasanen et al. (1991, s. 318) ovat luonnehtineet konstruktiivista tutkimusta: ”Kyse on 

ongelman ratkaisuun tähtäävästä normatiivisesta tutkimuksesta, jossa yhdistyvät ongelman 

päämäärähakuinen, innovatiivinen työstäminen, ratkaisun empiirinen, käytännön tasolla 

osoitettu toimivuuden testaaminen sekä ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu”. 

 



 

 

 

9 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa vaihejako on seuraava:  

 

1. relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen 

2. esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta 

3. innovaatiovaihe, ratkaisumallin konstruoiminen 

4. ratkaisumallin toimivuuden testaus eli konstruktion oikeellisuuden osoittaminen 

5. ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen sekä tieteellisen uutuusarvon 

osoittaminen 

6. ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. 

 

Koska tämän tutkimuksen tuloksena kehitetään ja implementoidaan käyttöön uusi 

konstruktio tosielämän ongelman ratkaisemiseksi ja tulos on kytketty olemassa olevaan 

teoreettiseen tietämykseen, voidaan tämän tutkimuksen tutkimusotetta pitää 

konstruktiivisena tutkimusotteena.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tutkimus on jaettu seitsemään osa-alueeseen, joista ensimmäinen osa on johdanto. 

Johdannossa esitetään tutkimuksen taustat, asetetaan tutkimuskysymykset, joihin 

tutkimuksella haetaan vastauksia, asetetaan tutkimukselle tavoitteet, esitellään tutkimuksen 

rakenne sekä määritellään tutkimuksessa käytetty tutkimusmetodologia. 

 

Tutkimuksen toisessa osassa esitellään katsastusjärjestelmä, katsastusjärjestelmälle asetetut 

tavoitteet, Suomessa harjoitettava katsastustoiminta, Liikenteen turvallisuusvirasto ja 

Liikenteen turvallisuusviraston toiminnalle asetetut tavoitteet. Lisäksi toisessa osassa 

esitellään katsastustoimintaan liittyviä säädöksiä, katsastustoiminnan lakiuudistus ja 

lakiuudistuksen yhteydessä Suomen katsastusmarkkinoiden kehitykselle asetetut 

odotukset.  

 

Tutkimuksen kolmannessa osassa käsitellään suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen 

teoriaa, mittaamisen ja johtamisen tarkoitusta, tavoitteita ja vaikutuksia sekä tilastollisen 

prosessin ohjauksen (SPC) periaatteita sekä teoriaa. 
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Tutkimuksen neljännessä osassa esitellään Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämä 

ajoneuvoliikennerekisteri, rekisterin tarkoitus ja tavoitteet sekä kuvataan rekisterin rakenne 

ja rekisteriin tallennettuja tietoja. 

 

Tutkimuksen viidennessä osassa käsitellään tietoon liittyvää terminologiaa ja teoriaa, 

analysoidaan Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin 

tallennettuja tietoja ja tietojen luotettavuutta. Viidennessä osassa myös määritellään 

katsastustoiminnan suorituskyky sekä tutkitaan katsastustoiminnan suorituskyvyn 

arviointiin käytettyjä mittareita ja aiheeseen liittyvien aiempien tutkimusten tuloksia. 

Lisäksi tutkimuksen viidennessä kehitetään ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen 

tietojen analysointiin ja tilastollisiin prosessin ohjausmenetelmiin (SPC) perustuva 

menetelmä ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn mittaamiseksi. 

 

Tutkimuksen kuudennessa osassa tutkitaan suorituskykymittarin tuloksia ja rakennetaan 

suorituskykymittarin tulosten hyödyntämiseen perustuva ajoneuvokatsastuksen 

valvontamalli.  

 

Tutkimuksen seitsemännessä osassa tehdään johtopäätöksiä tutkimustulosten perusteella 

sekä esitetään aiheita jatkotutkimuksia varten.  

 

Tutkimuksen rakenne voidaan esittää kuvan 2 mukaisella tavalla. 
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Kuva 2. Tutkimuksen rakenne 
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2 KATSASTUSJÄRJESTELMÄ 
 

 

Katsastustoiminta on osa Euroopan liikennealueen laajempaa katsastusjärjestelmää, jolla 

liikennejärjestelmässä käytettäviä ajoneuvoja hallinnoidaan koko niiden käyttöiän ajan 

hyväksynnästä, rekisteröinnistä, katsastuksista ja tarkastuksista aina romuttamiseen asti. 

Katsastustoiminnan avulla pyritään varmistamaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja 

ympäristön kannalta vaatimustenmukaisessa kunnossa koko niiden liikenteessä käytön 

ajan. (Direktiivi 2014/45/EU) 

 

2.1 Katsastusjärjestelmän tavoitteet 

 

Euroopan unionin valkoisessa kirjassa ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva 

etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” on 

unionin tavoitteeksi asetettu nollatoleranssi, jonka mukaan tieliikennekuolemien määrä on 

saatava lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi komissio on 

määritellyt seitsemän strategista tavoitetta ja yksilöinyt ajoneuvojen turvallisuutta 

parantavia toimia. Valkoisessa kirjassa Euroopan liikennealueen katsastusjärjestelmän 

yhdenmukaistaminen ja parantaminen on asetettu yhdeksi seitsemästä strategisesta 

tavoitteesta. (Direktiivi 2014/45/EU) 

 

Euroopan liikennealueen katsastusjärjestelmää pyritään yhdenmukaistamaan ja 

parantamaan direktiivin (2014/45/EU) avulla. Direktiivin (2014/45/EU) mukaan ajoneuvot, 

joiden tekniset järjestelmät ovat viallisia voivat olla osallisina loukkaantumiseen tai 

kuolemaan johtavissa liikenneonnettomuuksissa. Direktiivin (2014/45/EU) mukaan tätä 

vaikutusta voidaan vähentää katsastustoiminnan avulla, koska moottoriajoneuvon 

liikennekelpoisuutta heikentävän puutteen havaitseminen varhaisessa vaiheessa helpottaa 

puutteen korjaamista ja täten ehkäisisi onnettomuuksia tai voisi lieventää onnettomuuksien 

seurauksia. Direktiivin (2014/45/EU) mukaan myös päästönvalvontajärjestelmiltään 

viallisten ajoneuvojen ympäristövaikutukset ovat suuremmat kuin asianmukaisesti 

huollettujen ajoneuvojen. Direktiivin (2014/45/EU) mukaan katsastusjärjestelmä parantaa 

näin ollen myös ympäristön tilaa vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.  
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2.2 Katsastus Suomessa 

 

Ajoneuvojen katsastukset käynnistettiin Suomessa vuonna 1922. Suomi oli ensimmäisiä 

maita maailmassa, joissa ajoneuvojen katsastukset otettiin käyttöön. Tuolloin 

katsastustoiminnan järjestäminen oli maaherrojen tehtävä. Vuonna 1968 ajoneuvojen 

katsastusten järjestäminen siirtyi Autorekisterikeskuksen tehtäväksi ja vuonna 1993 

ajoneuvojen katsastustoiminta avattiin rajoitetusti kilpailulle. Tuolloin yksityiset 

katsastustoimipaikat saivat aloittaa katsastustoiminnan saatuaan toimintaan luvan 

liikenneministeriöltä.  Samanaikaisesti katsastustoiminnan kilpailun avaamisen kanssa 

erotettiin Autorekisterikeskuksen viranomaistehtäviä hoitamaan perustettu 

ajoneuvohallinnon yksikkö erilliseksi Liikenneministeriön alaisuudessa toimivaksi 

virastoksi, ajoneuvohallinnoksi. Ajoneuvohallinnon tehtäväksi tuli muun ohessa 

katsastustoiminnan valvonta. (Hallituksen esitys eduskunnalle 17/2013) 

 

Vuonna 1996 Autorekisterikeskuksen katsastustoiminta yhtiöitettiin Suomen Autokatsastus 

Oy nimiseksi valtion omistamaksi yhtiöksi. Samanaikaisesti Ajoneuvohallinnon tehtävät 

siirrettiin uudelle virastolle, Ajoneuvohallintokeskukselle ja myöhemmin vuonna 2003 

valtio luopui kokonaan Suomen Autokatsastus Oy:n omistuksesta.  

 

Kun katsastustoiminta avattiin vuonna 1993 rajoitetusti kilpailulle, oli 

katsastustoimipakkoja Suomessa 77kpl ja nykyisin Suomessa toimii noin 480 

katsastustoimipaikkaa. Katsastustoimipaikat toimivat Liikenteen turvallisuusviraston 

myöntämän katsastusluvan nojalla ja suorittavat vuosittain yhteensä noin 3milj. 

määräaikaiskatsastusta. Määräaikaiskatsastuksista noin 95 prosenttia on henkilöautojen, 

pakettiautojen ja niihin kytkettävien perävaunujen katsastuksia ja noin viisi prosenttia 

kuorma-autojen, linja-autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen määräaikaiskatsastuksia. 

Lisäksi Suomessa suoritetaan vuosittain yhteensä noin 130 000 muutos- ja 

rekisteröintikatsastusta. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015) 
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2.3 Liikenteen turvallisuusvirasto 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva 

valtion virastokokonaisuus. Liikenteen turvallisuusvirasto on muodostettu yhdistämällä 

Ajoneuvohallintokeskus, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto sekä Merenkulkulaitoksen 

meriturvallisuustoiminto, joka aloitti toimintansa 1.1.2010. Virastojen yhdistämisellä 

luovuttiin aiemmasta liikennemuotokohtaisesta virastojaosta ja siirryttiin malliin, jossa 

liikenteen infrastruktuurin rakentamiseen, ylläpitoon, omistajuuteen ja hallintaan liittyvät 

toiminnot keskitettiin Liikennevirastoon sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin 

ja liikenteen viranomaistoiminnot Liikenteen turvallisuusvirastoon. Liikennemuotoja 

hallinnoivien virastojen yhdistämisellä tavoiteltiin liikennejärjestelmäajattelun mukaista 

hallintorakennetta, jossa kaikkia liikennemuotoja tarkastellaan tasapuolisesti ja yhtenevin 

periaattein. Tavoitteena oli myös parempi vastaavuus EU:n sääntelyjärjestelmiin ja yleisiin 

valtionhallinnon tuottavuusvaatimuksiin vastaaminen. (2015. Mononen P. & Leviäkangas 

P. s. 27) Mononen ja Leviäkangas ovat esittäneet liikennevirastojen 

liikennemuotokohtaisen kehityskaaren kuvan 3 mukaisella tavalla. 

 

 

Kuva 3. Liikennevirastojen kehityskaari liikennemuodoittain 
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2.4 Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan tavoitteet 

 

Liikenteen turvallisuusviraston toiminta perustuu lakiin (863/2009). Liikenteen 

turvallisuusviraston toimialana on olla liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 

toimiva keskushallinnon virasto, joka vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja 

valvontatehtävistä, edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä 

liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluita. Lain (863/2009) 

mukaan Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on huolehtia mm. liikennejärjestelmän 

yleisestä turvallisuudesta ja turvallisuuden kehittämisestä, rajoittaa liikenteen aiheuttamia 

ympäristöhaittoja ja valvoa toimivaltansa puitteissa, että liikennejärjestelmässä 

noudatetaan sitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, antaa toimialalla edellytettäviä lupia, 

hyväksyntöjä ja muita päätöksiä sekä osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.  

 

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat sitä käyttävät ihmiset, 

liikennevälineet, liikenteen ohjaus ja hallinta, liikennetieto- ja palvelut, infrastruktuuri ja 

liikennejärjestelmässä toimivat organisaatiot sekä liikennejärjestelmää koskevat säädökset. 

Liikennejärjestelmä on siis moniulotteinen kokonaisuus, jonka toimintaan Liikenteen 

turvallisuusvirasto kytkeytyy tieliikenteeseen, merenkulkuun, rautatieliikenteeseen ja 

ilmailuun liittyvien lupa-, sääntely-, ja valvontatehtävien sekä rekisterin pitämiseen ja 

verotukseen liittyvien toimintojen kautta.  

 

Tieliikenteen osalta Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa erityisesti kuljettajien, 

kuljettajakoulutuksen ja liikenteessä käytettävien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuudesta. 

Osana ajoneuvojen vaatimustenmukaisuuden varmistamista Liikenteen turvallisuusvirasto 

osallistuu myös EU – tason ja kansallisten säädösten valmisteluun, vastaa Suomessa 

harjoitettavan katsastustoiminnan luvista ja valvonnasta, toimii ajoneuvoliikennerekisterin 

pitäjänä sekä ajoneuvoliikennerekisteriin kerätyn tiedon luovuttajana ja ajoneuvoverojen 

kerääjänä. Monosen ja Leviäkankaan (2015, s. 27) mukaan Liikenneturvallisuuden 

edistämisen kannalta Liikenteen turvallisuusviraston rooli on kuitenkin keskeinen ja 

Liikenteen turvallisuusvirastoa voidaan pitää ennen kaikkea liikenneturvallisuutta 

edistävänä viranomaisena.  
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Suomessa Liikenteen hallinnonalan strateginen johtaminen on liikenne- ja 

viestintäministeriön tehtävä. Liikenteen turvallisuusvirasto on yksi liikenteen hallinnonalan 

virasto, jolla on oma vastuualueensa liikennepolitiikan toteuttamisessa ja jota ministeriö 

ohjaa ja valvoo. Monosen ja Leviäkankaan (2015, s. 27) mukaan liikenneturvallisuuden ja 

liikenteen ympäristöpolitiikan kansallisista linjauksista vastaa siis viime kädessä liikenne- 

ja viestintäministeriö, ja päätöksistä ja niiden esittelystä ministeri hallituksen jäsenenä.  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön tulosohjauksessa annetaan Liikenteen 

turvallisuusvirastolle yksilöidyt tulostavoitteet, jotka perustuvat viime kädessä koko 

hallinnonalan yhteisiin tulostavoitteisiin. Tulosohjauksella suunnataan Liikenteen 

turvallisuusviraston toimintaa sen vastuualueella kohti asetettuja yhteiskunnallisia 

tavoitteita ja vaikuttavuutta, jotka perustuvat hallitusohjelmassa valittuihin tärkeimpiin 

liikennepolitiikan alueen tavoitteisiin. (Mononen P. & Leviäkangas P. 2015, s. 23)   

 

Liikenteen turvallisuusviraston tulostavoitteet on siis johdettu aina valtionkonsernin 

vaikuttavuustavoitteista lähtien ja lähtökohtana on kulloinkin voimassaoleva 

hallitusohjelma ja hallituksen strateginen toimeenpanosuunnitelma. Yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden toteuttaminen perustuu siis pitkälti hallitusohjelmaan ja sen perusteella 

valittuihin linjauksiin, jotka noudattavat hallituksen politiikkaa ja joiden siirtämisestä 

toteutukseen liikenne- ja viestintäministeriö vastaa strategisen roolinsa mukaisesti. 

(Mononen P. & Leviäkangas P. 2015, s. 28).   

 

Liikenteen turvallisuusviraston visio ja toiminta-ajatus määritellään Liikenne- ja 

viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston välisessä kolmivuotisessa eli 

hallituskauden mittaisessa tulossopimuksessa. Tulossopimuksessa määritellään myös 

Liikenteen turvallisuusviraston rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden 

saavuttamisessa, Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan painopisteet, toiminnalliset 

tulostavoitteet, vaikuttavuustavoitteet, vaikuttavuustavoitteiden mittarit sekä muut 

seurattavat mittarit.  
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Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston välisen 

tulossopimuksen 2013 - 2015 mukaan Liikenteen turvallisuusviraston visiona on 

vastuullinen liikenne ja toiminta-ajatuksena mahdollistaa hyvinvointia ja kilpailukykyä 

liikenteestä. Sopimuksen mukaan Liikenteen turvallisuusviraston tulee kehittää aktiivisesti 

liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikennejärjestelmän ympäristöystävällisyyttä, 

vastata liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä sekä osallistua EU- ja 

kansainväliseen vaikuttamiseen liikenne- ja viestintäministeriön harjoittaman liikenne- ja 

viestintäpolitiikan ja sen hyväksymien strategioiden mukaisesti. (Liikenne- ja 

viestintäministeriön ja liikenteen turvallisuusviraston välinen tulossopimus 2013 – 2015 

nro. 2161/01/2012)  

 

Tulossopimuksen (2161/01/2012) mukaan Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan 

tavoitteena on, että;  

 

- Ihmiset, tavarat ja tieto liikkuvat turvallisesti, kestävästi ja sujuvasti kaikkialla 

Suomessa. 

- Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja 

kilpailukyvylle. 

- Liikennejärjestelmä vastaa ihmisten ja elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin. 

- Liikennemarkkinat perustuvat toimiviin, tehokkaisiin ja innovatiivisiin palveluihin.  

- Suomi kytkeytyy saumattomasti globaaliin liikennejärjestelmään. 

- Liikennejärjestelmä toimii häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa.  

 

Tulossopimuksen (2161/01/2012) mukaan Liikenteen turvallisuusviraston strategisena 

päämääränä on mm. tiedon hyödyntäminen liikennejärjestelmän kehittämisessä ja 

liikenteen palvelujen tuottamisessa, olla edelläkävijä liikenteen tiedon keräämisessä, 

avaamisessa ja hyödyntämisessä yhteiskunnan tarpeisiin sekä tuottaa yhteiskunnallisen 

päätöksenteon tueksi tietoa, tutkimuksia ja vaikutusarvioita. 

 

Tulossopimuksen mukaan Liikenteen turvallisuusviraston valvontatehtävien avulla tulee 

edistää liikenneturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä vastuullista 

liikennekulttuuria, markkinoiden toimivuutta ja edistää matkustajan oikeuksia 
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varmistumalla liikennejärjestelmässä tapahtuvan toiminnan ja tuotteiden 

vaatimustenmukaisuudesta sekä suorituskykyvaatimusten täyttymisestä. Lisäksi Liikenteen 

turvallisuusviraston valvonnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja riskiperusteisuutta tulee lisätä 

sekä siirtää valvonnan painopistettä yksityiskohtaisista tarkastuksista auditointeihin ja 

arviointeihin mahdollisimman laajalti omavalvontaa käyttäen.  

 

2.5 Katsastusjärjestelmää koskevat säädökset 

 

Keskeisimmät katsastusjärjestelmää koskevat säännökset ovat moottoriajoneuvojen ja 

niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista annettu direktiivi (2014/45/EU), laki 

ajoneuvojen katsastustoiminnasta (957/2013), ajoneuvolaki (1090/2002) ja liikenteessä 

käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuudesta annettu valtioneuvoston asetus 

(1245/2002).   

 

Direktiivissä (2014/45/EU) on asetettu Euroopan unionin jäsenvaltioissa harjoitettavan 

katsastustoiminnan valvontaa, tietojen keräämistä ja vaihtamista, katsastustoiminnan 

harjoittamista, ajoneuvojen katsastustiheyttä, teknistä tarkastusta ja pakokaasupäästöjen 

valvontaa koskevia vähimmäisvaatimuksia. Direktiivin (2014/45/EU) avulla pyritään 

yhdenmukaistamaan ja parantamaan Euroopan liikennealueen katsastusjärjestelmän 

toimintaa sekä mukauttamaan katsastuksissa käytettäviä tarkastusmenetelmiä, ajoneuvoista 

tarkastettavia kohteita ja tarkastamiseen käytettäviä laitteita ajoneuvotekniikan 

kehitykseen. Direktiivin (2014/45/EU) keskeinen tavoite on katsastusjärjestelmän 

tehokkuutta lisäämällä vähentää liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden 

henkilöiden sekä ympäristöhaittojen määrää. 

 

2.6 Katsastustoiminnan valvontaa koskevat säädökset 

 

Direktiivin (2014/45/EU) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

katsastustoimipaikkoja valvotaan. Valvonnalla on varmistettava, että katsastusten 

suorittamiseen käytettävät testaustilat ja ajoneuvon tarkastuksessa käytettävät laitteet ovat 

direktiivin (2014/45/EU) liitteessä III säädettyjen teknisten vähimmäisvaatimusten 

mukaiset ja, että ne on huollettu, tarkastettu sekä kalibroitu asianosaisen 
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jäsenvaltion tai laitteen valmistajien antamien ohjeiden mukaisesti. Jäsenvaltion on myös 

varmistettava, että katsastuksia tekevät katsastajat täyttävät direktiivin (2014/45/EU) 

liitteessä IV säädetyt katsastajan pätevyyttä ja koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset.  

 

Direktiivin (2014/45/EU) liitteessä V on kuvattu katsastustoiminnan valvontaan käytettäviä 

menetelmiä ja seuraamuksia. Liitteen V mukaan katsastustoiminnan valvomiseksi voidaan 

hyödyntää; 

 

1. katsastustulosten analysointia tilastollisin menetelmin 

2. uudelleen testausta tilastollisesti edustavalle otokselle katsastetuista ajoneuvoista 

3. valitustestejä sekä kanteluiden tulkintaa.  

 

Lisäksi liite V antaa jäsenmaille mahdollisuuden haamuasiakastutkimuksiin viallista 

ajoneuvoa hyödyntäen. 

 

Direktiivin (2014/45/EU) liitteessä V on säädetty myös katsastustoiminnan valvonnan 

seuraamuksista. Liitteen V mukaan katsastustoimipaikan lupa voidaan peruuttaa pysyvästi 

tai väliaikaisesti, jos jokin merkittävä lupavaatimus ei täyty, toiminnassa todetaan 

merkittäviä sääntöjenvastaisuuksia, toiminnan auditoinnissa esiintyy jatkuvasti poikkeamia 

tai katsastustoimipaikan hyvä maine on menetetty. Liitteen V mukaan myös katsastajan 

katsastusoikeus voidaan peruuttaa jos katsastajan hyvä maine on menetetty. 

 

Direktiivi (2014/45/EU) edellyttää lisäksi, että kunkin jäsenvaltion tai sen toimivaltaisen 

viranomaisen on annettava katsastustoimipaikkojen hyväksyntää ja valvontaa koskevat 

kansalliset säädökset. Direktiivin (2014/45/EU) mukaan säädösten tulee kattaa vähintään 

katsastusluvan hakemista, katsastustoimipaikan hyväksymistä ja vastuita sekä 

katsastustoimipaikan tarkastuksia ja auditointeja koskevat säännökset. Lisäksi direktiivi 

(2014/45/EU) edellyttää katsastajan toimintaa, koulutusta sekä katsastustoiminnan 

valvontaan liittyvien testitietojen analysointia, valvojan valtuuksia sekä katsastusluvan ja 

katsastajan katsastusoikeuden peruuttamista koskevien säännösten antamista. Suomessa 

katsastustoiminnan valvonnasta on säädetty ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetussa 

laissa (957/2013). 
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2.7 Katsastustoiminnan harjoittajaa koskevat säädökset 

 

Direktiivin (2014/45/EU) mukaan määräaikaiskatsastuksia voi suorittaa jäsenvaltio itse tai 

sen tehtävään asettama julkisyhteisö taikka jäsenvaltion tehtävään valtuuttamat toimielimet 

tai laitokset, jotka voivat olla myös yksityisiä. Jos kyseessä ovat yksityiset toimielimet tai 

laitokset, niiden on oltava valtion suorassa valvonnassa. Direktiivin (2014/45/EU) 12 

artikla edellyttää myös, että katsastustoimintaa harjoittavan katsastustoimipaikan tulee olla 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä, katsastustoimipaikkojen 

laadunhallinnan on täytettävä jäsenvaltioiden säätämät vaatimukset ja 

katsastustoimipaikkojen tulee kyetä varmistamaan katsastusten objektiivisuus ja 

laadukkuus. Direktiivin (2014/45/EU) liitteessä III on säädetty katsastustoimintaan 

käytettävistä toimitiloista ja laitteista sekä katsastustodistuksesta ja katsastuksia 

suorittavien henkilöiden pätevyyttä ja koulutusta koskevia vaatimuksia liitteessä IV. 

 

Ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) mukaan katsastuslupa 

myönnetään sen jälkeen, kun Liikenteen turvallisuusvirasto on tarkastanut 

katsastustoimipaikalla, että katsastustoimipaikan toimitilat ja laitteet sekä muut 

katsastusluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Saman lain mukaan katsastusluvan 

haltijan ja katsastustoimipaikan on järjestettävä toimintansa siten, etteivät muut seikat kuin 

ajoneuvon kuntoon ja määräystenmukaisuuteen liittyvä arviointi voi vaikuttaa katsastuksen 

lopputulokseen. Lain (957/2013) mukaan katsastusluvan haltijan on myös kyettävä 

varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu, suoritettava katsastukset ajoneuvon 

merkistä, tyypistä, käyttöönottoajankohdasta ja muista vastaavista seikoista riippumatta 

sekä vastaanotettava ja suoritettava jokaisen katsastusta haluavan asiakkaan ajoneuvon 

katsastus säännösten ja katsastuslupansa mukaisesti. 

 

Lain (957/2013) mukaan katsastustoimintaa saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty 

laissa tarkoitettu katsastuslupa. Lain (957/2013) mukaan katsastusluvan haltijan on 

kyettävä varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja luvan haltijalla tulee olla 

standardin SFS-EN ISO 9001:2008 tai tätä uudemman standardin mukaan sertifioitu 

laadunhallintajärjestelmä, jossa on otettu huomioon katsastustoiminnalle säädetyt ja 

määrätyt vaatimukset. 
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2.8 Määräaikaiskatsastusta koskevat säädökset 

 

Direktiivissä (2014/45/EU) määritellään määräaikaiskatsastusvelvollisuuden piiriin 

kuuluvat ajoneuvot, katsastusten toistumistiheys, katsastuksissa tarkastettavat 

tarkastuskohteet, tarkastusmenetelmät, tarkastuskohteissa havaittujen vikojen arvostelu 

sekä katsastuspäätöksen määräytyminen. Lisäksi direktiivissä (2014/45/EU) asetetaan 

vaatimuksia katsastuksesta annettavalle todistukselle sekä määräaikaiskatsastuksiin 

liittyvien tietojen siirtämiselle. 

 

Direktiivi (2014/45/EU) sisältää määräaikaiskatsastusta koskevat vähimmäisvaatimukset ja 

jäsenvaltiot voivat kansallisesti esim. lyhentää kahden peräkkäisen 

määräaikaiskatsastuksen välistä aikaa, lisätä ajoneuvoista tarkastettavia kohteita taikka 

määrätä erityisiä lisäkatsastuksia. Toisin sanoen jäsenvaltiot voivat kansallisesti asettaa 

direktiivissä (2014/45/EU) esitettyjä vaatimuksia tiukempia katsastusvaatimuksia.  

 

Ajoneuvolain (1090/2002) mukaan määräaikaiskatsastuksella tarkoitetaan määräajoin 

suoritettavaksi säädettyä ajoneuvon kunnon ja rekisteriin merkittyjen tietojen 

tarkastamista.  Ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1245/2002) mukaan määräaikaiskatsastuksessa todetaan ajoneuvon 

yksilöimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero, tarkastetaan rekisteriin merkityt tekniset 

tiedot sekä suoritetaan tekninen tarkastus ja pakokaasupäästöjen tarkastus. Asetuksen 

mukaan määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja, kevyitä nelipyöriä, nelipyöriä 

sekä muita auton perävaunuja kuin kevyitä perävaunuja.   

 

Asetuksen (1245/2002) mukaan määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvo sen 

toteamiseksi, että: 

 

- ajoneuvo ja sen varusteet ovat niitä koskevien säännösten mukaisessa kunnossa 

- ajoneuvo on liikenteessä turvallinen 

- ajoneuvosta ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja. 
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Direktiivin (2014/45/EU) liitteessä I on kuvattu määräaikaiskatsastuksessa käytettävät 

tarkastusmenetelmät, ajoneuvon tarkastamiseen käytettävät tarkastusvälineet, mittalaitteet 

ja niiltä edellytettävät ominaisuudet. Lisäksi direktiivin (2014/45/EU) liitteessä I on 

kuvattu ajoneuvojen viat sekä vikojen arvostelu. Ajoneuvojen viat on direktiivissä 

(2014/45/EU) luokiteltu vakavuudeltaan kolmeen eri luokkaan: 

 

- Korjauskehotus on vähäinen vika, joilla ei ole merkittävää vaikutusta ajoneuvon 

turvallisuuteen eikä ympäristöön ja vika tai vaatimustenvastaisuus on korjattavissa 

yksinkertaisella säätötoimenpiteellä tai osan vaihtamisella. 

- Hylätty on vakava vika, joka voi vaarantaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden, 

vaikuttaa ympäristöön taikka aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille. Hylätyksi 

luokitellaan lisäksi muut merkittävät vaatimustenvastaisuudet. 

- Ajokielto on vaarallinen vika, joka suoraan ja välittömästi vaarantaa 

liikenneturvallisuuden tai aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle. 

 

Direktiivin (2014/45/EU) liitteen I mukaan määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvosta 

tarkastettava tarkastuskohteet on jaoteltu kymmeneen päätarkastuskohteeseen, joita ovat:  

 

1. ajoneuvon tunnistus 

2. jarrulaitteet 

3. ohjaus 

4. näkyvyys 

5. valaisinlaitteet ja sähköjärjestelmän osat 

6. akselit, pyörät, renkaat, pyöräntuenta 

7. runko ja kori varusteineen 

8. muut laitteet 

9. ympäristöhaitat 

10. lisätarkastukset ajoneuvoille, joilla kuljetetaan matkustajia (linja-autot). 

 

Päätarkastuskohteet on direktiivin (2014/45/EU) liitteessä I jaoteltu lisäksi 

tarkastuskohteisiin, joita liitteessä I on lueteltu yhteensä 160 kpl. 
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Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvoista tulee soveltuvin osin tarkastaa kaikki direktiivin 

(2014/45/EU) liitteessä I mainitut päätarkastuskohteet ja tarkastuskohteet sekä käyttää 

tarkastamiseen vähintään direktiivin (2014/45/EU) liitteessä I kuvattuja 

tarkastusmenetelmiä ja laitteita sekä arvostella viat ja vaatimustenvastaisuudet liitteessä I 

kuvatulla tavalla. 

 

Ajoneuvolain (1090/2002) sekä direktiivin (2014/45/EU) mukaan ajoneuvo on 

hyväksyttävä määräaikaiskatsastuksessa, jos siinä ei ole havaittu hylkäysperusteissa 

mainittua vikaa taikka liikenneturvallisuuden kannalta merkittävää tai ympäristön kannalta 

huomattavaa puutteellisuutta.   

 

Asetuksen (1245/2002) ja direktiivin (2014/45/EU) mukaan ajoneuvo on hyväksyttävä 

määräaikaiskatsastuksessa myös, jos siinä todetusta viasta tai puutteellisuudesta aiheutuu 

vain vähäistä vaaraa tai haittaa ja vika tai puutteellisuus on korjattavissa yksinkertaisella 

säätötoimenpiteellä tai osan vaihtamisella. Tällaisia vähäisiä vikoja tai puutteellisuuksia 

saa ajoneuvossa kuitenkin olla enintään kolmessa eri tarkastuskohteessa. 

 

2.9 Katsastuslain uudistus 

 

Suomen hallitus antoi eduskunnalle esityksen (HE 17/2013 vp) ajoneuvojen 

katsastustoiminnan uudistamista koskevan lain sisällöstä 14 päivänä maaliskuuta 2013. 

Eduskunta hyväksyi lain 12 päivänä marraskuuta 2013 ja ne tulivat voimaan 1 päivänä 

heinäkuuta 2014. Katsastuslakiuudistuksen pääasiallisena tavoitteena oli uudistaa 

katsastuslupia koskevat säännökset vastaamaan katsastustoiminnan kehitystä ja 

toiminnassa todettuja kehitystarpeita. Lakiuudistuksen pääasiallisena tavoitteena oli lisätä 

katsastustoimialan kilpailua ja hillitä katsastushintojen nousua, katsastusten laatua 

heikentämättä. Lakiuudistuksen yhteydessä Liikenteen turvallisuusvirastossa asetti 

tavoitteekseen myös parantaa katsastustoiminnan nykyistä laatua 

laadunhallintajärjestelmien sekä valvontaprossien kehittämisen avulla.  
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Katsastushintojen nousua pyrittiin hillitsemään mm. vähentämällä katsastustoiminnan 

harjoittamiseen liittyviä kustannuksia, helpottamalla katsastustoimipaikkojen sijoittumista 

alueellisen kysynnän mukaan ja mahdollistamalla auton huoltaminen, korjaaminen ja 

katsastaminen samalla kerralla samassa paikassa. 

 

Hallituksen esityksessä
 
(HE 17/2013 vp) lakiuudistukselle esitetiin yhdeksän tavoitetta, 

joita olivat: 

 

- hillitä katsastushintojen nousua heikentämättä katsastuksen laatua 

- lisätä katsastuspalvelujen tarjontaa 

- helpottaa katsastustoimipaikkojen sijoittumista todellisen kysynnän mukaan 

- lisätä katsastusalan kilpailua 

- lisätä katsastusalan kustannustehokkuutta 

- katsastustoiminnan kustannusten vähentäminen 

- katsastuspalvelujen saatavuuden varmistaminen 

- mahdollistaa yhden luukun periaate ja vähentää autoilijoiden asiointiaikaa- ja 

matkaa 

- mahdollistaa pääsy katsastusalalle myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 

kautta. 

 

Eduskunta antoi lakiehdotuksen hyväksymisen yhteydessä kolme uudistusta koskevaa 

lausumaa, joita olivat; 

 

- Katsastustoiminnan valvonta ja valvonnan resurssit tulee järjestää jatkossa 

mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti lain säännösten noudattamisen 

varmistamiseksi. 

- Lain vaikutuksia tulee seurata ja arvioidaan erittäin tiiviisti. Erityisen tärkeää on 

seurata ja arvioida katsastustoiminnan puolueettomuuden, riippumattomuuden ja 

muun asianmukaisuuden turvaamiseen liittyvien säännösten noudattamista ja 

vaikutuksia, markkinoiden sekä alueellisen palvelutarjonnan ja hintojen 

kehittymistä sekä raskaan liikenteen katsastusverkoston riittävyyttä. Tarvittaessa 

tulee ryhtyä toimenpiteisiin sääntelyn tarkistamiseksi. 
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- Lain tavoitteiden toteutumisesta, lain vaikutuksista sekä mahdollisista lain 

muutostarpeista tulee toimittaa kattava selvitys liikenne- ja viestintävaliokunnalle 

viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. 

 

Perustuslakivaliokunta on antamassaan lausunnossa (22/2013) lisäksi pitänyt tärkeänä, että 

Liikenteen turvallisuusviraston harjoittama katsastustoiminnan seuranta ja valvonta on 

mahdollisimman tehokasta ja kattavaa.  

 

Liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (13/2013) todennut, että 

katsastustoiminnan luonteesta johtuen on erittäin tärkeää, että sen luotettavuus 

varmistetaan myös jatkossa, koska hyvin toimiva katsastusjärjestelmä on omiaan 

vähentämään teknisistä vioista aiheutuvien liikenneonnettomuuksien määrää. 

Mietinnössään valiokunta on korostanut voimakkaasti katsastustoiminnan valvonnan 

merkitystä säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja mahdollisten väärinkäytösten 

ehkäisemiseksi. 

 

2.10 Keskeiset uudistukset 

 

Lakiuudistus toi ensisijaisesti lievennyksiä katsastusluvan saantiin, kevennystä 

katsastustoiminnan harjoittamiseen liittyvään kustannusrakenteeseen sekä helpotti uusien 

yrittäjien tuloa katsastusalalle.  

 

Katsastusluvan saantia lievennettiin luopumalla tiukoista riippumattomuusvaatimuksista. ja 

katsastusluvan voivat jatkossa saada myös hakijat, jotka harjoittavat tai ovat kaupallisesti, 

taloudellisesti riippuvuussuhteessa siihen, joka harjoittaa ajoneuvon tai niiden osien 

valmistusta, maahantuontia, kauppaa, suunnittelua, markkinointia, korjausta tai huoltoa, 

vakuutustoimintaa tai luvanvaraista liikennettä. Riippumattomuusvaatimusten 

poistamisella mahdollistettiin katsastustoimipaikkojen kapasiteetin käyttäminen 

ajoneuvojen huolto- tai korjaus- taikka muihin ajoneuvoalan töihin. Vastaavasti 

kaupallisilla autokorjaamoilla on katsastustoimiluvan vaatimukset täytettyään 

mahdollisuus tarjota myös katsastuspalveluja. 
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Lakiuudistuksen jälkeen katsastusluvan haltijaa ei enää edellytetä myöskään tarjoavan sekä 

raskaiden että kevyiden ajoneuvojen katsastuksia, vaan katsastuslupa on mahdollista saada 

pelkästään kevyiden tai pelkästään raskaiden ajoneuvon katsastukseen taikka molempiin. 

Kevyillä ajoneuvoilla tarkoitetaan kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin henkilöautoja, 

pakettiautoja, nelipyöriä ja kevyitä nelipyöriä sekä kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin 

perävaunuja ja maastoajoneuvoja. Muut ajoneuvot, kuten kokonaismassaltaan yli 3,5 

tonnin kuorma- ja linja-autot ja perävaunut luokitellaan raskaiksi ajoneuvoiksi. 

 

Uudistuksen tarkoituksena oli keventää katsastustoiminnan harjoittamisen 

kustannusrakennetta sekä mahdollistaa katsastustoimipaikkojen parempi sijoittuminen 

kustannustehokkaasti sekä kevyen, että raskaan kaluston katsastuskysynnän mukaan.  

 

Lakiuudistuksen yhteydessä uudistettiin myös katsastajien peruskoulutusvaatimuksia. 

Merkittävin syy uudistukselle oli teknikkokoulutuksen päättyminen vuonna 2001, mikä on 

käytännössä johtanut alalle tulevien katsastajien koulutusvaatimuksen kohoamisen 

insinööritasoiseksi. Katsastusalan työvoiman saatavuuden parantamiseksi lakiuudistuksen 

myötä mahdollistettiin alalle pääsy myös ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa 

laissa (631/1998) tarkoitettujen, katsastusalalle soveltuvien erikoisammattitutkintojen ja 

ammattitutkintojen kautta.    

 

Samassa yhteydessä ajoneuvolain (1090/2002) muutoksella mahdollistettiin mm. hylätyn 

määräaikaiskatsastuksen jälkeen suoritettavan jälkitarkastuksen suorittaminen missä 

tahansa katsastustoimipaikassa, kun ennen lakimuutosta oli katsastuksessa hylätty 

ajoneuvo mahdollista esittää jälkitarkastukseen vain sille katsastustoimipaikalle, jossa 

katsastus oli aloitettukin.  
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3 SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN JA TILASTOLLINEN 
PROSESSIN OHJAUS (SPC) 

 

 

Onnistunut päätöksenteko vaatii hyvää ja luotettavaa informaatiota. Suorituskyvyn 

mittaamisen perimmäinen tarkoitus on tukea organisaation toimintaan liittyvää 

päätöksentekoa siten, että organisaation johtamistoiminnot perustuvat mittaustuloksiin ja 

niistä tehtäviin johtopäätöksiin. Suorituskyvyn mittaamisen avulla organisaatio voi 

ymmärtää toimintaympäristön muutoksia, omaa toimintaansa, kommunikoida strategisia 

tavoitteita ja luoda edellytykset toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.  

 

Tilastollisen prosessin ohjausmenetelmien (SPC) tarkoituksena on mitata prosessin 

suorituskykyä, ennakoida prosessin käyttäytymistä sekä pitää prosessin suorituskyky 

hallittuna. Onnistuneella mittaamisella kyetään kommunikoimaan strategisia tavoitteita, 

suunnittelemaan ja päättämään mitä pitäisi parantaa ja seuraamaan toteutettujen 

toimenpiteiden vaikutuksia eli johtamaan toimintaa.  

 

3.1 Suorituskyky 

 

Laitinen (2003, s. 366) määrittelee suorituskyvyn yrityksen tai organisaation kyvyksi saada 

aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Laitisen 

(2003, s. 366) määritelmän ulottuvuuksilla viitataan yrityksen tai organisaation 

kyvykkyyteen tuottaa hyvinvointia omistajilleen ja toisaalta myös kykyyn tyydyttää 

muiden sidosryhmien, kuten henkilöstön ja asiakkaiden tarpeet. Laamanen (2005, s. 18) on 

määritellyt suorituskyvyn osoitetuksi kyvyksi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Lönnqvist et. al. (2006, s. 14) määrittelee suorituskyvyn mittaamisen kautta mitattavan 

kohteen kyvyksi saavuttaa sille asetettuja tavoitteita.  Neely (1998, s. 5) määrittelee 

suorituskyvyn mittausprosessiksi, jossa mitataan sellaisia tapahtuneita tekoja, jotka 

muodostavat organisaation nykyhetken suorituskyvyn.  

 

Perinteisesti suorituskyky ja sen osa-alueet on nähty pelkästään taloudellisina 

ulottuvuuksina. Usein suorituskyvyn mittaaminen on myös sekoitettu suorituksen, laadun, 

tuottavuuden tai tehokkuuden mittaamiseen.  
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Suorituskykyä määriteltäessä on kuitenkin tärkeää nähdä ja ymmärtää suorituskyky ja 

suorituskyvyn ulottuvuudet laajana kokonaisuutena. Yleisesti suorituskyvyn voidaankin 

sanoa muodostuvan kaikista niistä tekijöistä, joilla organisaatio saavuttaa sille asetetut 

tavoitteet.  

 

Organisaation suorituskykyä tarkasteltaessa tarkastelu voidaan rajata sisäiseen ja ulkoiseen 

suorituskykyyn. Rantanen & Holtari (1999, s. 12 - 13) määrittelevät organisaation sisäinen 

suorituskyvyn analysoinniksi tulokseksi, joka tapahtuu pääasiassa organisaation sisällä. 

Rantasen ja Holtarin (1999, s. 12 - 13) mukaan suorituskyvyn analysointi perustuu tällöin 

yleisimmin informaatioon, joka on vain organisaation itsensä saatavilla ja organisaatio itse 

on usein myös se joka suorituskyvyn arvioinnin suorittaa. Rantasen ja Holtarin (1999, s. 12 

-13) mukaan sisäiseen suorituskyvyn arviointiin käytettävät mittarit ovat luonteeltaan 

yleisimmin myös fyysisiä, eli niiden mittayksikkönä ei ole käytetty rahayksikköä. Sisäisen 

suorituskyvyn tarkastelussa keskitytäänkin usein miten organisaation osien toiminnan 

tarkasteluun. 

 

Rantasen ja Holtarin (1999, s.13) mukaan ulkoinen suorituskyky voidaan nähdä 

suorituskykynä, jossa organisaation suorituskykyä tarkastellaan kokonaisuutena, joko 

ulkoisen tahon tai organisaation itsensä toimesta. Rantasen ja Holtarin (1999, s. 13) 

mukaan ulkoisen suorituskyvyn arviointi voi perustua myös julkisesti saatavilla olevaan 

informaatioon. Perinteisesti ja erityisesti yritysten ulkoisen suorituskyvyn arviointi on 

taloudelliseen suorituskykykyyn liittyvää tarkastelua, jossa ulottuvuuksina käytetään 

kannattavuuteen, maksuvalmiuteen, vakavaraisuuteen tai osakekohtaisiin tunnuslukuihin 

perustuvaa informaatiota.  

 

Sink (1983, s. 36, 38–39) määrittelee yrityksen tai organisaation kokonaissuorituskyvyn 

koostuvan ainakin seuraavista seitsemästä tekijästä:  

 

- vaikuttavuus (effectiveness)  

- tehokkuus (efficiency) 

- laatu (quality)  

- tuottavuus (productivity) 
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- työelämän laatu (quality of work) 

- kannattavuus (profitability) 

- innovatiivisuus (innovation). 

 

Yritysten toimintaan liittyvän ulkoisen suorituskyvyn tarkastelusta poiketen julkisen 

sektorin organisaatioiden suorituskyvyn arviointi pelkkien taloudellisten tunnuslukujen 

perusteella on kuitenkin monesti kyseenalaista. Tämä johtuu monesti jo pelkästään siitä, 

että yrityksen perimmäinen tarkoitus on tuottaa taloudellisten tunnuslukujen avulla 

mitattavaa hyvinvointia omistajilleen kun taas julkisen sektorin organisaation tavoitteena 

on usein miten tuottaa sille osoitetut tehtävät vaikuttavasti, tehokkaasti ja mahdollisimman 

pienin kokonaiskustannuksin. Lisäksi julkisen sektorin organisaatio saa enimmät tulonsa 

valtiolta ja on vastuuvelvollinen useille eri sidosryhmille.  

 

Nykyään kuitenkin myös julkisen sektorin organisaatiolta vaaditaan tuloksellista toimintaa. 

Tällöin julkisen sektorin organisaatioidenkin täytyy osoittaa sidosryhmilleen, että 

toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Kyse on useimmiten siitä, että 

organisaatioiden tulee todistaa toiminnan vaikuttavuus ja tehokkuus. Tällöin tärkeintä ei 

ole saavuttaa pienin panos, vaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden maksimointi suhteessa 

käytettyihin panoksiin. Julkisen sektorin organisaation toiminnan ulkoinen suorituskyky 

onkin usein miten arvioitavissa vain toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden kautta. 

Arvioitaessa julkisella sektorilla toimivan organisaation vaikuttavuutta, arvioidaan 

tavoitteiden saavuttamista ja viimekädessä koko organisaation olemassaolon oikeutusta. 

 

Nykyään yhä useamman yrityksen ja organisaation suorituskyvyn voidaankin osoittaa 

olevan seurausta ei-taloudellisista ulottuvuuksista, kuten organisaation innovatiivisuudesta, 

tiedosta ja osaamisesta, henkilöstön hyvinvoinnista ja niihin kytkeytyvistä 

johtamistaidosta. Tällöin organisaation ensisijainen tuotannon tekijä on inhimillinen 

pääoma, jonka johtaminen edellyttää henkilöstön innostamista ja motivointia. Voidaankin 

sanoa, että useimpien organisaatioiden tavoitteet ovat nykyään tuskin enää saavutettavissa 

vanhakantaisilla aikaan ja suoritteiden määrän perustuvan suoritejohtamisen keinoin.     
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Lapsleyn (1996 s. 112) määrittelee tehokkuuden kyvyksi käyttää varoja oikein. Tehokkuus 

voidaan määritellä esim. palveluiden, tuotosten ja resurssien suhteena. Tehokkuuden voi 

ymmärtää myös tuottavuutena, eli tuotoksen ja panoksen suhteena. Vaikuttavuus on 

moniulotteisuutensa vuoksi usein hankala määritellä. Yksinkertaisimmillaan vaikuttavuus 

voidaan määritellä saavutettujen vaikutusten ja tuotoksien suhteena.  Mononen & 

Leviäkangas (2015, s. 14) ovat määritelleen vaikuttavuuden toiminnan kyvyksi saavuttaa 

asetetut tavoitteet (toivotut vaikutukset), eli tavoitteiden saavuttamisen asteeksi. 

 

Vaikuttavuuden voidaan katsoa olevan myös moniulotteinen käsite, jonka arvioimiseen ei 

riitä pelkät taloudelliset tunnusluvut. Verrattaessa esim. vaikuttavuuden arviointia 

tehokkuuden arviointiin ei ole olemassa sellaisia taloudellisia tunnuslukuja, joiden avulla 

vaikuttavuutta voitaisiin suoraan mitata. Vaikuttavuuden mittaamisen haasteena onkin 

mittaamisen moniulotteisuus ja sen mittaamiseen tarvitaan kokonaisvaltaisempia 

mittareita, moninaisia ulottuvuuksia sekä paljon ymmärrystä siitä, miten tulokset syntyvät.  

 

3.2 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Suorituskyvyn mittaaminen voidaan Lönnqvistin (2006, s. 11) mukaan määritellä 

toiminnaksi, jonka tarkoituksena on tunnuslukuja käyttäen selvittää tai määrittää jonkin 

organisaation toimintaan liittyvän tekijän tila. Hannulan & Lönnqvistin (2002, s.47) 

mukaan mittarilla tarkoitetaan täsmällistä menetelmää, jonka avulla voidaan kuvata tietyn 

menestystekijän suorituskykyä. Suorituskyvyn mittaaminen voidaan määritellä myös 

keinoksi, jonka avulla voidaan osoittaa kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

Suorituskyvyn mittaaminen liittyy pääasiassa tulevaisuuteen asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. Tällöin mittaamalla hankitulla informaatiolla pyritään ennakoimaan 

tulevaisuutta. Yleisimmin suorituskyvyn mittaamiseen käytettävät mittarit johdetaankin ja 

ne kytkeytyvät organisaation visioon ja strategiaan. Suorituskykyä mittaamalla toimintaa 

pyritään siis ohjaamaan vision ja strategian mukaiseen suuntaan sekä kohti niihin 

kytkettyjä tavoitteita. Voidaankin sanoa, että viimekädessä organisaation suorituskykyä 

mitataan vision toteutumisella. 
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Simonsin (2000, s. 67-72) mukaan mittaamalla tuotettua informaatiota käytetään 

organisaation toiminnan ohjaamisen lisäksi myös uusien päätösten vaikutusten 

arvioimiseen sekä tunnistamaan tavoitteiden saavuttamisen kannalta hyödylliset ja 

hyödyttömät toimenpiteet. Rantasen ja Holtarin (1999, s. 15) mukaan suorituskykymittarit 

muodostavat organisaation suorituskyvyn parantamisen ytimen, jolloin mittaamisen avulla 

saadaan kokonaisvaltainen näkemys organisaation toiminnasta, sen menestymisestä ja 

näiden välisistä syy-yhteyksistä. Toisin sanoen, kun tiedetään missä ollaan ja miten tähän 

on päädytty, voidaan analysoida mihin ollaan suuntaamassa, suunnitella ja päättää mitä 

pitäisi parantaa sekä seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia ja toiminnan kehitystä.  

 

Yritystoiminnan johtamisessa suorituskyvyn mittaamista on käytetty hyväksi jo 

vuosikymmenien ajan. Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen on julkisella sektorilla 

toimivien organisaatioiden osalta yksityisellä sektorilla toimiviin yrityksiin verrattuna 

kuitenkin vielä alkutekijöissään. Mielenkiinto julkisella sektorilla toimivien 

organisaatioiden suorituskyvystä ja suorituskyvyn mittaamisesta on kuitenkin viime 

vuosina lisääntynyt ja aiheesta on julkaistu monia tutkimuksia.  

 

Julkisella sektorilla toimivan organisaation suorituskyvyn mittaamisen syyt ovat 

kirjallisuuslähteiden perusteella kuitenkin pääosin samat, kuin yksityisellä sektorilla 

toimivien yritystenkin. Julkisella sektorilla toimivan organisaation suorituskyvyn 

mittaaminen on taloudellisten ulottuvuuksien puuttumisesta johtuen luonteelta usein 

kuitenkin taloudellisiin tunnuslukuihin tukeutuvaan suorituskyvyn mittaamiseen verrattuna 

haastavampaa.  

 

Rantasen et al. (2007, s. 428 - 429) mukaan julkisen sektorin organisaation suorituskyvyn 

mittaamisen haasteiksi ovat osoittautuneet: 

 

- Organisaation toimintaan liittyvät useat sidosryhmät (kenen tarpeet tulisi asettaa 

etusijalle ja kenen tarpeiden perusteella suorituskykyä tulisi arvioida?). 

- Organisaation toiminnalla on usein epäselvät päämäärät (mikä organisaation 

olemassaolon ja toiminnan perimmäinen tavoite on?). 
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- Organisaatiolla ei ole selkeää omistajaa (kuka on omistaja: valtio, poliitikot ja 

päättäjät, sidosryhmät vai kansalaiset?). 

- Puutteelliset johtamistaidot.  

 

Greilingin (2006, s. 449) mukaan julkisella sektorilla toimivan organisaation suorituskyvyn 

mittaamisen päätarkoituksia ovat tilivelvollisuus, toiminnan suunnittelu ja toiminnan 

ohjaaminen. Birdin (2005, s. 2-3) mukaan julkisella sektorilla toimivan organisaation 

suorituskyvyn mittaamisella on kolme päätarkoitusta, joita ovat: 

 

- Julkisista palveluista saatavilla olevan informaation tehokkaampi hyödyntäminen. 

- Organisaatioiden ja yksiköiden toimintatapojen tunnistaminen. 

- Toiminnan parempi läpinäkyvyys, jonka avulla todistetaan, että ”julkiset varat 

käytetään vaikuttavasti ja viisaasti”. 

 

Kirjallisuuslähteiden perusteella julkisella sektorilla toimivan organisaation suorituskyvyn 

mittaamisessa ja johtamisessa keskitytään nykyisin kuitenkin yhä enemmän vaikutusten 

kuin panosten arviointiin.  Tällöin suorituskyvyn mittaamisen painopiste on siirtymässä 

julkisella sektorillakin toimivien organisaatioiden perinteisestä panos-keskittyneestä 

budjetointijärjestelmästä myös toiminnan vaikuttavuuden huomioiviin mittaus- ja 

budjetointijärjestelmiin.  

 

Kirjallisuuslähteissä on vaikuttavuuden mittaamiseen liittyen tunnistettu kuitenkin 

merkittäviä haasteita. Meklinin (2008, s. 394) mukaan vaikuttavuuden systemaattinen 

mittaaminen ei ole mahdollista, koska monien tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset 

saattavat ilmetä vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluttua.  

 

Kuten tarkasteltaessa Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan vaikuttavuutta on 

vaikuttavuuden arviointi mahdollista vain arvioimalla toiminnan vaikutuksia siihen 

liikennejärjestelmässä harjoitettavaan toimintaan tai ilmiöön johon toiminnalla odotetaan 

olevan vaikutusta.  
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Monosen ja Leviäkankaan (2015, s. 239) mukaan samanaikaisesti on muistettava, että 

esimerkiksi arvioitaessa liikenneturvallisuuden kehitystä, syntyy vaikuttavuus usein vasta 

useiden eri tekijöiden ja toimijoiden yhteisten toimenpiteiden tuloksena, jossa Liikenteen 

turvallisuusvirasto on vain vaikutusketjun yksi osa. 

 

3.3 Suorituskyvyn johtaminen 

 

Pekkolan ja Rantasen (2014, s. 24) mukaan suorituskyvyn mittaamisen tarkoituksena on 

jalostaa sisäisistä ja ulkoisista lähteistä hankittua organisaation suorituskykyyn liittyvää 

informaatiota, kommunikoida sitä johtajien hyödynnettäväksi sekä mahdollistaa oikea-

aikaisten ja tehokkaiden päätösten tekeminen sekä toiminnan jatkuva parantaminen. 

Suorituskyvyn johtaminen voidaankin näin määritellä suorituskyvyn mittaamisen 

tuottamaan informaatioon perustuvaksi johtamiseksi. 

 

Kuten tässä tutkimuksessa aiemmin esitettiin, nykyaikaisten organisaatioiden kilpailukyky 

perustuu yhä enemmän aineettomille kuin fyysisille panoksille, jolloin myös johtamisen 

tulee perustua tietoon sekä tapahtua ihmisten kautta. Jotta organisaatiot selviäisivät 

kilpailusta tai kykenisivät saavuttamaan tavoitteensa ne tarvitsevat ihmisten johtamista 

tukevia käytäntöjä. Toisin sanoen organisaatiossa on pystyttävä innostamaan ja kannustaan 

henkilöstöä toimimaan organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta oikein. 

Parhaimmillaan mittaamisen toimiessa ohjaustarkoituksessa osastoissa, yksiköissä ja 

ryhmissä toimivat henkilöt tekevät päätöksiä, joissa he toimiessaan omien tavoitteidensa 

mukaisesti toimivat samalla koko organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta 

vaikuttavasti ja oikein.  

 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2001, s. 268) mukaan suorituskyvyn mittaamisen avulla 

voidaankin johtaa, kannustaa ja innostaa ihmisiä olemalla vuorovaikutuksessa heidän 

kanssaan. Määritelmän perustella suorituskyvyn mittaamiseen perustuvaa johtamista 

voidaankin pitää tavoitejohtamisen sovelluksena, joka perustuu motivaatioon, ohjaukseen 

ja vuoropuheluun. 
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Ukon & al. (2007, s. 12) mukaan on erittäin tärkeää huomioida, että viime vuosina 

suorituskyvyn mittaamisen käyttö onkin lisääntynyt erityisesti henkilöstön toiminnan 

ohjaamisessa ja johtamisessa. Simonsin (2000, s. 234) mukaan suorituskykymittareiden 

tuottaman informaation avulla voidaankin viestiä henkilöstölle siitä, mitkä asiat ovat 

tärkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hovilan ja Okkosen (2005, s. 22) mukaan 

suorituskyvyn mittaamisen päätarkoitus onkin strategian jalkauttaminen organisaation 

toimintaan. Ukon, Karhun ja Pekkolan (2009, s. 2) mukaan juuri organisaation strategiset 

päämäärät tulisi muuntaa konkreettisiksi toimintaan liittyviksi tavoitteiksi osasto-, yksikkö- 

ja yksilötasolla, jolloin työntekijöiden ymmärrys oman työn ja organisaation strategisten 

päämäärien välillä lisääntyy.  Ukon, Karhun ja Pekkolan (2009, s.2) mukaan yksi 

suorituskyvyn mittaamisen päätarkoituksista onkin vaikuttaa organisaation jäsenten 

käyttäytymiseen. 

 

Ukon & al. (2007, s. 11) mukaan mittaamisen avulla henkilöstön johtaminen voidaan 

nähdä myös prosessina, joka vaikuttaa yksilön tai ryhmän toimintaan pyrittäessä 

haluttuihin tavoitteisiin. Ukon, Pekkolan ja Rantasen (2009, s. 313) mukaan suorituskyvyn 

mittaamisella on mahdollista saavuttaa positiivisia vaikutuksia organisaation toimintaan, 

erityisesti silloin kun mittaaminen on kytketty palkitsemiseen ja mittaaminen toimii 

organisaation sisäisen kommunikoinnin välineenä. Onkin ymmärrettävää, että tällöin 

mittaamisen ansiosta henkilöstön ymmärrys oman työn ja organisaation strategisten 

päämäärien välisestä yhteydestä lisääntyy. Myös Ukon, Karhun ja Rantasen (2007, s. 42) 

mukaan tärkeiden tavoitteiden kommunikointi on yksi tärkeimmistä syistä suorituskyvyn 

mittaamiselle. 

 

Ukon, Tenhusen ja Rantasen (2008, s. 87 - 88) mukaan suorituskyvyn mittaamisen 

vaikutuksia työelämän laatuun voidaan tarkastella kahdeksan eri näkökulman avulla, joita 

ovat: 

 

- työmotivaatio 

- oppimismahdollisuudet 

- työtyytyväisyys 

- työilmapiiri 
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- työkyky- ja turvallisuus 

- mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon 

- organisaation toimintaan liittyvien ja oman työn tavoitteiden välisten suhteiden 

ymmärtäminen 

- palkitsemisjärjestelmä ja palkkaus  

 

Lönnqvistin (2002, s. 66 - 68) mukaan suorituskyvyn mittaamisen avulla voidaan: 

 

- ohjata henkilöstön toimintaa 

- kommunikoida tärkeitä tavoitteita 

- arvioida toiminnan nykytilaa 

- konkretisoida strategiset päämäärät toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi 

- havaita ongelmia 

- motivoida henkilöstöä 

- seurata strategisten päämäärien toteutumista 

- tukea päätöksentekoa 

- ennustaa tulevia tilanteita 

- mahdollistaa tulospalkkio. 

 

Rantasen & Holtarin (2000, s. 24) mukaan pienten sekä keskisuurten yritysten 

suorituskyvyn mittaamisen tärkeimmät tavoitteet olivat: 

 

- toiminnan kehittäminen 

- toiminnan osa-alueiden tehokkuuden arviointi 

- toiminnan ohjaus 

- henkilöstön motivointi 

- yleinen mielenkiinto yrityksen tilasta. 

 

Uusi-Rauvan (1996, s. 11) mukaan suorituskyvyn mittaaminen: 

 

- motivoi 

- ohjaa tekemään oikeita asioita 
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- selkiinnyttää tavoitteita 

- aiheuttaa kilpailua ja kilvoittelua 

- luo edellytykset palkitsemiselle. 

 

Ukon  al. (2007 s. 19) mukaan suorituskyvyn mittaamisella on todettu olevan positiivisia 

vaikutuksia henkilöstön johtamiseen ja työelämän laatuun, jolloin: 

 

- Johtamisesta on tullut enemmän huomioonottavampaa ja neuvoa antavampaa. 

- Suorituskyvyn mittaus on parantanut henkilöstön ja johdon välistä vuorovaikutusta. 

- Suorituskyvyn mittaus on tarjonnut enemmän sisältöä johdon ja henkilöstön 

väliseen kommunikaatioon (esimerkiksi kehityskeskusteluihin on tullut lisää 

sisältöä ja vaikeiksi koettuja asioita on helpompi käsitellä). 

- Vuorovaikutus on lisääntynyt myös mittaristokokouksien- ja palaverien 

synnyttämien uusien rutiinien muodossa. 

- Työmotivaatio on kasvanut. 

- Oppimis- ja kehittymismahdollisuudet ovat parantuneet.  

- Henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon ovat parantuneet.  

- Tavoitteet on saavutettu paremmin.  

- Mittaaminen on vaikuttanut positiivisesti palkitsemiseen. 

 

Kuten tutkimustulokset osoittavat, onnistuneella suorituskyvyn mittaamisella 

mahdollistetaan oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten tekeminen, jolloin organisaation 

johtaminen perustuu tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisiin tosiasioihin. Tätä 

kautta onnistuneella suorituskyvyn mittaamisella ja johtamisella voidaankin saavuttaa 

hyvin moniulotteista ja myönteistä kehitystä organisaation johtamiseen, toimintatapoihin, 

tuloksellisuuteen, organisaatiokulttuuriin sekä organisaatiossa toimivien henkilöiden 

väliseen vuorovaikutuksen, työmotivaatioon, asenteisiin, oppimiseen, organisaation 

toiminnan ymmärtämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.  
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3.4 Suorituskykymittarin ominaisuudet 

 

Suorituskykymittareiden ominaisuuksista on kirjallisuuslähteissä lueteltu useita hyvän 

suorituskykymittarin tunnusmerkeiksi luokiteltavia ominaisuuksia. Hyvän 

suorituskykymittarin ominaisuuksien tarkastelemalla voidaan välttyä organisaation 

toimintaa tavoitteiden kannalta väärin ohjaavien mittareiden suunnittelulta ja käytöltä. 

 

Organisaation tavoitteiden kannalta on siis ensiarvoisen tärkeää, että johtamiseen 

käytettävän informaation avulla voidaan ohjata toimintaa tavoitteiden kannalta oikein. On 

siis tärkeämpää tehdä oikeita asioita kuin tehdä asioita oikein. Rantasen ja Holtarin (1999, 

s. 169) mukaan organisaation mittarit on saatettu esimerkiksi jossain vaiheessa ottaa 

käyttöön ja ne ovat jääneet käyttöön siitä huolimatta, että niille ei ole enää ollut tarvetta tai 

ne eivät enää sovellu organisaation toiminnan ohjaamiseen.  

 

Laitisen (2003, s. 147) mukaan hyvän suorituskykymittarin ominaisuuksista ovat: 

 

- Relavanttius. Relevanttiudella tarkoitetaan mittarista saatavan informaation 

olennaisuutta. Informaatio, jolla ei ole merkitystä organisaation toiminnan tai 

tavoitteiden kannalta ei ole olennainen.  

- Edullisuus. Edullisuudella tarkoitetaan informaation tuottamiseen käytettyjen 

panosten suhdetta informaation arvoon. Toisin sanoen informaation tulee olla 

edullisesti saatavilla. 

- Validiteetti. Validiteetti eli oikeellisuus tarkoittaa informaation kykyä kuvata sitä, 

mitä sen on tarkoituskin kuvata eli mittauksen kohdetta. Jos informaatio ei kata 

koko sitä aluetta jonka sen halutaan kattavan, syntyy siihen vääristymää eli harhaa.  

- Reliabiliteetti. Reliabiliteetti tarkoittaa informaation tarkkuutta. Tulosten on oltava 

mittauksen toistuessakin täsmälleen samoja tai lähellä alkuperäisen mittauksen 

tuloksia, jolloin tulokset eivät ole sattumanvaraisia. 

- Uskottavuus. Uskottavuudella tarkoitetaan mittarin luotettavuutta. Vasta kun 

organisaatio voi luottaa informaatioon, voidaan sen perusteella ohjata toimintaa. 
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Sinkin (1985, s. 68 - 69) mukaan hyvän suorituskykymittarin ominaisuuksia ovat: 

 

- Validiteetti. Informaation pitää mitata juuri tarkoitettua mittauksen kohdetta. 

- Harhattomuus ja tarkkuus. Mittaustuloksen kasaantuvat mittauksia 

toistettaessakin pienelle alueelle mittauskohteen ”ympärille”. 

- Kokonaisvaltaisuus ja täydellisyys. Mittausjärjestelmässä käytettyjen mittareiden 

täytyy yhdessä muodostaa tasapainoinen kuva toiminnasta. 

- Ainutlaatuisuus. Vain yksi mittari järjestelmässä kuvaa tiettyä mitattavaa 

ominaisuutta. 

- Reliabiliteetti. Tulosten on oltava luotettavia ja mittausta toistettaessa virheiden on 

oltava yhdenmukaisia tai mahdollisimman pieniä. 

- Ymmärrettävyys. Mittareiden tai mittausjärjestelmän tulee olla yksinkertaisia ja 

kaikkien ymmärrettävissä. 

- Kvantifioitavuus. Tulokset on esitettävä mielellään suureina, ymmärrettävässä 

muodossa, sulkematta pois laadullisten mittareiden tärkeyttä.  

- Kontrolloitavuus. Mittareiden on oltava ohjattavissa. 

- Kustannustehokkuus. Mittareiden ja mittausjärjestelmän on oltava sellainen, että 

niistä saatava hyöty ylittää uhratut panokset. 

 

Mittareita käytettäessä on myös muistettava, ettei organisaation toimintaa voida johtaa 

pelkkien numeroiden perusteella. Mittaaminen ja tulosten tulkinta sekä hyödyntäminen 

edellyttävät paljon tulkintaa, analysointia, pohdintaa ja ymmärrystä siitä miten tulokset 

ovat syntyvät, missä ollaan, mihin ollaan menossa ja mitä pitäisi parantaa. Laamasen 

(2009, s. 33 - 38) mukaan: ”sellaiset asiat, jotka tapahtuvat muutenkin, eivät kaipaa 

johtamista” ja ”ei ole lainkaan hyödyllistä olla tehokas tai vaikuttava, jos menee väärään 

suuntaan”.  

 

3.5 Prosessin tilastollinen ohjaus (Statistical Process Control) 

 

Prosessilla tarkoitetaan joukkoa toisiinsa loogisesti liittyviä toimintoja ja niiden 

toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaiseksi toiminnan tulokset. 

Prosessi voidaan määritellä myös usean osatapahtuman muodostamaksi tapahtumasarjaksi. 
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Prosessi koostuu toiminnasta, resursseista ja tuotoksesta, joihin liittyy tavoite ja 

suorituskyky. Prosessin voidaan määritellä myös sisään tulevien materiaalien, toimintojen, 

menetelmien, jne. muuttamiseksi tuotteeksi, palveluksi, tiedoksi tai yleisesti sanoen 

tavoitteeksi. Prosessin tuloksena syntyy myös aina jokin mitattavissa tai arvosteltavissa 

oleva tuote tai palvelu.  Lähteenmäki ja Leiviskä (1998, s. 2) ovat kuvanneet 

prosessikäsitteen kuvan 4 mukaisen kaavion avulla. 

 

 

 

Kuva 4. Prosessikäsitteen kaavio  

 

Statistical Process Control (SPC) tarkoittaa suomeksi käännettynä tilastollista prosessin 

ohjausta. Laajasti tulkittuna tilastollinen prosessin ohjaus (SPC) tarkoittaa kaikkia 

menetelmiä, joilla saadaan tilastollista pohjaa prosessin ohjaamiseen liittyvälle 

päätöksenteolle. Tilastollinen voidaan määritellä myös useaan havaintoon perustuvaksi 

tapahtuman kuvaukseksi. Tilastollisina menetelminä voidaan pitää myös kaikkia 

menetelmiä, joissa havaintoja käsitellään riittävän suurena joukkona, eikä päätöksiä tehdä 

yksittäisten havaintojen perusteella. Prosessin tilastollisessa ohjauksessa tilastollinen 

tarkoittaa myös tietojen keräämistä sekä niiden käsittelyä ja analysointia.  

 

Prosessit liittyvät aina organisaation toimintaan ja kehittämiseen. Laamasen (2009, s.41) 

mukaan prosessi on looginen ja abstrakti malli syy-seuraussuhteita, jolloin prosessin 

suorituskykyä mittaamalla saadaan ymmärrys siitä, miten tulokset syntyvät ja mitä pitäisi 

parantaa. 
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3.6 Tilastollisen prosessin ohjauksen (SPC) historiaa 

 

Prosessin tilastollisen ohjauksen (SPC) historia juontaa juurensa 1920- luvulle, jolloin 

havaittiin, että oli tärkeämpää tutkia käynnissä olevaa prosessia ja sen muuttujia, kuin 

tarkastaa pelkästään valmiita tuotteita. Walter A. Shewhart havaitsi tuolloin, että 

tuotantoprosessin suorituskyvyn vaihtelun ja tuotantoprosessin tuotoksen välillä on 

voimakas riippuvuus. Ottamalla huomioon tämän asian Walter A. Shewhart kehitti Bell 

Telephone Labs`issa 1924 ensimmäisen luonnoksen tilastollisessa prosessin ohjauksessa 

käytettävästä valvontakortista ja vuonna 1931 Shewhart julkaisi teoksen “Econimic 

Control of Quality of Manufactured Product” Shewhart tutki tuotantoprosessin 

laatumittausten tuloksia ja havaitsi, että tulokset käyttäytyivät normaalijakauman 

mukaisesti. Hän keksi myös, että tuotannon laatuongelmat olivat seurausta 

tuotantoprosessin suorituskyvyn liiallisesta vaihtelusta. Teoksessaan Shewhart esitteli 

tilastollisen prosessin ohjauksen perusperiaatteet ja perusajatuksen, jonka mukaan laatu ja 

tuottavuus nousevat, kun tuotantoprosessin suorituskyvyn hajonta pienene. (Rosnell, 1997, 

s. 7). 

 

Myöhemmin 1950- luvulla William E. Deming omaksui Shewhartin ajatukset ja kehitti 

kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (TQM, Total Quality Management) konseptin. 

Suomessa tilastollisen prosessin ohjauksen periaate tunnettiin, mutta käyttö tuli tutuksi 

vasta 1980 - 1990 lukujen vaihteessa kansainvälisen yhteistyön ja asiakkaiden vaatimusten 

myötä. Nykyään tilastollinen prosessin ohjaus (SPC) on kuitenkin jo Suomessakin 

keskeinen laatujohtamisen työkalu. (Salomäki 1999 s. 177 - 178) 

 

3.7 Tilastollisen prosessin ohjauksen (SPC) periaatteet 

 

Sattuman lakeja noudattaen on suorituskyvyltään huonossa prosessissa mahdollista tuottaa 

satunnaisesti laadultaan hyviä tuotteita tai palveluita. Vastaavasti suorituskyvyltään 

hyvässä prosessissa on mahdollista tuottaa satunnaisesti laadultaan huonoja tuotteita taikka 

palveluita. Mikäli tilastollisen prosessin ohjauksen periaatteita ei ymmärretä, on yksittäisen 

tuotteen tai palvelun laadusta tehty havainto helppo mieltää prosessin suorituskyvyn 

mitaksi. Sattuman lakeja noudattaen yksittäisillä havainnoilla ei kuitenkaan useinkaan ole 
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mitään tekemistä prosessin suorituskyvyn kanssa. Prosessin tilastollisessa ohjauksessa 

prosessin suorituskyvyn seuraaminen ja ohjaaminen pyritäänkin kohdistamaan yksittäisten 

havaintojen sijasta koko prosessin suorituskyvyn seuraamiseen ja ohjaamiseen.  

 

Tilastollisen prosessin ohjauksen lähtökohtana on koko prosessin systemaattinen arviointi 

ja prosessin suorituskyvyn vaihtelun pienentäminen. Toisin kuin totutussa tuotannon 

laadun tarkastuksessa, tilastollisen prosessin ohjauksen periaatteena on siis seurata, ohjata 

ja kehittää prosessia, jossa tuotteet tai palvelu tuotetaan. Prosessin suorituskyvyn avulla 

voidaan nähdä kuinka hyvin prosessi pystyy tuottamaan vaatimustenmukaista tuotetta tai 

palvelua. Periaatteena on, että prosessin suorituskyky ei kehity, jos prosessin suorituskykyä 

kehitetään yksittäisen tuotteessa tai palvelussa havaitun virheen perusteella. Vasta, kun 

ongelman luonne ja syyt on ymmärretty, voidaan prosessiin kohdistaa korjaava 

toimenpide.  

 

Tilastollisessa prosessin ohjauksessa on kyse tilastotieteen keinoin muodostetuista 

matemaattisista malleista, joiden avulla seurataan, ohjataan ja ennakoidaan prosessin 

suorituskykyä. Prosessin tilastollisessa ohjauksessa määritellään ja asetetaan rajat prosessin 

suorituskyvylle ja seurataan sekä ohjataan prosessia siten, etteivät rajat ylity. Toisin sanoen 

prosessin tilastollisessa ohjauksessa (SPC) tilastollisin menetelmin tuotettu informaatio 

muutetaan prosessin suorituskykyä kuvaavaksi informaatioksi, jolloin syntyy 

takaisinkytkentä prosessiin ja informaatiota voidaan käyttää prosessin suorituskyvyn 

ohjaamiseen ja parantamiseen.  

 

Dalen (1999, 2. 367) mukaan tilastollista prosessinohjausta voidaan (SPC) voidaan 

hyödyntää: 

 

- prosessin suorituskyvyn arviointiin 

- tuottamaan tietoa prosessin johtamiseen liittyvien päätösten perusteluksi 

- prosessin suorituskyvyn vaihtelun pienentämiseen ja tarvittavien parannuskeinojen 

etsimiseen 

- prosessin stabiiliuden saavuttamiseen. 
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Tilastollisessa päättelyssä prosessin suorituskyvyn jakauma oletetaan joksikin, mutta sille 

tulee olla empiiristä tukea. Perusolettamuksena tilastollisessa prosessin ohjauksessa on, 

että mittaustuloksen jakauma on normaali. Tällöin kyseessä on normaalijakauma, jonka 

tiheysfunktio on jatkuva käyrä ja joka muodostaa kellomaisen kuvion. Kuvion korkeus ja 

leveys riippuvat keskihajonnasta.  

 

Tilastollisessa prosessin ohjauksessa (SPC) prosessia ei siis ohjata yksittäisten tapahtumien 

tai mittatulosten perusteella vaan keskiarvojen ja keskihajonnan avulla. Tilastollisen 

prosessin ohjauksen tärkeimmät tunnusluvut ovatkin keskiarvo, vaihteluväli ja 

keskihajonta. Tilastollisessa prosessin ohjauksessa (SPC) prosessin suorituskykyä mitataan 

sillä, kuinka hyvin prosessin suorituskyvyn jakauma mahtuu toleranssialueelle ja prosessin 

suorituskykyä pyritään parantamaan vaikuttamalla kuvion sijaintiin sekä pienentämällä 

hajontaa. 

 

3.8 Prosessin suorituskyvyn vaihtelu 

 

Jos prosessissa käytetyt materiaalit, laitteet, menetelmät, ihmiset ja ympäristöolosuhteet 

olisivat täysin identtisiä, prosessin tuloksetkin olisivat täsmälleen samanlaisia. Tämä ei 

kuitenkaan käytännön tuotantoprosesseissa ole mahdollista. Syynä tähän on kuvassa 4 

esitettyjen prosessin lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden vaihtelu.  

 

Tietty vaihtelu on jokaiselle prosessille luonnollista ja se johtuu prosessin eri osien 

toiminnan tarkkuuden rajallisuudesta sekä prosessiin vaikuttavien tekijöiden luonnollisesta 

vaihtelusta. Vaihtelun johdosta tuotantoprosesseissa tulos ei asetu tarkasti nimellismittaan, 

vaan spesifikaatioiden salliman toleranssialueen keskelle. Toisin sanoen tarkan 

absoluuttimitan saavuttaminen ei ole käytännössä mahdollista, vaan kaikkien tulosten 

todellinen mitta vaihtelee absoluuttimitan ympärillä. Tilastollinen prosessin ohjaus 

perustuukin juuri prosessin suorituskyvyn vaihtelun ymmärtämiseen ja vasta prosessin 

suorituskyvyn vaihtelun syiden ymmärtäminen mahdollistaa vaikuttavat ja tehokkaat 

toimenpiteet suorituskyvyn parantamiseksi. 
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Prosessin suorituskykykyyn jatkuvasti vaikuttavia syitä kutsutaan yleisiksi syiksi. Yleiset 

syyt aiheuttavat prosessin suorituskykyyn luonnollista vaihtelua eli kohinaa ja vaihtelun 

aiheuttama kohina vaihtelee prosessin suorituskyvyn keskiarvon ympärillä muodostaen 

normaalijakauman. Vaihtelulla on säännönmukaisuutta, jota tutkimalla saadaan lisää tietoa 

prosessin käyttäytymisestä. Kohina on siis osa prosessia, eikä sen aiheuttajaa voida siis 

tutkia tutkimalla yksittäistä mittaustulosta.   

 

Salomäen (2003, s. 192) mukaa yleisistä syistä johtuvaan vaihteluun voidaan vaikuttaa 

vain kohdistamalla korjaavia toimenpiteitä prosessiin. Tällöin kyseessä on jatkuva 

parantaminen ja keskeisenä tavoitteena pienin askelin vähentää prosessin luonnollista 

vaihtelua. 

 

Lähteenmäen ja Leiviskän (1998, s. 4) mukaan prosessin suorituskyvystä 85 - 95 prosenttia 

määräytyy prosessiin vaikuttavien yleisten syiden seurauksena. Yleiset syyt vaikuttavat 

prosessin suorituskykyyn systeemitasolla, jolloin yleisten syiden aiheuttaman prosessin 

suorituskyvyn vaihtelun vähentäminen edellyttää muutoksia koko prosessiin tai prosessin 

ominaisuuksiin. Tästä johtuen yleisin syihin vaikuttaminen edellyttääkin pääsääntöisesti 

organisaation johdon toimenpiteitä prosessin suorituskyvyn kehittämiseksi. 

 

Erityiset syyt eivät ole normaalisti prosessissa läsnä ja vaikuttavat prosessin 

suorituskykyyn vain satunnaisesti. Erityiset syyt ovat havaittavissa prosessin 

suorituskyvyssä esiintyvinä äkillisinä häiriöinä ja näkyvät normaalista vaihtelusta 

poikkeavana prosessin suorituskyvyn mittaustulosten piikkinä. Lähteenmäen ja Leiviskän 

(1998, s. 4) mukaan erityisten syiden vaikutus prosessin suorituskykyyn on noin 5 – 15 

prosenttia. Erityiset syyt ovat korjattavissa paikallisesti tai työntekijätasolla eikä niiden 

korjaamiseksi tarvita muutoksia koko prosessiin. Erityiset syyt on poistettavissa 

puuttumalla erityiseen syyhyn sekä toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet ongelman 

uusiutumisen ehkäisemiseksi.     

 

 

 

 



 

 

 

44 

4 AJONEUVOLIIKENNEREKISTERI 
 

 

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) velvoittaa Liikenteen turvallisuusvirastoa 

ylläpitämään rekisteriä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, tieliikenteen aiheuttamien 

ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tieliikenteen verotustehtävien ja autokiinnityksen 

hoitamiseksi. Tehtävien hoitamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto ylläpitää 

ajoneuvoliikennerekisteriä ajoneuvoliikennetietojärjestelmän (ATJ) avulla.  

 

4.1 Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettavat tiedot 

 

Ajoneuvoliikennerekisteri sisältää tietoa ajoneuvoista, katsastuksista, ajoneuvojen 

verotuksesta ja kiinnityksestä sekä ajoneuvoa kuljettavista henkilöistä. 

Ajoneuvoliikennerekistä annetun lain (541/2003) mukaan rekisteriin tallennetaan 

ajoneuvojen tekniset tiedot, yksilöintitiedot ja kaupalliset tiedot sekä katsastus- ja 

hyväksyntätiedot ja muita teknisiä tarkastuksia koskevat tiedot. Rekisteriin tallennettavilla 

teknisillä tiedoilla tarkoitetaan ajoneuvon yleisiä rakenneominaisuuksia, varusteita, mittoja 

ja massoja, moottoria, voimansiirtoa, akselistoja, ohjauslaitteita, jarrulaitteita, koria, 

kytkentää, polttoaineen kulutusta ja pakopäästöjä koskevia tietoja. 

 

Liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun 

valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) mukaan katsastustoimipaikan on tallennettava 

määräaikaiskatsastuksesta rekisteriin tieto ajoneuvon hyväksymisestä tai hylkäämisestä 

sekä hyväksymispäivästä ja hylkäämispäivästä, ajokieltoon määräämisestä ja ajokiellon 

poistamisesta sekä ajokiellon määräämispäivästä ja ajokiellon poistamispäivästä, 

määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisestä ja keskeyttämispäivästä, 

määräaikaiskatsastuksen suorittaneesta katsastustoimipaikasta ja katsastajasta sekä 

katsastuksessa havaituista vioista. 
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4.2 Ajoneuvoliikennetietojärjestelmä 

  

Ajoneuvoliikennerekisterin sisältämät tiedot on jaoteltu liikennemuotokohtaisiin 

järjestelmiin. Tieliikenteen tiedot on tallennettu rekisteriin 

ajoneuvoliikennetietojärjestelmän (ATJ) avulla. Ajoneuvoliikennetietojärjestelmään (ATJ) 

tallennettujen tietojen jaottelu voidaan esittää kuvan 5 mukaisella tavalla. 

 

 

 

Kuva 5. Tieliikenteen tietojen tallentamiseen käytettävän 

ajoneuvoliikennetietojärjestelmän rakenne (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015). 

 

Ajoneuvoliikennetietojärjestelmään (ATJ) tallennetut ajoneuvojen tekniset tiedot on 

jaoteltu yhteensä 36 ryhmään ja teknisiä tietoja sisältävät ryhmät koostuvat yhteensä 27 

numeerisesta tai selkokielisestä tietokentästä ja 1967 kooditetusta tietokentästä. 

Kooditettuihin tietokenttiin on tallennettu tietoja mm: 

 

- ajoneuvon luokasta (esim. henkilöauto, kuorma-auto) ja ryhmästä (esim. 

matkailuajoneuvo, perävaunu) 

- käyttötarkoituksesta (esim. yksityinen, luvanvarainen) 
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- merkistä ja mallista 

- korityypistä ja ohjaamon tyypistä (esim. umpi-ohjaamo, avo-ohjaamo) 

- käyttövoimasta (esim. Diesel, Bensiini) 

- ajoneuvon sijaintikunnasta. 

 

Numeerisiin ja selkokielisiin tietokenttiin on tallennettu tieto mm: 

 

- ajoneuvon ensirekisteröintipäivästä ja ensimmäisestä käyttöönottopäivästä, 

- valmistenumerosta ja rekisteritunnuksesta 

- kaupallisesta nimestä ja mallimerkinnästä 

- massoista ja mitoista 

- moottorin iskutilavuudesta, sylinterien lukumäärästä, tehosta ja apulaitteista 

- vaihteistosta ja jarruista  

- tyyppihyväksynnästä 

- pakokaasupäästöistä 

- matkamittarilukemasta ja ajoneuvon sijaintikunnasta. 

 

Lisäksi määräaikaiskatsastustietoina ajoneuvoliikennetietojärjestelmään (ATJ) tallennetaan 

ajoneuvon määräaikaiskatsastuksessa havaitut viat ja katsastuspäätös. 

 

Määräaikaiskatsastuksista ajoneuvoliikennetietojärjestelmään (ATJ) tallennettavat tiedot 

on jaoteltu direktiivin (2014/45/EU) mukaisesti kymmeneen päätarkastuskohteeseen. 

Päätarkastuskohteet on lisäksi jaoteltu tarkastuskohteisiin ja ajoneuvosta tarkastettaviin 

komponentteihin. Päätarkastuskohteita on ajoneuvoliikennetietojärjestelmän (ATJ) 

mukaisessa jaottelussa yhteensä 10, tarkastuskohteita 88 ja tarkastuskohteissa yhteensä 617 

tarkastettavaa komponenttia. Komponenttien viat on lisäksi jaoteltu vikatyyppeihin sekä 

yksilöity vian sijainnin ja vakavuusluokittelun (vähäinen vika, vakava vika, vaarallinen 

vika) perusteella.  
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5 AJONEUVOKATSASTUKSEN SUORITUSKYKYMITTARI 
 

 

Kuten luvussa kolme esitettiin, on suorituskyvyn mittaamisen perimmäinen tarkoitus tukea 

organisaation toimintaan liittyvää päätöksentekoa mahdollistamalla johtamistoimintojen 

perustuminen mittaustuloksiin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin. Tällöin voidaan puhua 

tietojohtamisen sovelluksesta, johon liittyy oleellisesti termi tieto ja tietoon liittyvät teoriat. 

Koska arkikielessä termiä tieto käytetään monissa eri merkityksissä, on ennen 

katsastustoiminnan suorituskyvyn mittaamista tärkeää määritellä ja ymmärtää mitä 

tiedolla, tiedon tasoilla, tietoon liittyvillä käsitteillä ja tiedon laadulla sekä 

katsastustoiminnan suorituskyvyllä tarkoitetaan. 

 

5.1 Tiedon määritelmä 

 

Tieto on aina ollut kaiken inhimillisen toiminnan peruste. Tietäminen alkaa uskomuksista 

ja mielipiteitä, jotka eivät vielä ole tietoa. Tieto voidaan määritellä uskomukseksi, joka on 

hyväksyttävällä tavalla perusteltu ja osoitettu näin olevan totta. Jotkut uskomuksista ja 

mielipiteistä muuttuvat siis perustelemisen kautta tiedoksi, eli tosiksi uskomuksiksi sillä 

edellytyksellä, että uskomuksen paikkansapitävyys on hyväksyttävällä tavalla perusteltu. 

Toisin sanoen tieto voidaan määritellä uskomukseksi joka on totta. 

 

Malaskan (1993, s. 6) mukaan eri tieteenalat eroavat toisistaan siinä, mitä perustelutapoja 

niiden piirissä pidetään hyväksyttävinä. Tieteet luovat maailmaan omien ontologioittensa 

ja perustelemistapojensa mukaisia tosiasiallisuuksia ja muodostavat niiden mukaan eri 

tieteitten tiedonaloja. Matematiikassa tosiasiallisuus on puhtaan rationaalista ja 

tautologista, luonnontieteessä lainalaista, empiiristä ja objektiivista. Yhteiskuntatieteessä 

pidetään arvossa luonnontieteiden perustelemisen muotoja, mutta hyväksytään myös 

humanististen tieteiden perustelutapoja, jotka ovat tilannesidonnaisia tai nojaavat 

kertatapahtuman tulkintaan. Historiatutkimuksessa tosiasiallisuus on faktuaalista ja 

tulkinnallista, hermeneuttista sekä kertailmiöiden ymmärtämistä tilanteesta ja subjektien 

aikomuksesta käsin. Tulevaisuuden tutkimuksessa tieto tulevaisuudesta on perustelultaan 

edellisten tapojen lisäksi näkemyksellistä ja kontingenttia. (Malaska 1993, s. 6-12) 
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5.2 Tiedon tasot 

 

Tieto käsitteenä kuvataan usein tiedon eri tasojen ja tiedon asteittaisen jalostumisen avulla. 

Asteittaisella jalostumisella tarkoitetaan ketjua, jossa data jalostuu informaatioksi ja 

informaatio tietämykseksi.  Tiedon eri tasoja kuvaavia käsitteet ovat siis data, informaatio 

ja tietämys. Usein tietämyksen yläpuolelle kuvataan myös ymmärrys, viisaus tai älykkyys 

ja totuus. Data voidaan määritellä yksittäiseksi ja irralliseksi raakatiedoksi. Data voidaan 

määritellä myös rakenteettomiksi tosiasioiksi. Thieraufin (2001, s. 11) mukaan data 

tarkoittaa strukturoimattomia faktoja ja numeroita, joilla on hyvin vähän merkitystä 

päätöksenteon yhteydessä. Davenportin ja Prusakin (1998, s. 2) mukaan data itsessään ei 

ole keräämisen ja tallentamisen arvoista, koska se ei sisällä tulkintaa datan tapahtumiin 

liittyvistä muista seikoista. Data on kuitenkin tärkeää, koska se on lähtökohta informaation 

luonnille. 

 

Informaatio voidaan määritellä myös jalostetuksi dataksi, jolla on ihmisten ymmärtämä 

merkitys. Data voidaan jalostaa informaatioksi esimerkiksi analysoimalla syy-

seuraussuhteita, vertaamalla ja raja-arvoja asettamalla, suhteuttamalla ja mittaamalla.  

Informaatiolla on ihmisten ymmärtämä merkitys, sisältö sekä merkitys. Informaatio on 

myös tiedon yleisin käytettävä taso, joka mahdollistaa verkostojen kommunikoinnin ja 

tiedon kaksisuuntaisen siirron. Informaatiota voidaankin käyttää niin ihmisten 

henkilökohtaisen kuin organisaation kommunikoinnin tukena. 

 

Tietämystä voidaan pitää tulkittuna informaationa. Tällöin informaatio muuttuu 

tietämykseksi vasta sitten, kun toimija tulkitsee informaatiota (Tietojohtajan käsikirja 

2013, Tampereen teknillinen yliopisto). Tietämys voidaan määritellä myös tulkituksi 

informaatioksi, jolla on vaikutusta ihmisten toimintaan. Tällöin informaation vastaanottaja 

on kyennyt prosessoimaan saamansa informaation osaksi aiempaa tietämystään.  Laihonen, 

& al. (2013 s. 18) ovat kuvanneet tiedon tasot ja niiden jalostumisen rakentumisen kuvassa 

6 esitetyllä tavalla. 
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Kuva 6. Tiedon tasot ja niiden rakentuminen tiedon jalostuessa 

 

Kun puhutaan työntekoon liittyvästä tietämyksestä, tarkoitetaan sillä tietämystä työhön 

liittyvistä prosesseista ja tuloksena syntyvästä työsuorituksesta. Glumowin (2009. s. 13) 

mukaan työntekoon liittyvä tietämys voidaan jakaa kolmeen eri tasoon. Ensimmäisellä 

tasolla työntekijä ymmärtää, minkälainen kyseessä oleva työntekoprosessi on (knowing-

what). Toisella tasolla työntekijä ymmärtää, miten kyseinen työntekoprosessi toimii 

(knowing - how). Kolmannella ja samalla kehittyneimmällä tasolla työntekijä ymmärtää, 

miksi työntekoprosessi toimii määritellyllä tavalla (knowing - why). Glumowin (2009, s. 

13) mukaan ällä tasolla oleva työntekijä myös todennäköisemmin kyseenalaistaa prosessiin 

liittyviä seikkoja ja esittää uusia ratkaisumalleja tilanteen parantamiseksi. 

 

5.3 Tiedon laatu 

 

Tiedon laatu on nykyorganisaatioiden toiminnan kannalta merkittävä tekijä, johtuen sen 

suuresta vaikutuksesta organisaation toimintaan. Yleisesti voidaan sanoa, että laadukas 

tieto edesauttaa laadukkaita päätöksiä ja laadukkaat päätökset ovat organisaation 

toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen edellytys. Tiedon laatu määritellään 

yleisesti myös sen perusteella, kuinka hyvin se soveltuu käyttäjän tarpeisiin. Glumowin 

(2009, s. 4) mukaan tieto voidaan määritellä laadukkaaksi, jos se soveltuu hyvin siihen 

tarkoitukseen mihin sitä on ajateltu käytettävän. Tiedon laatu myös takaa sen, että oikea 

tieto on käytettävissä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.  

 

Glumowin (2009, s. 3) mukaan huono tiedon laatu vaikuttaa negatiivisesti moniin 

organisaation toiminnan osa-alueisiin, kuten operatiiviseen toimintaan 

(sidosryhmätyytyväisyyden heikentyminen, nousseet kustannukset, työntekijöiden 

tyytymättömyys), käytännön päätöksentekoon (yleinen organisoinnin vaikeutuminen, 
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organisaation sisäinen luottamuspula, epäselvät tavoitteet) ja strategiseen päätöksentekoon 

(strategioiden suunnittelun ja toteutuksen vaikeutuminen, johdon huomion kiinnittyminen 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta vääriin asioihin).  

 

Datan, tiedon ja tietämyksen hierarkia voidaan havainnollistaa kuvassa 7 esitetyllä tavalla. 

 

 

 

Kuva 7. Datan, tiedon ja tietämyksen hierarkia 

 

Tiedon laatua voidaan tarkastella monien eri ulottuvuuksien kautta. Glumowin (2009, s. 2-

6) mukaan tiedon laatua on yleisimmin tarkasteltu kahdeksan eri ulottuvuuden kautta, joita 

ovat: 

 

- Täsmällisyys kuvaa, kuinka oikeaa, luotettavaa ja hyvin sertifioitua tieto on. 

Täsmällisyys voidaan arvioida myös sen mukaan, kuinka lähellä tieto on sellaista 

tietoa, joka on kyseisessä kontekstissa absoluuttisesti oikea tieto. 

- Johdonmukaisuus kuvaa, kuinka homogeenisiä samaa tosielämän asiaa kuvaavat 

tiedot ovat keskenään, sekä muodoltaan että arvosisällöltään. 

- Täydellisyys kuvaa, kuinka kattavasti tietyssä tietokannassa olevat tietueet 

vastaavat täydellistä esitystä siitä tosielämän asiasta, jota ne kuvaavat. 

- Oikea-aikaisuus voidaan määritellä sen perusteella, onko tieto saatavilla silloin, 

kun sitä tarvitaan. 

- Oikeamuotoisuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tietokannassa oleva aineisto vastaa 

siihen kohdistettuja tyyppimäärityksiä ja -vaatimuksia. 

- Oleellisuus kertoo sen, kuinka hyvin tieto soveltuu kyseessä olevaan 

käyttötarkoitukseen. 
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- Ymmärrettävyys. Tieto on ymmärrettävää silloin, kun se on esitetty 

tarkoituksenmukaisessa muodossa. 

- Saatavuus kertoo, kuinka hyvin ja kuinka helposti tietoon on mahdollista päästä 

käsiksi. 

 

Glumowin (2009. s. 14) mukaan myös tiedon kerääjien ja tuottajien tietämyksen tasolla on 

merkittävä vaikutus tiedon laadun kaikkiin ulottuvuuksiin, paitsi oikea-aikaisuuteen. Toisin 

sanoen tiedon tuottamisprosessia tarkasteltaessa tietämys prosessista, josta tietoa tuotetaan 

johtaa myös laadukkaan tiedon tuottamiseen. Glumowin (2009, s.15) mukaan tämä 

tarkoittaa sitä, että tiedon laadun varmistamiseksi tiedon kerääjän sekä tuottajan tulisi 

hallita kaikki kolme prosessiin liittyvää tietämyksen tasoa (mitä, miten ja miksi) sekä 

tiedon keräämiseen, varastoimiseen että käyttämiseen liittyen, jotta tuloksena olisi 

täsmällistä, täydellistä, saatavilla olevaa ja organisaation toiminnan ja tavoitteiden kannalta 

oleellista tietoa. 

 

5.4 Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennetun tiedon laatu 

 

Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettua tietoa voidaan pitää strukturoimattomina faktoja 

ja numeroina, eli datana, jolla ei sellaisenaan välttämättä ole merkitystä päätöksenteon 

kannalta. Kirjallisuuslähteiden mukaan merkittävä osa järjestelmiin tallennetusta datasta ei 

usein sellaisenaan eikä kaikilta osin vastaa todellisuutta.  

 

Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennetut katsastustiedot tallennetaan rekisteriin 

manuaalisesti katsastustoimipaikoilla työskentelevien katsastajien toimesta. Tällöin 

rekisteriin tallennetun tiedon laatu on riippuvainen katsastustoimipaikkojen ja katsastajien 

suorittaman tallennusprosessin virheettömyydestä. Tiedon laatu on myös riippuvainen 

katsastajan kyvystä havaita kaikki katsastukseen esitetyssä ajoneuvossa olevat viat ja 

kyvystä arvostella viat katsastusta koskevien säännösten edellyttämällä tavalla. 

Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennetun datan laatu on siis riippuvainen katsastustoiminnan 

suorituskyvystä. Toisin sanoen jos katsastustoiminnan suorituskyky ei vastaa toiminnalle 

asetettuja odotuksia ei ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettu tietokaan vastaa 

todellisuutta.  Tällöin tieto on laadultaan huonoa.  
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Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen katsastustietojen laatua voidaan arvioida 

Liikenteen turvallisuusviraston haamuasiakastutkimuksissa käyttämän viallisen ajoneuvon 

katsastustuloksia analysoimalla. Haamuasiakastutkimuksessa katsastustoimipaikalle 

esitetään katsastukseen ajoneuvo, johon on tehty ennalta Liikenteen turvallisuusviraston 

valitsemat viat. Katsastustoimipaikan suorittama määräaikaiskatsastus pisteytetään sen 

perusteella, onko haamuasiakastutkimukseen valitussa ajoneuvossa olleet viat havaittu ja 

onko ne tallennettu ajoneuvoliikennerekisteriin säännösten edellyttämällä tavalla.   

 

Haamuasiakastutkimuksessa käytettyihin ajoneuvoihin on vuosien 2011 - 2015 välisenä 

aikana tehty kolme vakavaa vikaa ja kolme vähäistä vikaa. Vakavan vian havaitsemisesta, 

luokittelusta ja tallentamisesta ajoneuvoliikennerekisteriin on tutkimuksessa annettu kaksi 

pistettä ja vähäisen vian osalta yksi piste. Toisin sanoen katsastustoimipaikan suorittamasta 

viallisen ajoneuvon katsastuksesta on ollut mahdollista saada 0 - 9 pistettä riippuen siitä, 

kuinka hyvin ja oikein puutteet on havaittu, luokiteltu ja tallennettu 

ajoneuvoliikennerekisteriin.  

 

Mikäli katsastustoimipaikka on havainnut kaikki ajoneuvoon ennalta tehdyt viat sekä 

luokitellut ja tallentanut ne ajoneuvoliikennerekisteriin säännösten edellyttämällä tavalla, 

on katsastustoimipaikan saama tulos yhdeksän pistettä. Vastaavasti, jos 

katsastustoimipaikalla ei ole havaittu ainuttakaan vikaa ja/tai eikä niitä ole tallennettu 

ajoneuvoliikennerekisterin, on katsastustoimipaikan saama tulos nolla pistettä. 

 

Vuosien 2011 - 2015 välisenä aikana Liikenteen turvallisuusvirasto on arvioinut 

haamuasiakastutkimuksen avulla yhteensä 645 yksittäistä katsastusta. 

Haamuasiakastutkimuksen tulokset voidaan esittää taulukon 1 ja kuvan 8 mukaisti. 

 

 

 

Taulukko 1. Haamuasiakastutkimuksen tulokset 2011 - 2015 
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Kuva 8. Haamuasiakastutkimuksen tulokset 2011 - 2015 

 

Tutkimustulosten perusteella vähäisien vikojen havaitsemista, luokittelua ja tallentamista 

ajoneuvoliikennerekisteriin kuvaavien pisteiden keskiarvo on ollut 1,65 pistettä. 

Ajoneuvoissa olleista vähäisistä vioista on siis jäänyt havaitsematta, luokittelematta ja 

tallentamatta ajoneuvoliikennerekisteriin noin 45 prosenttia. Vakavia vikoja kuvaavien 

tulosten keskiarvo on 3,46 pistettä. Ajoneuvossa olleista vakavista vioista on siis jäänyt 

havaitsematta, luokittelematta ja tallentamatta ajoneuvoliikennerekisteriin noin 42 

prosenttia. 

 

Haamuasiakastutkimuksen tulosten perusteella hylättyjä katsastuspäätöksistä on jäänyt 

tallentamatta ajoneuvoliikennerekisteriin 66 kpl. Toisin sanoen tutkimuksessa käytetyn 

viallisen ajoneuvon katsastuspäätös on ollut säännösten vastainen 66 kertaa, jolloin 

virheellisten katsastuspäätösten suhteellinen osuus tuloksista on noin 10 prosenttia. 

Tuloksien perusteella virheellisten katsastuspäätösten suhteellinen osuus on merkittävästi 

alhaisempi kuin havaitsematta, luokittelematta ja ajoneuvoliikennerekisteriin tallentamatta 

jääneiden vikojen suhteelliset osuudet.  Tämä ilmiö selittyy sillä, että hylkäys on 

katsastuspäätös, joka annetaan silloin kun katsastetussa ajoneuvossa havaitaan yksikin 



 

 

 

54 

vakava vika tai useamassa kuin kolmessa tarkastuskohteessa vähäinen vika. Hylättyjen 

katsastusten suhteellinen osuus ei tällöin korreloi suoraan siihen, onko katsastuksessa 

kuinka tehokkaasti katsastuksessa on havaittu kaikki tutkimuksessa käytetyssä 

ajoneuvoissa olleet viat.  

 

Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen perusteella Suomessa on vuonna 2015 

suoritettu noin kolme miljoonaa määräaikaiskatsastusta. Vuonna 2015 suoritetuissa 

määräaikaiskatsastuksista on ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettu yhteensä noin 1,7 

miljoonaa vähäistä vikaa ja 1,3 miljoonaa vakavaa vikaa (Liikenteen turvallisuusvirasto 

2016). Haamuasiakastutkimuksen tulosten perusteella arvioituna on vuonna 2015 

suoritetuissa katsastuksissa jäänyt ajoneuvoliikennerekisteriin tallentamatta arviolta 

yhteensä noin 1,2 miljoonaa vähäistä vikaa (45 prosenttia) ja noin 860 000 hylkäykseen 

johtavaa vikaa (42 prosenttia).  

 

Haamuasiakastutkimusten tuloksista tehtyjen havaintojen perusteella on siis selvää, että 

merkittävä osa katsastukseen esitetyissä ajoneuvoissa olevista vioista jää havaitsematta ja 

tallentamatta ajoneuvoliikennerekisteriin. 

  

5.5 Katsastustoiminnan suorituskyky 

 

Kuten aiemmin kuvattiin, on katsastustoiminnan tavoite parantaa liikenneturvallisuutta ja 

vähentää ajoneuvoista aiheutuvien ympäristöhaittojen määrää varmistamalla, että 

ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristö kannalta vaatimustenmukaisessa kunnossa 

koko niiden liikenteessä käytön ajan. Lisäksi Euroopan unionin valkoisen kirjan mukaan 

ajoneuvojen liikennekelpoisuus ja teknisten järjestelmien toiminta vaikuttaa välittömästi 

liikenneturvallisuuteen ja ympäristöhaittojen määrään, jolloin katsastusjärjestelmän avulla 

voidaan vaikuttaa liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden sekä liikenteestä 

aiheutuvien ympäristöhaittojen määrään. 

 

Katsastustoiminnan suorituskyky voidaankin määritellä katsastusjärjestelmälle ja 

katsastustoiminnalle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden sekä toimintaa koskevien 

säännösten kautta toiminnan kyvyksi havaita ja vähentää liikenteessä käytettävissä 
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ajoneuvoissa olevia, liikenneturvallisuutta heikentäviä ja tarpeettomia ympäristöhaittoja 

aiheuttavia vikoja. Toisin sanoen mitä tehokkaammin katsastuksissa havaitaan 

ajoneuvoissa olevat viat, sitä suorituskykykyisemmästä katsastustoiminnasta on kyse ja sitä 

todennäköisemmin katsastustoiminnan avulla vaikutetaan Euroopan liikennealueen 

katsastusjärjestelmälle, Suomessa harjoitettavalle katsastustoiminnalle ja Liikenteen 

turvallisuusviraston toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.   

 

Katsastustoiminnan suorituskyky on siis riippuvainen katsastustoimipaikkojen ja 

katsastajien kyvystä havaita, luokitella ja tallentaa ajoneuvoliikennerekisteriin 

katsastukseen esitetyissä ajoneuvoissa olevat viat. Tätä kautta syntyy kytkentä 

katsastustoiminnan kykyyn varmistaa, että liikenteessä käytettävät ajoneuvot pidetään 

liikenneturvallisessa kunnossa ja ympäristöhaittojen vähentämisen kannalta 

vaatimustenmukaisessa kunnossa koko niiden liikenteessä käytön ajan. Tällöin 

katsastustoiminnan riittämätön suorituskyky voi myös asettaa koko katsastusjärjestelmän 

olemassaolon kyseenalaiseksi.  

 

5.6 Katsastustoiminnan suorituskyvyn mittaaminen 

 

Monosen ja Leviäkankaan (2015, s. 14) mukaan arvioitaessa Liikenteen 

turvallisuusviraston toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan Liikenteen turvallisuusviraston 

toimintojen konkreettisia vaikutuksia liikennejärjestelmään, sen toimijoihin tai muuhun 

yhteiskuntaan. Monosen ja Leviäkankaan (2015, s. 14) mukaan tällainen vaikuttavuus 

syntyy vasta liikennejärjestelmään kytkeytyvien toimijoiden ja Liikenteen 

turvallisuusviraston yhteisten toimenpiteiden tuloksena, jossa Liikenteen 

turvallisuusvirasto on vain yhtenä osana. Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan 

vaikuttavuutta ei näin ollen voida arvioida arvioimalla yksistään Liikenteen 

turvallisuusviraston toimintoja, vaan vaikuttavuuden arviointi on kytkettävä siihen 

liikennejärjestelmässä harjoitettavaan toimintaan tai liikennejärjestelmän ilmiöön, johon 

Liikenteen turvallisuusviraston toiminnoilla halutaan vaikuttaa tai mihin Liikenteen 

turvallisuusviraston toiminnoilla odotetaan olevan vaikutusta. 
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Kuten aiemmin on esitetty, katsastustoimintaa harjoitetaan Suomessa yksityisten yritysten 

toimesta, joiden toimintaan Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä katsastusjärjestelmälle 

asetetut vaikuttavuustavoitteet kytkeytyvät. Katsastusjärjestelmälle asetetut ja siihen 

liittyvät Liikenteen turvallisuusviraston vaikuttavuustavoitteet voidaankin saavuttaa vain 

vaikuttamalla katsastustoimintaa harjoittavien katsastusyritysten ja katsastajien toimintaan. 

Toisin sanoen Liikenteen turvallisuusviraston toiminnalle ja katsastustoiminnalle 

asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista arvioidaan viimekädessä arvioimalla 

katsastustoimipaikkojen ja katsastajien toiminnan suorituskykyä.  

 

Jotta tällaiset katsastustoiminnan suorituskykyyn kytkeytyvät vaikuttavuustavoitteet 

voidaan saavuttaa, on luotava edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle. 

Katsastustoiminnan suorituskykyä mittaamalla eli tuottamalla informaatiota 

katsastustoiminnan suorituskyvystä on mahdollista luoda edellytykset katsastustoiminnan 

suorituskyvyn johtamiselle. Katsastustoiminnan suorituskykyä mittaamalla voidaan seurata 

katsastustoiminnan kehitystä, päättää mitä pitäisi parantaa ja seurata tehtyjen 

toimenpiteiden vaikutuksia, johon myös tällä tutkimuksella haetaan ratkaisua.  

 

Tässä tutkimuksessa on kehitetty menetelmä katsastustoiminnan suorituskyvyn 

mittaamiseksi ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen analysointia ja tilastollisia 

prosessin ohjausmenetelmiä (SPC) hyödyntäen.  

 

Katsastuspäätökset tallennetaan ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvo, katsastaja, 

katsastustoimipaikka ja katsastustapahtumakohtaisesti.  Ajoneuvoliikennerekisteristä 

voidaan siis poimia tiedot siitä, kuinka monta hylättyä tai hyväksyttyä katsastuspäätöstä tai 

ajokieltoa katsastaja on tallentanut sekä millä katsastustoimipaikalla ja milloin 

katsastuspäätös on tallennettu.  Katsastuspäätös on lisäksi yksilöity ajoneuvoon 

rekisteritunnuksen ja valmistenumeron perusteella. Katsastuksessa tallennetut tiedot 

kytkeytyvät myös rekisteriin tallennettuihin ajoneuvon teknisiin tietoihin ja muihin 

ajoneuvoa, sen käyttöä, kuljettajaa, sijaintia, rekisteröintiä ja verotusta koskeviin tietoihin. 

 

Katsastuspäätöksen lisäksi ajoneuvoliikennerekisteristä voidaan poimia 

ajoneuvokohtaisesti tiedot siitä, kuinka monta vähäistä vikaa ja vakavaa vikaa 
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katsastustoimipaikalla työskentelevä katsastaja on tallentanut sekä millä 

katsastustoimipaikalla ja milloin viat on tallennettu. Viat ovat lisäksi yksilöity ajoneuvon ja 

katsastuslajin perusteella sekä kytkeytyvät rekisteriin tallennettuihin ajoneuvon teknisiin 

tietoihin ja muihin ajoneuvoa, sen käyttöä, kuljettajaa, sijaintia ja verotusta koskeviin 

tietoihin.  

 

Pellikan (2012) katsastuksen teknisen laadun mittaamisesta ja johtamisesta tekemän 

tutkimuksen tulosten perusteella katsastuksen teknistä laatua voidaan mitata katsastuksissa 

havaittujen vikojen sekä hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisen määrän perusteella. 

Tutkimuksessaan Pellikka on rakentanut toimiala-, yritys-, katsastustoimipaikka- ja 

katsastajatason mittariston katsastuksen teknisen laadun mittaamiseksi.  

 

Pellikan rakentaman mittariston periaatteena on ollut verrata katsastustoimipaikkojen ja 

katsastajien havaitsemien vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisia osuuksia A-

Katsastus Oy:n kaikkien katsastustoimipaikkojen suorittamissa katsastuksissa havaittujen 

vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisten osuuksien keskiarvoon. Pellikka on 

esittänyt, että menetelmän voidaan mitata katsastustoimipaikkojen ja katsastajien 

toiminnan laatua sekä tunnistaa katsastustoimipaikkoja ja katsastajia, joiden työn laadussa 

voi olla parantamisen varaa.   

 

Tutkimuksessaan Pellikka on kuitenkin todennut, että on myös olennaista ymmärtää, ettei 

teknistä laatua voida kuitenkaan suoraan määrittää hylkäysprosentin tai katsastuksissa 

havaittujen vikojen määrän perusteella, koska katsastukseen tuleva ajoneuvokalusto ei ole 

tasalaatuista. Pellikan mukaan tästä syystä katsastusprosessin lisäksi katsastukseen tulevien 

ajoneuvojen kunto vaikuttaa havaittujen vikojen ja hylättyjen ajoneuvojen määrään. 

Ajoneuvojen kuntoon vaikuttavina tekijöinä Pellikka on tutkimuksessaan esittänyt mm. 

katsastetun ajoneuvon iän, ajomäärän, huollon, merkin ja mallin sekä ajoneuvon käyttäjän. 

Tutkimuksessaan Pellikka ei ole kuitenkaan tutkinut katsastuksissa havaittujen vikojen ja 

hylättyjen katsastuspäätösten sekä katsastukseen esitettyjen ajoneuvojen kuntoon 

vaikuttavien tekijöiden välisiä korrelaatioita eikä niiden vaikutuksia 

katsastustoimipaikkojen ja katsastajien vikatilastoihin. 
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Tässä tutkimuksessa on ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettuja tietoja analysoimalla 

tutkittu myös katsastustoimipaikoille esitettyjen ajoneuvojen iän ja katsastuksissa 

havaittujen vikojen sekä hylättyjen katsastuspäätösten välisiä kausaali- eli syy-

seuraussuhteita, analysoitu, kuinka eri-ikäisten ajoneuvojen katsastukset jakaantuvat 

katsastustoimipaikkojen kesken ja hyödynnetty analysoinnin tuloksia mitattaessa 

ajoneuvokatsastuksen suorituskykyä. 

 

Ajoneuvoissa olevien vikojen ja ajoneuvon ominaisuuksien välisten syy-seuraussuhteiden 

tutkimiseksi on ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietoja tutkittu hypoteesin 

”ajoneuvojen ikääntyessä myös ajoneuvojen vikojen määrä lisääntyy” kautta. 

Tarkasteltaessa hypoteesia tarkemmin on ymmärrettävä, ettei hypoteesin väittämä vikojen 

lisääntymisestä tarkoiteta sitä, että vikojen lisääntyminen olisi seurausta yksistään 

ajoneuvon ikääntymisestä. Hypoteesi sisältää myös ymmärryksen siitä, että ajoneuvon 

ikääntymisellä on usein miten myös voimakas vaikutus ajoneuvon ajomäärään, ajoneuvon 

käyttötaajuuteen, huollon laatuun ja tiheyteen, ajoneuvosta huolehtimiseen käytettäviin 

panoksiin, ajoneuvon käyttäjäryhmään, käyttötarkoitukseen, käyttöympäristöön, 

käyttötapaan, ympäristövaikutusten kokonaismäärään ja ajoneuvoteknisiin ominaisuuksiin. 

Tarkasteltaessa ajoneuvon ikääntymisen vaikutuksia ajoneuvossa havaittujen vikojen ja 

hylättyjen katsastuspäätösten suhteelliseen määrään tarkastellaan tosiasiassa myös Pellikan 

(2012) tutkimuksessaan esittämien lukuisten eri tekijöiden aiheuttamia yhteisvaikutuksia. 

  

Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksia voidaan tutkia analysoimalla 

ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettuja, eri-ikäisten ajoneuvojen katsastuksista 

havaittujen vikojen sekä hylättyjen katsastusten suhteellisia määriä sekä vertaamalla niitä 

toisiinsa. Jaettaessa Suomessa 1.1.2011 - 31.12.2015 välisenä aikana 

määräaikaiskatsastukseen esitettyjen ajoneuvojen katsastustulokset (noin 12,6 milj. 

katsastusta) viiteen eri ikäryhmään (alle 8 vuotta, 8 - 9 vuotta, 10 - 11 vuotta, 12 - 13 

vuotta sekä 14 vuotta ja sitä vanhemmat) ja vertaamalla eri ikäryhmissä olevien 

ajoneuvojen katsastuksissa tallennettujen vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten 

suhteellisia määriä toisiinsa on havaittavissa, että ajoneuvon iällä on hyvin voimakas 

korrelaation katsastuksissa havaittujen vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten 

suhteelliseen määrään.  
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Kun alle kahdeksan vuotta vanhoja ajoneuvoja hylätään katsastuksessa noin kymmenen 

prosenttia, on vastaava hylättyjen katsastuspäätösten suhteellinen osuus 14 vuotta ja sitä 

vanhempien ajoneuvojen katsastuksissa lähes 40 prosenttia. Alle kahdeksan vuotta 

vanhojen ajoneuvojen katsastuksissa havaittujen vähäisten vikojen suhteellinen osuus on 

noin 30 prosenttia, kun 14 vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen katsastuksissa 

havaittujen vähäisten vikojen suhteellinen osuus on yli 90 prosenttia. Myös vakavien 

vikojen suhteellinen määrä kasvaa siirryttäessä alle kahdeksan vuotta vanhojen 

ajoneuvojen katsastuksista 14 vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen katsastuksiin noin 14 

prosentista yli 80 prosenttiin. 

  

Toisin sanoen siirryttäessä alle kahdeksan vuotta vanhojen ajoneuvojen katsastustuloksista 

14 vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen katsastustuloksiin kasvaa hylättyjen ajoneuvojen 

suhteellinen osuus noin neljä kertaa suuremmaksi, vakavien vikojen osuus noin kuusi 

kertaa suuremmaksi ja vähäisten vikojen suhteellinen osuus noin kolme kertaa 

suuremmaksi. Ajoneuvojen iän, hylättyjen katsastuspäätösten ja katsastuksissa havaittujen 

vikojen välinen korrelaatio voidaan esittää kuvan 9 mukaisesti. 

 

 

 

Kuva 9. Katsastettujen ajoneuvojen iän ja katsastuksissa havaittujen vikojen sekä 

hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisten määrien välinen korrelaatio 2011 - 2015. 
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Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen katsastustietojen perustella havaittiin, että 

ajoneuvojen ikääntyessä ajoneuvoissa havaittujen vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten 

suhteellinen määrä kasvaa voimakkaasti. Tällöin aiemmin esitetty hypoteesi ajoneuvojen 

ikääntymisen vaikutuksesta ajoneuvojen vikaantumiseen on totta. 

 

5.7 Katsastustoiminnan suorituskyvyn arviointiin käytetyt mittarit 

 

Suomessa harjoitettavan katsastustoiminnan suorituskyvyn arviointiin on käytetty 

katsastuksissa hylättyjen ajoneuvojen prosentuaalisesta osuudesta johdettua mittaria. 

Katsastuksissa hylättyjen ajoneuvon suhteellisesta osuudesta johdettu mittari on ollut myös 

osa Liikenteen turvallisuusviraston sekä liikenne- ja viestintäministeriön välistä 

tulossopimusta. Mittarin olettamana on, että mitä useammalla katsastustoimipaikalla 

katsastuksessa hylättyjen ajoneuvojen suhteellinen osuus asettuu lähelle koko maan 

katsastuksissa hylättyjen ajoneuvojen prosentuaalista osuutta, sitä suorituskykyisemmästä 

katsastustoiminnasta on kyse. 

 

Lisäksi katsastustoimipaikkojen ja katsastajien suorituskykyä on mitattu viallisen 

ajoneuvon käyttöön perustuvan haamuasiakastutkimuksen tulosten perusteella. Kuten 

aiemmin tässä tutkimuksessa kuvattiin, haamuasiakastutkimuksessa katsastustoimipaikalle 

esitetään määräaikaiskatsastukseen ajoneuvo, johon on tehty ennalta Liikenteen 

turvallisuusviraston valitsemat viat ja katsastustoimipaikan suorittama 

määräaikaiskatsastus pisteytetään sen perusteella, onko haamuasiakastutkimuksessa 

käytetyssä ajoneuvossa olleet viat havaittu, luokiteltu ja tallennettu 

ajoneuvoliikennerekisteriin säännösten edellyttämällä tavalla. Mittauksen olettamana on, 

että mitä suuremman pistemäärän katsastustoimipaikka saavuttaa, sitä 

suorituskykyisemmästä katsastustoiminnasta on kyse. 

 

5.8 Haamuasiakastutkimuksen tulosten arviointi 

 

Arvioitaessa haamuasiakastutkimusta hyvän suorituskykymittarin ominaisuuksien avulla 

voidaan todeta, ettei mittaustapa omaa katsastustoiminnan suorituskyvyn arvioinnin 

kannalta riittävää: 
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- Validiteettia. Mittari mittaa yksittäisen katsastuksen tulosta, joka voi olla täysin 

sattumanvarainen. Lisäksi mittaus kohdistuu vain osaan määräaikaiskatsastuksen 

sisällöstä (mittarilla on voitu arvioida enimmillään kuuden tarkastuskohteen 

tarkastamisen lopputulosta, kun ajoneuvosta tulee katsastuksessa tarkastaa yhteensä 

88 tarkastuskohdetta). Lisäksi mittausotos edustaa merkityksettömän pientä 

joukkoa määräaikaiskatsastusten kokonaismäärästä.  Tällöin mittarin tuottama 

informaatio ei kata koko sitä aluetta, jonka sen halutaan kattavan ja siihen syntyy 

vääristymää eli harhaa. 

- Reliabiliteettia. Tarkkojen mittaustulosten on oltava mittauksen toistuessakin 

täsmälleen samoja tai lähellä alkuperäisen mittauksen tuloksia, jolloin tulokset eivät 

ole sattumanvaraisia. Haamuasiakastutkimuksen tulokset vaihtelevat ilman 

säännösmukaisuutta ja yksittäiset tulokset ovat keskenään sattumanvaraisia. 

Vaihtelu on seurasta siitä, että tutkimuksessa käytettävä ajoneuvo, ajoneuvon viat ja 

tutkimukseen osallistuvat katsastustoimipaikat ja katsastajat vaihtuvat tutkimusten 

välillä. Lisäksi tärkeintä on ymmärtää, että yksittäinen katsastustulos voi aina olla 

seurausta prosessin suorituskykykyyn vaikuttavasta erityisestä syystä, jolloin 

mittaustulos ei kuvaa katsastustoimipaikan toiminnan suorituskykyä. Lisäksi 

haamuasiakastutkimuksessa käytettävä viallinen ajoneuvo paljastuu aika ajoin 

kesken tutkimuksen, tutkimuksen lopputulokseen vaikuttaa se, kuinka vaikeasti tai 

helposti havaittavia vikojen ajoneuvoon on ennalta tehty. Myös ajoneuvossa olevat 

viat ovat tutkimuksen välillä aina keskenään erilaisia. 

- Relevanttiutta. Validiteetin ja reliabiliteetin puuttuessa haamuasiakastutkimuksella 

saavan informaation välitön merkitys katsastustoiminnan ja 

katsastustoimipaikkojen toiminnan suorituskyvyn ohjaamiseen liittyvään 

päätöksentekoon ei voi olla olennainen.  

- Uskottavuutta. Ilman validiteettia ja reliabiliteettia päätöksentekijä ei voi luottaa 

haamuasiakastutkimuksen tuloksiin.  

 

Mittaustavan validiteettia, reliabiliteettia ja relevanttiutta voidaan arvioida myös 

vertaamalla tutkimusten tuloksia ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen 

katsastustietojen kehitykseen ja vaihteluun. Mikäli haamuasiakastutkimukset tulokset 

mittaisivat katsastustoiminnan suorituskykyä, tulisi tulosten ja ajoneuvoliikennerekisteriin 
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tallennettujen katsastustietojen välillä olla korrelaatio. Haamuasiakastutkimuksen tulosten 

voimakas vaihtelu ei kuitenkaan korreloi eri-ikäisten ajoneuvojen katsastuksista 

tallennettujen vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisien määrien kehityksen 

kanssa. Koko maassa katsastettujen ajoneuvojen katsastuksissa havaittujen vikojen ja 

hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisen määrän kehitys vuosien 2010 - 2015 välisenä 

aikana voidaan esittää kuvan 10 mukaisesti ja haamuasiakastutkimuksen tulosten vaihtelu 

aiemmin esitetyn kuvan 8 mukaisesti. 

 

 

 

Kuva 10. Katsastuksissa havaittujen vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisten 

osuuksien kehitys vuosien 2010 - 2015 välisenä aikana. 

 

5.9 Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosenttiin perustuvan mittarin 
arviointi 

 

Tarkasteltaessa katsastustoiminnan suorituskykyä hylättyjen katsastuspäätösten 

suhteellisen osuuden kehityksen perusteella, näyttää katsastuksen suorituskyky 

parantuneen vuosien 2012 - 2015 välisenä aikana, kuten kuvassa 11 on esitetty. 
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Kuva 11. Katsastuksissa hylättyjen ajoneuvojen suhteellinen osuus vuosien 2012 - 2015 

välisenä aikana. 

 

Otettaessa huomioon ajoneuvon iän vaikutus hylättyjen katsastuspäätösten suhteelliseen 

määrään on kuvan 12 perusteella havaittavissa, että iäkkäämpien ajoneuvon katsastusten 

määrä on kasvanut vuosien 2012 - 2015 välisenä aikana ja samaan aikaan uudempien, alle 

8 vuotta vanhojen ajoneuvojen katsastusten määrä on laskenut. Hylättyjen 

katsastuspäätösten suhteellisen osuuden kasvu ei siis ole yksistään kerro 

katsastustoiminnan suorituskyvyn paranemisesta vaan siihen on vaikuttanut iäkkäämpien 

ajoneuvojen katsastusmäärien suhteellisen osuuden kasvu ja uudempien ajoneuvojen 

katsastusmäärien suhteellisen osuuden lasku. Eri-ikäisten ajoneuvon katsastusmäärien 

kehitys voidaan esittää kuvan 12 mukaisesti. 
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Kuva 12. Eri-ikäisten ajoneuvojen katsastusten määrän kehitys vuosien 2012 - 2015 

välisenä aikana 

 

Tarkasteltaessa katsastustoimipaikoille katsastukseen esitettyjen ajoneuvojen 

ikärakennetta, on tässä tutkimuksessa ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen 

perusteella havaittu myös, etteivät ajoneuvot jakaannu ikänsä puolesta tasaisesti 

katsastustoimipaikkojen kesken. Toisin sanoen katsastustoimipaikoilla katsastetaan 

keskenään suhteellisesti eri määrien eri-ikäisiä ajoneuvoja. Katsastustoimipaikoilla 

katsastettujen alle 8 vuotta vanhojen ja 14 vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen 

ikäjakauma vuonna 2015 voidaan esittää kuvien 13 ja 14 mukaisella tavalla. 
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Kuvat 13 ja 14. Alle 8 vuotta sekä 14 vuotta ja sitä vanhempien vanhojen ajoneuvojen 

katsastusten jakaantuminen katsastustoimipaikkojen kesken (määräaikaiskatsastukset 

vuonna 2015). 

 

Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen perusteella on siis havaittavissa, että 

katsastustoimipaikoilla katsastettujen ajoneuvojen ikärakenne vaihtelee 

katsastustoimipaikkojen kesken. Toisin sanoen katsastustoimipaikoilla katsastettujen eri-

ikäisten ajoneuvojen suhteelliset osuudet eivät asetu koko maassa katsastettujen eri-

ikäisten ajoneuvojen katsastusten keskiarvon välittömään läheisyyteen, vaan tuloksissa on 

voimakasta hajontaa. Erityisen voimasta hajonta on alle 8 vuotta vanhojen, 8 - 9 vuotta 

vanhojen sekä 14 vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen katsastusten suhteellisissa 

osuuksissa. Näiden ikäryhmien ajoneuvojen katsastukset myös muodostavat määrällisesti 

suurimman joukon katsastuksia. Vuosien 2011 - 2015 välisenä aikana suoritetuista 

katsastuksista noin 9 500 000 katsastusta suoritettiin alle 8 vuotta, 8 - 9 vuotta tai 14 vuotta 

ja sitä vanhemmalle ajoneuvolle, jolloin näiden ikäryhmien katsastusmäärä kattaa siis noin 

75 prosenttia kaikista katsastuksista. (Ajoneuvoliikennetietojärjestelmä 2015)  

 

Alle 8 vuotta vanhoissa sekä 14 vuotta ja sitä vanhemmissa ajoneuvoissa havaittujen 

vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisissa määrissä on havaittavissa myös 

suurimmat erot keskenään. Kuten aiemmin esitettiin, niin siirryttäessä alle 8 vuotta 
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vanhojen ajoneuvojen katsastustuloksista 14 vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen 

katsastustuloksiin kasvaa hylättyjen ajoneuvojen suhteellinen osuus noin neljä kertaa 

suuremmaksi, hylkäykseen johtavien vikojen osuus noin kuusi kertaa suuremmaksi ja 

vähäisten vikojen suhteellinen osuus noin kolme kertaa suuremmaksi.  

 

Liikenteen turvallisuusviraston haamuasiakastutkimusten tulosten perusteella havaittiin, 

että katsastuksissa jää merkittävä osa tutkimuksessa käytetyssä ajoneuvossa olleista vioista 

havaitsematta ja tallentamatta ajoneuvoliikennerekisteriin. Haamuasiakastutkimuksen 

tulosten perusteella havaittiin myös, että katsastuksessa havaittujen vikojen suhteellinen 

osuus ei korreloi suoraan taikka samassa suhteessa hylättyjen katsastuspäätösten 

suhteellisen osuuden kanssa. Katsastukseen esitettyjen ajoneuvojen iän ja ajoneuvoissa 

havaittujen vikojen suhteellisten osuuksien välisen korrelaation, katsastukseen esitettyjen 

ajoneuvojen ikärakenteen katsastustoimipaikkakohtaisen vaihtelun sekä ajoneuvoissa 

olevien vikojen ja hylätyn katsastuspäätöksen välisen vähäisen korrelaatio vuoksi 

katsastustoiminnan ja katsastustoimipaikkojen toiminnan suorituskykyä ei näin ollen voida 

mitata riittävän luotettavasti vertaamalla katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentteja koko 

maan katsastuksista laskettuun hylkäysprosentin keskiarvoon.  

 

Tällöin ohjaamalla katsastustoiminnan ja katsastustoimipaikkojen suorituskykyä 

hylkäysprosenttiin perustuvan mittarin tuottaman informaation avulla voi seurauksena olla 

katsastustoimipaikkojen suorituskyvyn paranemisen sijaan suorituskyvyn hajonnan 

kasvaminen entisestään. Toisin sanoen hylkäysprosenttiin perustuva tavoite voi 

pahimmillaan ohjata suhteellisesti enemmän iäkkäitä ajoneuvoja katsastavia 

katsastustoimipaikkoja laskemaan katsastustoiminnan suorituskykyä yleistä tasoa 

heikommaksi ja vastaavasti suhteellisesti enemmän uudempia ajoneuvoja katsastavien 

katsastustoimipaikkojen toiminnan suorituskykyä yleistä tasoa paremmaksi, jolloin 

katsastustoimipaikkojen katsastustoiminnan suorituskyvyn hajonta kasvaa entisestään. 

 

Iäkkäiden ajoneuvot muodostavat myös suurimman joukon Suomen autokannasta ja niiden 

on havaittu kehittymättömien turvallisuusominaisuuksien, pakokaasupäästöjen 

vähentämiseen käytettävien laitteiden sekä ajoneuvoissa olevien vikojen merkittävästi 

suuremman määrän vuoksi aiheuttavan myös suurimman riskin liikenneturvallisuudelle 
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sekä myös merkittävimmän haitan ympäristölle. Tällöin jos suhteellisesti enemmän 

vanhimman ikäryhmän ajoneuvoja katsastavat katsastustoimipaikat laskevat 

hylkäysprosenttiin perustuvan mittarin ohjaamana katsastustoiminnan suorituskykyä 

yleistä tasoa huonommalle tasolle, voi mittarin ohjausvaikutus olla myös 

katsastusjärjestelmälle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisen kannalta täysin 

väärä.     

 

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien ja ajoneuvon iän välinen korrelaatio voidaan 

esittää kuvassa 15 esitetyllä tavalla.. Kuva perustuu liikenneonnettomuuksien 

tutkijalautakuntien tutkimiin, yhteensä 1017 kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden 

tutkimustuloksiin. (Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan vuosiraportit 2010, 

2011, 2012, 2013 ja 2014).  

 

Kuvasta 15 on havaittavissa, että siirryttäessä 14 vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen 

ryhmään kasvaa kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien suhteellinen määrä ajoneuvojen 

suhteellista katsastusmäärää suuremmaksi. Lisäksi 14 vuotta ja sitä vanhempien 

ajoneuvojen osuus kattaa kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista lähes puolet eli 

46,5 prosenttia.  

 

 

 

Kuva 15. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien ja eri-ikäisten ajoneuvojen 

katsastusten suhteellisien osuuksien välinen korrelaatio. 
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Arvioitaessa hylkäysprosenttiin perustuvan mittarin ominaisuuksia hyvän 

suorituskykymittarin ominaisuuksien sekä prosessin tilastollisen ohjaamisen (SPC) 

periaatteiden kautta voidaan todeta, etteivät mittaustulokset omaa katsastustoiminnan 

suorituskyvyn arvioinnin kannalta riittävää: 

 

- Validiteettia. Mittarilla mitataan vain hylättyjen ajoneuvojen suhteellista osuutta 

eikä mittari huomioi katsastukseen esitettyjen ajoneuvojen kuntoa, katsastuksessa 

tarkastettavaksi säädetyissä tarkastuskohteissa (88kpl) havaittujen vikojen 

suhteellisia osuuksia, vikojen arvostelua eikä vikojen tallentamista 

ajoneuvoliikennerekisteriin. Toisin sanoen mittaus kohdistuu vain osaan 

määräaikaiskatsastuksen sisällöstä ja tuloksista. Lisäksi mittari olettaa, että 

katsastustoimipaikoille esitetyt ajoneuvot olisivat niissä olevien vikojen osalta 

vertailukelpoisia keskenään ja, että katsastustoimipaikan suorituskyvyllä ja 

hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisen osuuden välillä olisi suora korrelaatio.  

- Relavanttiutta. Validiteetin puuttuessa mittarin tuloksia ei voida pitää 

merkityksellisinä organisaatioiden toiminnan tai toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

kannalta. 

- Uskottavuutta. Validiteetin puuttuessa mittarin tuottamaa informaatiota ei voida 

pitää uskottavana eikä sen perusteella voida ohjata toimintaa tavoitteiden kannalta 

oikein. 

 

5.10 Katsastustoiminnan suorituskykymittarin rakentaminen 

 

Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettuja katsastustietoja analysoimalla havaittiin, että 

ajoneuvon iällä ja määräaikaiskatsastuksissa havaittujen vikojen sekä hylättyjen 

katsastuspäätösten välillä on voimakas korrelaatio ja, että katsastustoimipaikoilla 

katsastettujen ajoneuvojen ikärakenteessa on katsastustoimipaikkojen välillä suurta 

hajontaa.  

 

Lisäksi Liikenteen turvallisuusviraston haamuasiakastutkimusten tulosten perusteella 

havaittiin, että määräaikaiskatsastuksissa jää merkittävä osa ajoneuvoissa olevista vioista 

havaitsematta ja tallentamatta ajoneuvoliikennerekisteriin.  
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Kun ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen määräaikaiskatsastustietojen laatuun 

liittyvät ongelmat sekä katsastetuissa ajoneuvoissa olevien vikojen ja 

määräaikaiskatsastukseen esitettyjen ajoneuvojen iän väliset korrelaatiot on tunnistettu, 

voidaan ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettua tietoa pitää lähtökohtana 

katsastustoiminnan suorituskykyä kuvaavan informaation luonnille eli 

ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn mittaamiselle. 

 

Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen hyödyntäminen katsastustoiminnan 

suorituskyvyn mittaamisessa ja johtamisessa voidaan esittää kuvan 16 mukaisena 

prosessina.  

 

 

 

Kuva 16. Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen hyödyntäminen 

ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn mittaamisessa ja johtamisessa. 

 

Katsastusta koskevien säännösten mukaan katsastusluvan haltijan on järjestettävä 

toimintansa siten, etteivät muut seikat kuin ajoneuvon kuntoon sekä säännösten- ja 

määräystenmukaisuuteen liittyvä arviointi voi vaikuttaa katsastuksen lopputulokseen. 

Toisin sanoen katsastustoimipaikan ja katsastajan havaitsemien ja 

ajoneuvoliikennerekisteriin tallentamien vikojen määrän ja katsastuspäätösten tulee 

määräytyä vain määräaikaiskatsastukseen esitetyissä ajoneuvoissa olevien vikojen 

tosiasiallisen määrän ja vakavuuden perusteella. Katsastustoimipaikkojen ja 

ajoneuvokatsastuksen suorituskyky voidaan näin ollen määritellä suoraan sillä perusteella, 

kuinka tehokkaasti katsastukseen esitetyissä ajoneuvoissa olevat viat havaitaan, 

luokitellaan ja tallennetaan ajoneuvoliikennerekisteriin.  

 

Jotta katsastustoimipaikkojen ja ajoneuvokatsastuksen suorituskykyä voidaan mitata, on 

saatava käsitys siitä, kuinka paljon ja minkälaisia vikoja katsastustoimipaikoille 

määräaikaiskatsastukseen esitetyissä ajoneuvoissa on, asetettava katsastustoiminnan 
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suorituskyvylle vaatimustaso eli toleranssialue jolle toiminnan suorituskyvyn halutaan 

asettuvan ja verrattava katsastustoimipaikkakohtaisia tuloksia toiminnalle asetettuun 

toleranssialueeseen.  

 

Ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn toleranssialueen määrittämiseen voidaan hyödyntää 

tilastollisten prosessin ohjausmenetelmiä (SPC) sekä ajoneuvoliikennerekisteriin 

tallennettuja katsastustietoja.  Tilastollisia prosessin ohjausmenetelmiä soveltaen voidaan 

laskea eri-ikäisten ajoneuvojen katsastuksista ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen 

hylättyjen katsastuspäätösten, vähäisten vikojen ja vakavien vikojen keskiarvot sekä 

katsastustoimipaikkakohtaisesti tallennettujen hylättyjen katsastuspäätösten, vähäisten 

vikojen ja vakavien vikojen suhteellisten osuuksien keskihajonnat.  

 

Tässä tutkimuksessa on eri-ikäisten ajoneuvojen katsastuksissa havaittujen vikojen ja 

hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisien määrien keskiarvot laskettu Suomessa vuosien 

2011 - 2015 välisenä aikana suoritetuista määräaikaiskatsastuksista 

ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen perusteella. Myös 

katsastustoimipaikkakohtaisten tulosten perusteella lasketut eri-ikäisten ajoneuvojen 

katsastuksissa havaittujen hylättyjen katsastuspäätösten, vähäisten vikojen ja vakavien 

vikojen suhteellisten osuuksien keskihajonnat on laskettu vuosien 2011 - 2015 välisenä 

aikana suoritetuista määräaikaiskatsastuksista tallennettujen tietojen perusteella. 

 

Eri-ikäisten ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksissa havaittujen vikojen ja hylättyjen 

katsastuspäätösten suhteellista määrää pidetään tässä tutkimuksessa katsastustoiminnan 

suorituskykyä kuvaavana informaationa. Informaatio ei kuitenkaan vielä sellaisenaan kerro 

mitään siitä, mikä ajoneuvokatsastuksen tai katsastustoimipaikkojen suorituskyky on 

suhteessa katsastustoiminnalle asetettuihin vaikuttavuustavoitteisiin, eli tuloksia on 

analysoitava, asetettava raja-arvoja ja verrattava tuloksia asetettuihin raja-arvoihin.  

 

Prosessin tilastollisten ohjausmenetelmien (SPC) perusajatuksena on määritellä ja 

asetetaan rajat prosessin suorituskyvylle sekä seurata ja ohjata prosessia siten, etteivät rajat 

ylity.  
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Toisin sanoen tilastollisin menetelmin tuotettu informaatio muutetaan prosessin 

suorituskykyä kuvaavaksi informaatioksi, jolloin syntyy takaisinkytkentä prosessiin ja 

informaatiota voidaan käyttää prosessin suorituskyvyn seuraamiseen, ohjaamiseen ja 

parantamiseen.  

 

Katsastustoiminnassa havaitsematta ja ajoneuvoliikennerekisteriin tallentamatta jäävien 

vikojen merkittävästä osuudesta johtuen ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettuja 

katsastustietoja ei voida pitää absoluuttisina katsastustoiminnan suorituskykyä kuvaavina 

mittaustuloksina. Tästä johtuen katsastustoiminnan suorituskyvyn toleranssialueen alaraja 

ja tavoitetaso on tässä tutkimuksessa asetettava tilastollisessa prosessin ohjauksessa (SPC) 

yleisesti käytetystä valvontarajojen laskentatavasta poikkeavalla tavalla. Ennen 

toleranssialueen määrittämiseen käytettävien keskihajontaa kuvaavien tunnuslukujen 

laskentaa on tässä tutkimuksessa tarkasteltu myös tilastollisen päättelyn periaatteita ja 

katsastustoimipaikkojen toimintaan liittyviä ominaispiirteitä.  

 

Tilastollisen päättelyn periaatteena on, että sen avulla voidaan arvioida kuinka hyvin 

otoksesta saadut tulokset pitävät paikkansa perusjoukossa. Kyse on siis siitä, kuinka 

todennäköisesti otoksen avulla saadut tulokset voidaan yleistää koko perusjoukkoa 

koskeviksi tuloksiksi. Perusjoukkona katsastustoiminnan suorituskyvyn mittaamisessa 

voidaan pitää koko maan katsastuksista vuosien 2011 - 2015 välisenä aikana 

ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettuja tietoja (noin 12,6 miljoonaa katsastusta) ja 

otoksena yksitäisen katsastustoimipaikan tallentamia katsastustietoja, eli 

katsastustoimipaikkakohtaisia tuloksia. Jotta katsastustoimipaikan tallentamia 

katsastustietoja voidaan pitää koko perusjoukkoa kuvaavina tietoina, on 

katsastustoimipaikkojen muodostamasta perusjoukosta poistettava sellaiset 

katsastustoimipaikat, joiden tallentamat katsastustiedot eivät todennäköisimmin vastaa 

perusjoukkoa. Tällöin kyseessä on katsastustoimipaikat, joilla katsastettujen ajoneuvojen 

määrästä suhteellisesti suurin osa edustaa sellaisia ajoneuvoja, joissa katsastushetkellä 

olevien vikojen määrä on todennäköisimmin merkittävästi perusjoukkoa vähäisempi ja 

joissa tästä syystä myös hylätään ajoneuvoja katsastuksissa merkittävästi vähemmän. 
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Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen katsastustietojen ja katsastuslupien sisältämien 

tietojen perusteella tällaisia katsastustoimipaikkoja ovat esim. autoliikkeiden ja/tai 

korjaamoiden yhteydessä toimivat katsastustoimipaikat, joiden suorittamista katsastuksista 

suhteellisesti suurin osa kohdistuu ennalta tarkastettujen, huollettujen ja korjattujen 

ajoneuvojen katsastuksiin. Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen perusteella 

myös raskaan kaluston katsastuksiin keskittyvät katsastustoimipaikat poikkeavat 

tuloksiltaan perusjoukkoa edustavista katsastustoimipaikoista. Tällaisten 

katsastustoimipaikkojen tunnistamiseen voidaan hyödyntää katsastustoimipaikalla 

katsastettujen ajoneuvojen määrää, joka ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen 

perusteella asettuu merkittävästi perusjoukkoa edustavia katsastustoimipaikkoja 

alhaisemmalle tasolle. Tällöin poistamalla katsastustoimipaikkojen joukosta 

katsastustoimipaikat joilla suoritettujen katsastusten määrä on merkittävästi perusjoukkoa 

edustavien katsastustoimipaikkojen katsastusmäärää alhaisempi, parannetaan 

suorituskykymittarilla tuotetavan informaation tarkkuutta ja tilastollisen päättelyn 

luotettavuutta. 

 

Yksittäisillä katsastustoimipaikoilla on vuosien 2011 - 2015 aikana suoritettu keskimäärin 

6500 katsastusta vuodessa. Katsastuksissa havaittujen vähäisten vikojen, vakavien vikojen  

ja hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisia määriä sekä keskihajontaa laskettaessa on 

katsastustoimipaikkojen muodostamasta perusjoukosta tässä tutkimuksessa poistettu alle 

2000 määräaikaiskatsastusta vuodessa suorittaneet katsastustoimipaikat.  

 

Vuosina 2011 - 2015 yli 2000 määräaikaiskatsastusta vuodessa suorittaneilla 

katsastustoimipaikoilla katsastetuissa eri-ikäisissä ajoneuvoissa havaittujen vähäisten 

vikojen, vakavien vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisten osuuksien 

keskihajonnat voidaan esittää taulukon 2 mukaisella tavalla. 

 

Ajoneuvon ikä Alle 8 vuotta 8-9 vuotta 10-11 vuotta 12-13 vuotta 14 vuotta ja yli

Keskihajonta hylkäys 2,5 3,9 4,7 5,2 5,8

Keskihajonta (1-viat) 8,8 13,5 17,2 20,8 25

Keskihajonta (2-viat) 4,1 7,1 9,7 12,2 17,2  

 

Taulukko 2. Vähäisten vikojen, vakavien vikojen ja hylättyjen katsastuspäätösten 

suhteellisten määrien keskihajonnat. 
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Keskihajontaa kuvaavien tunnuslukujen ja tilastollisia prosessin ohjausmenetelmiä (SPC) 

soveltaen on tässä tutkimuksessa määritetty katsastustoiminnan suorituskyvylle 

toleranssialue. Toleranssialueella tarkoitetaan raja-arvoja tai tasoja, joiden rajaamalle 

alueelle ajoneuvokatsastuksen ja katsastustoimipaikkojen suorituskyvyn halutaan asettuvan 

ja jolle sitä pyritään ohjaamaan. Ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn toleranssialueen 

määrittämisen yhteydessä on huomioitu katsastuksissa havaitsematta ja 

ajoneuvoliikennerekisteriin tallentamatta jäävien vikojen merkittävä osuus sekä 

katsastusjärjestelmän vaikuttavuuteen ja katsastustoiminnan suorituskyvyn parantamiseen 

liittyvät tavoitteet. Tällöin toleranssialueen määrittämisen yhteydessä voidaankin puhua 

tilastollisen prosessin ohjauksessa (SPC) käytettävien valvontarajojen tai toleranssialueen 

sijaan ajoneuvokatsastuksen suorituskyvylle asetettavista odotusarvoista.  

 

Tilastollisten prosessin ohjausmenetelmien (SPC) periaatteiden mukaan määriteltyjen 

odotusarvojen kuvaamiseen käytetään odotusarvo-asteikkoa 0 - 11. Odotusarvotaso nolla 

sekä odotusarvotaso 11 kuvaavat suorituskyvyltään erittäin poikkeavia tuloksia. Tasot on 

asetettu tilastollisten prosessin ohjausmenetelmien (SPC) periaatteiden mukaisesti kolmen 

keskihajonnan verran keskiarvon ylä- ja alapuolelle. Tunnusluvulla seitsemän kuvataan 

vuosina 2011 - 2015 suoritetuissa kaikissa määräaikaiskatsastuksissa havaittujen vähäisten 

ja vakavien vikojen sekä hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisen määrän keskiarvoa. 

Tunnusluku seitsemän toimii myös ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn tasona, jolle ja 

jonka yli ajoneuvokatsastuksen ja katsastustoimipaikkojen suorituskykyä halutaan ohjata. 

Taso yksi on asetettu kaksi kertaa edellä mainittujen keskihajontaa kuvaavien 

tunnuslukujen päähän keskiarvosta eli tasosta seitsemän. Taso kymmenen asettuu yhden 

keskihajonnan verran keskiarvon eli tason seitsemän yläpuolelle. Näin tutkimuksessa on 

asetettu katsastustoiminnan suorituskykyä kuvaavalle informaatiolle toleranssialue 0 - 11. 

Tasot 7 - 10 kuvaavat odotusarvoja, joiden rajaamalle alueelle ajoneuvokatsastuksen 

suorituskyvyn odotetaan ajoneuvokatsastukselle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden 

saavuttamisen kannalta asettuvan ja jolle ajoneuvokatsastuksen suorituskykyä pyritään 

ohjaamaan. Katsastustoimipaikkojen keskiarvojen ja keskihajontojen perusteella 

määritellyt katsastustoiminnan suorituskyvyn toleranssialueet voidaan esittää taulukoiden 

3, 4 ja 5 mukaisesti. 

 



 

 

 

74 

alle 8v 8-9v 10-11v 12-13v 14 ja yli

11 18,5 31,6 40,4 47,3 56,3

10 13,5 23,8 31,0 36,9 44,7

9 12,7 22,5 29,4 35,2 42,8

8 11,8 21,2 27,8 33,5 40,9

7 11,0 19,9 26,3 31,7 38,9

6 10,2 18,6 24,7 30,0 37,0

5 9,3 17,3 23,1 28,3 35,1

4 8,5 16,0 21,6 26,5 33,1

3 7,7 14,7 20,0 24,8 31,2

2 6,8 13,4 18,4 23,1 29,3

1 6,0 12,1 16,9 21,3 27,3

0 3,5 8,2 12,2 16,1 21,5

HYLKÄYSPROSENTTI

  

alle 8v 8-9v 10-11v 12-13v 14 ja yli

11 58,5 91,2 116,8 142,3 166,5

10 40,9 64,2 82,4 100,7 116,5

9 38,0 59,7 76,7 93,8 108,2

8 35,0 55,2 71,0 86,9 99,8

7 32,1 50,7 65,2 79,9 91,5

6 29,2 46,2 59,5 73,0 83,2

5 26,2 41,7 53,8 66,1 74,8

4 23,3 37,2 48,0 59,1 66,5

3 20,4 32,7 42,3 52,2 58,2

2 17,4 28,2 36,6 45,3 49,8

1 14,5 23,7 30,8 38,3 41,5

0 5,7 10,2 13,6 17,5 16,5

VÄHÄISET VIAT (1-VIKA)

 

 

Taulukko 3 ja 4. Katsastuksissa hylättyjen ajoneuvojen ja katsastuksissa havaittujen 

vähäisten vikojen suorituskykyä kuvaavat odotusarvotasot.  

 

alle 8v 8-9v 10-11v 12-13v 14 ja yli

11 27,6 51,1 71,9 92,9 135,1

10 19,4 36,9 52,5 68,5 100,7

9 18,0 34,6 49,3 64,4 95,0

8 16,7 32,2 46,1 60,4 89,3

7 15,3 29,8 42,8 56,3 83,5

6 13,9 27,5 39,6 52,2 77,8

5 12,6 25,1 36,4 48,2 72,1

4 11,2 22,7 33,1 44,1 66,3

3 9,8 20,4 29,9 40,0 60,6

2 8,5 18,0 26,7 36,0 54,9

1 7,1 15,6 23,4 31,9 49,1

0 3,0 8,5 13,7 19,7 31,9

VAKAVAT VIAT (2-VIKA)

 

 

Taulukko 5. Katsastuksissa havaittujen vakavien vikojen (2-vika) suorituskykyä kuvaavat 

odotusarvotasot.  

 

Tilastollisten prosessin ohjausmenetelmien (SPC) periaatteiden mukaan tässä 

tutkimuksessa mitataan katsastustoimipaikkojen suorituskykyä vertaamalla 

katsastustoimipaikoilla suoritettujen eri-ikäisten ajoneuvojen katsastuksissa havaittujen 

vähäisten ja vakavien vikojen sekä hylättyjen katsastuspäätösten suhteellisia osuuksia 

odotusarvoihin. 

  

Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa havaittiin, on katsastettujen ajoneuvojen iällä 

voimakas korrelaatio ajoneuvoissa havaittujen vikojen ja hylättyjen katsastusten 

suhteelliseen määrän kanssa.  
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Tästä syystä on ennen katsastustoimipaikkakohtaisten arvojen vertaamista odotusarvoihin 

tiedettävä kuinka paljon kullakin katsastustoimipaikalla katsastetaan kussakin ikäryhmässä 

olevia ajoneuvoja. Koska ajoneuvoliikennerekisteriin tallennetut katsastustiedot 

kytkeytyvät muihin ajoneuvon tietoihin, kuten ajoneuvon ensimmäiseen käyttöottopäivään, 

voidaan ajoneuvoliikennerekisteristä poimia käyttöönottopäivän perusteella myös tieto 

siitä, kuinka paljon kullakin katsastustoimipaikalla on katsastettu kuhunkin ikäryhmään 

kuluvia ajoneuvoja, kuinka paljon niissä on havaittu vähäisiä vikoja, vakavia vikoja ja 

kuinka monta katsastusta kussakin ikäryhmässä on hylätty. 

 

Aiemmin määriteltyjen odotusarvojen ja eri-ikäisten ajoneuvojen 

katsastustoimipaikkakohtaisten katsastusmäärätietojen perusteella on tässä tutkimuksessa 

rakennettu ajoneuvokatsastuksen ja katsastustoimipaikkojen harjoittaman 

katsastustoiminnan suorituskykyä mittaava suorituskykymittari. Suorituskykymittarin 

tuloksena saadaan katsastustoimipaikkakohtaista informaatiota siitä, kuinka hyvin alle 8 

vuotta, 8 - 9 vuotta, 10 - 11 vuotta, 12 - 13 vuotta sekä 14 vuotta ja sitä vanhempien 

ajoneuvojen katsastusten suorituskyky vastaa ajoneuvokatsastuksen suorituskyvylle 

asetettuja odotusarvoja. Mittarin periaatteena on mitata katsastustoimipaikan suorituskykyä 

vertaamalla katsastustoimipaikalla katsastetuissa eri-ikäisissä ajoneuvoissa havaittujen 

vähäisten vikojen (1-vika), vakavien vikojen (2-vika) ja katsastuksessa hylättyjen 

ajoneuvojen suhteellisia osuuksia ikäryhmittäin laskettuihin odotusarvoihin sekä 

kertomalla saadut tasoluvut kuhunkin ikäryhmään kuuluvien ajoneuvojen 

katsastustoimipaikkakohtaisilla suhteellisilla katsastusmäärillä.    

 

Katsastustoimipaikkakohtaisen suorituskykyä kuvaavien tunnuslukujen laskenta voidaan 

esittää taulukoiden 7, 8 ja 9 avulla ja suorituskykyä kuvaavat tuloksen liitteessä 1 esitetyllä 

tavalla. 
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Taulukko 7. Hylättyjen ajoneuvojen määrän perusteella lasketut suorituskykyä kuvaavat 

tunnusluvut. 

 

 

 

Taulukko 8. Vähäisten vikojen (1-vika) määrän perusteella lasketut suorituskykyä 

kuvaavat tunnusluvut.  

 



 

 

 

77 

 

 

Taulukko 9.  Vakavien vikojen (2-vika) perusteella lasketut suorituskykyä kuvaavat 

tunnusluvut. 

 

5.11 Katsastustoiminnan suorituskykymittauksen tulosten arviointi 

 

Tilastollisten prosessin ohjausmenetelmien (SPC) periaatteiden mukaan koko maan 

katsastustoiminnan suorituskykyä voidaan mitata sillä, kuinka hyvin 

katsastustoimipaikkojen suorituskyvyn jakauma mahtuu suorituskyvylle määritellylle 

toleranssialueelle eli odotusarvojen rajaamalle alueelle. Kuvassa 17 on esitetty vuonna 

2015 yli 2000 katsastusta suorittaneiden katsastustoimipaikkojen suorituskykymittauksen 

tuloksia. 
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Kuva 17. Katsastustoimipaikkojen suorituskykymittauksen tuloksia vuonna 2015  

 

Tilastollisten prosessin ohjausmenetelmien (SPC) periaatteiden mukaan prosessin 

suorituskykyä pyritään parantamaan vaikuttamalla jakauman sijaintiin eli pienentämällä 

tulosten hajontaa. Tarkasteltaessa vähintään 2000 katsastusta vuonna 2015 suorittaneiden 

katsastustoimipaikkojen suorituskykymittauksen tuloksia kuvan 17 perusteella, on kuvasta 

havaittavissa, ettei katsastustoimipaikkojen suorituskyvyn keskiarvo yllä aiemmin 

asetettujen odotusarvojen 7 - 10 rajaamalle alueelle ja, että odotusarvon seitsemän 

alapuolelle sijoittuvien katsastustoimipaikkojen osuus on 72,2%, eli yhteensä 281 

katsastustoimipaikkaa. Vähintään tasolle seitsemän yltävien katsastustoimipaikkojen osuus  

27,8 % eli  108 katsastustoimipaikkaa.   

 

Tulosten perusteella katsastustoiminnan suorituskyvyn hajonnan pienentämiseksi ja 

suorituskyvyn keskiarvon nostamiseksi odotusarvoiksi määritellylle tasolle on 

katsastustoiminnan suorituskyvyssä paljon parannettavaa.  

Suorituskyvylle 

asetetut 

odotusarvot 
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Kuvassa 18 on havainnollistettu vuonna 2014 suoritettujen katsastusten perusteella 

laskettuja suorituskykymittarin tuloksia ja hylkäysprosenttiin perustuvan mittaustavan 

tuloksia. Kuvien perusteella on havaittavissa, että suorituskykymittarilla tuotettu 

informaation poikkeaa merkittävästi pelkkään hylkäysprosenttien keskiarvoon perustuvan 

menetelmän tuloksista. Vasemman puoleisesta kuvasta on havaittavissa, että alueilla joissa 

katsastetaan keskimäärin iäkkäämpiä ajoneuvoja, on katsastustoimipaikkojen 

hylkäysprosentin keskiarvo asettunut lähelle koko maan hylkäysprosentin keskiarvoa ja 

katsastustoiminnan suorituskyky näyttäisi tällä perusteella olevan tavoitteiden mukaisella 

tasolla. Oikean puoleisesta kuvasta on havaittavissa, että huomioitaessa katsastukseen 

esitettyjen ajoneuvojen ikärakenne ja iän vaikutus ajoneuvojen vikaantumiseen, on tulos 

usealla alueella päinvastainen.  

 

 

 

Kuva 18. Hylkäysprosenttiin perustuvan mittaustavan ja suorituskykymittarin tulosten 

vertailu (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015) 

 

 

 



 

 

 

80 

6 AJONEUVOKATSASTUKSEN VALVONTAMALLI 
 

 

Kuten tässä tutkimuksessa aiemmin esitettiin, niin arvioitaessa Liikenteen 

turvallisuusviraston toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan Liikenteen turvallisuusviraston 

toimintojen konkreettisia vaikutuksia liikennejärjestelmään, sen toimijoihin, ilmiöihin tai 

muuhun yhteiskuntaan. Tällainen vaikuttavuus syntyy vasta liikennejärjestelmään 

kytkeytyvien eri toimijoiden yhteisten toimenpiteiden tuloksena, jossa Liikenteen 

turvallisuusvirasto on vain yhtenä osana. Liikenteen turvallisuusviraston toimintojen 

vaikuttavuuden arviointi on siis kytkettävä siihen liikennejärjestelmässä harjoitettavaan 

toimintaan tai liikennejärjestelmän ilmiöön, johon Liikenteen turvallisuusviraston 

toiminnoilla halutaan tai odotetaan tai toivotaan olevan vaikutusta.    

 

Tutkimuksessa keskitytään Suomessa harjoitettavan katsastustoiminnan suorituskyvyn 

johtamiseen, johon liikenteen turvallisuusviraston lupa- sääntely- ja valvontatoiminnoilla 

pyritään vaikuttamaan. Koska Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan vaikuttavuus 

syntyy vasta liikennejärjestelmään kytkeytyvien eri toimijoiden yhteisten toimenpiteiden 

tuloksena, jossa Liikenteen turvallisuusvirasto on vain yhtenä osana, voidaan 

katsastustoimintaan kytkeytyvät vaikuttavuustavoitteet saavuttaa vain vaikuttamalla 

katsastustoimintaa harjoittavien katsastusyritysten ja viimekädessä katsastajien toiminnan 

suorituskykyyn.  

 

Vaikuttavuuskeinoina Liikenteen turvallisuusvirasto hyödyntää valvontatoimintoja.  

Valvontatoiminnoilla kerätään havaintoja katsastustoimipaikkojen toiminnasta sekä 

arvioidaan katsastusyritysten kykyä harjoittaa katsastustoimintaa säädösten ja ohjeiden 

edellyttämällä tavalla. Valvontatoimintojen vaikutuskeinona käytetään viimekädessä 

ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetussa laissa (957/2013) säädettyjä 

viranomaispäätöksiä. Viranomaispäätösten avulla Liikenteen turvallisuusvirasto voi viime 

kädessä myös rajoittaa taikka estää katsastusyrityksen katsastustoiminnan harjoittamisen, 

mikäli katsastustoimintaa ei harjoiteta säännösten edellyttämällä tavalla.  
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Direktiivin (2014/45/EU) mukaan katsastustoiminnan valvomiseksi voidaan hyödyntää 

tilastollisten menetelmien lisäksi katsastustoimipaikoille suuntautuvia tarkastuksia ja 

katsastettujen ajoneuvojen uudelleen tarkastuksia. Lisäksi valvonnassa voidaan hyödyntää 

viallisen ajoneuvon käyttöön perustuvaa haamuasiakastutkimusta.  

 

Valvontatoimintoina Liikenteen turvallisuusvirasto suorittaa katsastustoimipaikoille 

suuntautuvia tarkastuksia ulkopuolista palveluntarjoajaa hyödyntäen. 

Katsastustoimipaikoille suuntautuvilla tarkastuksilla tarkoitetaan katsastustoiminnasta 

annetun lain (957/2013) mukaista, katsastustoimipaikalla tehtävää tarkastusta, jonka avulla 

pyritään arvioimaan katsastuksissa käytettäviä tarkastusmenetelmiä ja 

määräaikaiskatsastukseen esitetyissä ajoneuvoissa olevien vikojen havaitsemista, 

arvostelua ja tallentamista sekä katsastuspäätösten oikeellisuutta. Lisäksi tarkastuksen 

yhteydessä tarkastetaan katsastusten asiakirjoja ja katsastustoimipaikan tilojen ja laitteiden 

asianmukaisuutta sekä pyritään arvioimaan katsastustoimipaikan oman laadunvalvonnan ja 

laadunhallintajärjestelmän toimivuutta. 

 

Katsastettujen ajoneuvojen uudelleen tarkastuksilla tarkoitetaan katsastustoiminnasta 

annetun lain (957/2013) mukaisia Liikenteen turvallisuusviraston virkamiehen suorittamia 

uudelleen tarkastuksia juuri katsastetuilla ajoneuvoille. Katsastettujen ajoneuvojen 

uudelleen tarkastuksien suorittamiseksi Liikenteen turvallisuusviraston virkamies saa 

tarkastaa katsastetun ajoneuvon uudelleen katsastustoimipaikan tiloissa ja 

katsastustoimipaikan käyttämien laitteita hyödyntäen välittömästi ajoneuvolle suoritetun 

katsastuksen jälkeen. Uudelleen tarkastuksen tavoitteena on kerätä havaintoja siitä, kuinka 

hyvin katsastustoimipaikan suorittamassa tarkastuksessa on havaittu ajoneuvossa olevat 

viat sekä vastaako katsastuspäätös, vikojen arvostelu ja vikojen sekä katsastuspäätöksen 

tallentaminen katsastustoimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita.       

 

Katsastustoiminnan suorituskykymittarin tuottaman informaation ja 

katsastustoimipaikkakohtaisen katsastusvolyymin perusteella tutkimuksessa on kehitetty 

myös menetelmä katsastustoimipaikkakohtaisen tilastollisen riskiluokan laskemiseksi.  
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Riskiluokan laskenta perustuu suorituskykymittarilla tuotettuun 

katsastustoimipaikkakohtaiseen, katsastustoiminnan suorituskykyä kuvaavan tunnusluvun 

ja katsastustoimipaikkakohtaisen katsastusvolyymin hyödyntämiseen. Tällöin heikko 

suorituskykyä kuvaava tunnusluku ja suuri katsastusvolyymi tuottavat 

katsastustoimipaikalle korkean riskiluokituksen. Katsastustoimipaikkakohtainen 

rikiluokitus voidaan laskea alla esitetyn kaavan avulla ja katsastustoimipaikkakohtaisen 

riskiluokituksen laskennan tulokset voidaan esittää liitteessä 2 kuvatulla tavalla. 

 

 

 

Tutkimuksessa kehitetyssä ajoneuvokatsastuksen valvontamallissa Liikenteen 

turvallisuusviraston valvontatoiminnoilla kerätään tehostetusta havaintoja korkean 

riskiluokan omaavien katsastustoimipaikkojen toiminnasta ja jos riskiluokituksen 

perustella valitun katsastustoimipaikan toiminnassa havaitaan olennaisia puutteita, 

Liikenteen turvallisuusvirasto edellyttää katsastustoimipaikkaa ryhtymään korjaaviin 

toimenpiteisiin. Mikäli katsastustoimipaikka ei kykene toteuttamaan suorituskykymittarilla 

arvioituna riittävän tehokkaita toimenpiteitä suorituskyvyn parantamiseksi, Liikenteen 

turvallisuusviraston kohdistaa katsastustoimipaikan toimintaan katsastustoiminnasta 

annetun lain (957/2013) mukaisia viranomaispäätöksiä. 

 

Näin katsastustoimipaikkakohtaisen riskiluokituksen avulla luodaan edellytykset 

valvontatoimintojen riskiperusteiselle kohdentamiselle, valvonnan vaikuttavuuden 

lisäämiselle sekä valvontatoimintojen ja katsastusyritysten oman laadunvalvonnan 

johtamiselle katsastustoiminalle sekä Liikenteen turvallisuusviraston toiminnalle 

asetettujen tavoitteiden kannalta vaikuttavasti ja oikein. 

 

Katsastusyritysten suorituskykyyn voidaan vaikuttaa myös katsastustoimintaa koskevilla 

säännöksillä, määräyksillä ja ohjeilla. Liikenteen turvallisuusvirasto vaikuttaa 

kansainvälisiin säädöksiin osallistumalla EU-asetusten, direktiivien ja päätösten 

valmisteluun sekä osallistumalla kansallisten säädösten, kuten lakien ja asetusten 

valmisteluun.  
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Lakien ja asetusten ohella tarvitaan lisäksi tarkentavia määräyksiä ja ohjeita, joiden 

antamisesta Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa saamiensa tehtävien ja velvoitteidensa 

mukaisesti.  Kytkemällä katsastustoiminnan suorituskykymittarilla tuotetun informaation 

hyödyntäminen osaksi katsastustoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita, voidaan 

ajoneuvokatsastuksen sääntelyn avulla implementoida suorituskyvyn mittaamisen ja 

johtamisen käytänteitä myös osaksi katsastusyritysten johtamistoimintoja. Tällöin 

katsastusyritysten johtaessa toimintansa Liikenteen turvallisuusviraston 

suorituskykymittarin tuottaman informaation perusteella, toimivat katsastusyritykset 

samanaikaisesti katsastusjärjestelmälle ja Liikenteen turvallisuusviraston toiminnalle 

asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisen kannalta vaikuttavasti ja oikein. Tätä 

kautta myös säädösten, määräysten ja ohjeiden avulla on mahdollista vaikuttaa 

katsastusyritysten suorituskykykyyn sekä katsastusjärjestelmälle ja Liikenteen 

turvallisuusviraston toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Katsastustoiminnasta annetussa laissa (957/2013) on säädetty, että katsastusluvan hakijalla 

on oltava standardin SFS-EN ISO 9001:2008 tai tätä uudemman standardin mukainen 

laadunhallintajärjestelmä, jossa on otettu huomioon katsastustoiminnalle säädetyt ja 

määrätyt vaatimukset. SFS-EN ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmän periaatteena on 

asiakaskeskeisyys, jolloin yritystoiminta perustuu asiakastarpeiden ymmärtämiseen sekä 

yritystoiminnan ohjaamiseen asiakastarpeiden mukaisesti. Antamalla 

laadunhallintajärjestelmää koskevia tarkentavia säädöksiä ja ohjeita, voidaan sääntelyn 

avulla vaikuttaa katsastustoiminnan suorituskykykyyn vaikuttamalla katsastusyritysten 

laadunhallintajärjestelmään ja siihen kytkeytyviin johtamistoimintoihin.  

 

Liikenteen turvallisuusvirasto on valmistellut yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön 

kanssa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen ajoneuvojen katsastustoiminnan 

laadunhallintajärjestelmistä ja katsastustoimipaikalla säilytettävistä asiakirjoista (nro. 

198/2014). Asetuksella katsastusyrityksiä velvoitetaan käyttämään katsastustoiminnan 

laadun mittaamiseen Liikenteen turvallisuusviraston määrittämän suorituskykymittarin 

tuloksia sekä oman laadun valvonnan tarpeisiin laadittuja mittareita. Lisäksi asetus 

velvoittaa katsastusyrityksiä hyödyntämään suorituskykymittarin tuloksia SFS-EN ISO 

9001:2008 laadunhallintajärjestelmässään.  
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Lisäksi asetuksella (198/2014) katsastusyrityksiä velvoitetaan käyttämään 

laadunvalvonnassaan vähintään Liikenteen turvallisuusviraston erikseen määrittelemiä 

laadunvalvontamenetelmiä. 

 

Liikenteen turvallisuusviraston määrittelemät laadunvalvontamenetelmät on kuvattu 

katsastusluvan haltijan omasta laadunvalvonnasta annetussa Liikenteen 

turvallisuusviraston ohjeessa (TRAFI/14182/06.03.10/2014). Ohjeessa kuvataan mitä 

asetuksessa (198/2014) mainituilla laadunvalvontamenetelmillä ja mittareilla tarkoitetaan 

sekä miten niitä tulee hyödyntää katsastusyritysten omassa laadunvalvonnassa. Ohjeella 

katsastusyrityksiä velvoitetaan hyödyntämään suorituskykymittarin tuloksia 

katsastustoiminnan laatuun liittyvien ongelmien tunnistamiseen, ongelmien syiden 

selvittämiseen, ongelmien poistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden suunnittelemiseen, 

niistä päättämiseen ja toteuttamiseen sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden 

vaikutusten tehokkuuden varmistamiseen. Lisäksi ohjeella edellytetään katsastusyrityksiä 

rakentamaan omia laadunvalvontamittareita, mittaamaan katsastustoimipaikalla 

työskentelevien katsastajien toimintaa sekä keräämään ja hyödyntämään omasta 

toiminnastaan kerättyjä laadunvalvontahavaintoja.  

 

Ajoneuvokatsastuksen valvontamallilla tarkoitetaan suorituskykymittarilla tuotetun 

informaation hyödyntämiseen perustuvia toimintoja ja toimintamalleja, joiden avulla 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhdessä katsastustoimintaa harjoittavien yritysten kanssa 

valvoa ja varmistaa katsastustoiminnan suorituskyvyn. Ajoneuvokatsastuksen 

valvontamalli voidaan havainnollistaa kuvassa 19 esitetyllä tavalla. 
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Kuva 19. Ajoneuvokatsastuksen valvontamalli 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ajoneuvokatsastuksen valvontamalli, jolla 

mahdollistetaan ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn valvonta ja johtaminen 

katsastustoiminnalle ja Liikenteen turvallisuusviraston toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

kannalta vaikuttavasti ja oikein. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kolmeen tutkimuskysymykseen: 

 

1. Minkälaisen ajoneuvokatsastuksen valvontamallin avulla Liikenteen 

turvallisuusvirasto on edellytykset valvoa ja ohjata Suomessa harjoitettavan 

katsastustoiminnan suorituskykyä vaikuttavasti ja oikein? 

 

2. Miten Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin 

tallennettujen tietojen avulla voidaan mitata Suomessa harjoitettavan 

katsastustoiminnan suorituskykyä? 

 

3. Miten suorituskykymittaria voidaan hyödyntää Liikenteen turvallisuusviraston 

valvontatehtävien vaikuttavuuden ja riskiperusteisuuden lisäämiseksi? 

 

Tutkimuskysymys 1: Minkälaisen ajoneuvokatsastuksen valvontamallin avulla Liikenteen 

turvallisuusvirastolla on edellytykset valvoa ja ohjata Suomessa harjoitettavan 

katsastustoiminnan suorituskykyä vaikuttavasti ja oikein? 

 

Ajoneuvokatsastuksen tavoitteena on vähentää liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden 

henkilöiden sekä ympäristöhaittojen määrää varmistamalla, että liikenteessä käytettävät 

ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristö kannalta vaatimustenmukaisessa kunnossa. 

Suomessa ajoneuvokatsastuksista vastaavat katsastusyritykset, joiden toimintaa Liikenteen 

turvallisuusviraston lupa-, ja valvontatehtävillä ohjataan ja joiden toimintaan Liikenteen 

turvallisuusviraston toiminnan vaikuttavuudelle asetetut tavoitteet kytkeytyvät. 
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Euroopan katsastusjärjestelmälle, Suomessa harjoitettavalle katsastustoiminnalle sekä 

Liikenteen turvallisuusviraston toiminnalle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden 

saavuttamista arvioidaan viimekädessä arvioimalla katsastustoimipaikkojen ja katsastajien 

toiminnan suorituskykyä. Suorituskyvyn johtamisen periaatteiden mukaan ilman tietoa 

toiminnan suorituskyvystä, ei ole olemassa edellytyksiä johtaa toimintaa vaikuttavasti ja 

oikein. 

 

Tutkimuksessa kehitettiin ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen sekä 

valvontahavaintojen analysointiin ja tilastollisten prosessin ohjausmenetelmien (SPC) 

hyödyntämiseen perustuva ajoneuvokatsastuksen suorituskykymittari. Tutkimuksessa 

kehitetyn suorituskykymittarin avulla Liikenteen turvallisuusvirasto kommunikoi 

katsastusyrityksille katsastustoiminnan suorituskyvylle asetettuja odotuksia. Mittarin 

perusteella Liikenteen turvallisuusvirasto sekä katsastusyritykset voivat seurata 

ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn kehitystä, suunnitella ja päättää mitä pitäisi parantaa 

sekä seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia, eli johtaa toiminnan suorituskykyä 

vaikuttavasti ja oikein. 

 

Ajoneuvokatsastuksen valvontamallilla tarkoitetaan suorituskykymittarilla tuotetun 

informaation hyödyntämiseen perustuvia koordinoituja toimenpiteitä ja toimintamalleja, 

joiden avulla Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhdessä katsastustoimintaa harjoittavien 

yritysten kanssa johtaa ja ohjata ajoneuvokatsastuksen suorituskykyä. Valvontamallissa 

Liikenteen turvallisuusvirasto kerää valvontahavaintoja riskiperusteisesti ja tehostetusti 

sellaisten katsastustoimipaikkojen toiminnasta, joiden toiminnan riskiluokitus on 

suorituskykymittarilla tuotetun informaation ja katsastusvolyymin perusteella suurin. 

Lisäksi katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) nojalla annettavat 

viranomaispäätökset kohdistetaan valvontahavaintojen ja suorituskykymittarin tuottaman 

informaation perusteella sellaisten katsastusyritysten toimintaan, joissa toimenpiteillä 

arvioidaan saavutettavan suurin vaikuttavuus. 

 

Koska katsastustoiminnan harjoittamista koskevien säännösten ja ohjeiden vastainen 

toiminta johtaa katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) nojalla annettaviin 

viranomaispäätöksiin ja viranomaispäätökset johtavat viimekädessä katsastusyrityksen 
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katsastustoimiluvan peruuttamiseen ja liiketoiminnan loppumiseen, syntyy 

ajoneuvokatsastuksen valvontamallissa myös katsastusyrityksille pakottava tarve johtaa 

katsastustoiminnan suorituskykyä suorituskykymittarilla tuotettua informaatiota 

hyödyntäen katsastustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta vaikuttavasti ja oikein. 

 

Suorituskykymittarin tuottaman informaation hyödyntämiseen perustuva Liikenteen 

turvallisuusviraston valvontatoimintojen ja viranomaispäätösten riskiperusteinen ohjaus 

sekä katsastusyritysten omaa laadunvalvontaa koskevat säännökset ja ohjeet muodostavat 

yhdessä sellaisen ajoneuvokatsastuksen valvontamallin, jonka avulla 

Liikenteenturvallisuusvirastolla on edellytykset valvoa ja johtaa Suomessa harjoitettavan 

katsastustoiminnan suorituskykyä vaikuttavasti ja oikein yhdessä katsastustoimintaa 

harjoittavien yritysten kanssa. Tutkimuksen tuloksena kehitetty ajoneuvokatsastuksen 

valvontamalli myös implementoitiin osaksi Liikenteen turvallisuusviraston toimintaa. 

 

Tutkimuskysymys 2:  Miten Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään 

ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen avulla voidaan mitata Suomessa 

harjoitettavan katsastustoiminnan suorituskykyä? 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen 

perusteella ajoneuvoissa olevien vikojen määrä kasvaa voimakkaasti ajoneuvojen 

vanhetessa ja, että katsastustoimipaikoilla katsastettujen ajoneuvojen ikärakenne poikkeaa 

merkittävästi toisistaan. Tutkimuksessa havaittiin myös, että merkittävä osa katsastukseen 

esitetyissä ajoneuvoissa olevista vioista jää havaitsematta. 

 

Huomioimalla ajoneuvojen ikääntymisen ja ajoneuvoissa olevien vikojen määrän välinen 

voimakas korrelaatio, katsastustoimipaikoilla katsastettujen ajoneuvojen tosiasiallinen 

ikärakenne sekä ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettujen tietojen laatuun liittyvät 

ongelmat, on tutkimuksessa kehitetty tilastollisia prosessin ohjausmenetelmiä (SPC) ja 

ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettuja tietojen analysointia hyödyntäen aiemmin 

käytettyjä menetelmiä kehittyneempi tapa ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn 

mittaamiseksi. 
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Tutkimuksessa kehitetyn suorituskykymittarin avulla saadaan monin eri tavoin 

hyödynnettävää informaatiota ajoneuvokatsastuksen suorituskyvystä.  Suorituskykymittari 

ja mittarin hyödyntämiseen perustuvat toimintamallit implementoitiin myös osaksi 

Liikenteen turvallisuusviraston toimintoja, kansallista lainsäädäntöä sekä katsastusyritysten 

toimintaa.  

 

Tutkimuskysymys 3: Miten suorituskykymittaria voidaan hyödyntää Liikenteen 

turvallisuusviraston valvontatehtävien vaikuttavuuden ja riskiperusteisuuden lisäämiseksi? 

 

Ajoneuvokatsastuksen valvontamallissa suorituskykymittarin avulla katsastusyrityksille 

kommunikoidaan katsastustoiminnan suorituskyvylle asetettuja odotuksia ja Liikenteen 

turvallisuusviraston valvontatoimintoja ohjataan riskiperusteisesti sinne, missä niiden 

vaikuttavuuden arvioidaan olevan suurin. Lisäksi katsastusyrityksiä velvoitettiin 

säännöksillä ja ohjeilla hyödyntämään suorituskykymittarin tuottamaa informaatiota ja 

Liikenteen turvallisuusviraston määrittämiä laadunvalvontamenetelmiä omassa 

laadunvalvonnassaan. Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto kohdistaa 

katsastustoiminnasta annetussa laissa (957/2013) säädetyt viranomaispäätökset 

valvontatoiminnoilla kerättyjen havaintojen ja suorituskykymittarin tuottaman 

informaation perusteella sellaisten katsastustoimipaikkojen toimintaan, joissa 

viranomaispäätösten vaikuttavuuden arvioidaan olevan suurin. Näin suorituskykymittarilla 

tuotettua informaatiota voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti valvonnan 

vaikuttavuuden ja riskiperusteisuuden lisäämiseksi.  

 

Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennetun tiedon poiminta-, analysointi- sekä 

raportointityökalujen rajallisten ominaisuuksien vuoksi tutkimuksessa ei päästy tutkimaan 

tarkemmin, kuinka ajoneuvot jakaantuvat katsastustoimipaikoille mm. ajoneuvoluokan, 

matkamittarilukeman, merkin ja mallin perusteella eikä sitä, kuinka mm. ajoneuvoluokka, 

matkamittarilukema, merkki ja malli vaikuttavat katsastustoimipaikkakohtaisiin 

suorituskykymittarin tuloksiin. Jatkokehityksessä olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka 

ajoneuvot jakaantuvat katsastustoimipaikoille mm. ajoneuvoluokan, matkamittarilukeman, 

merkin ja mallin perusteella ja tutkia, onko näillä merkitsevää vaikutusta 

suorituskykymittarin tuloksiin.  



 

 

 

90 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia muita mahdollisia korrelaatioita ajoneuvojen 

vikaantumisen, ajoneuvojen ominaisuuksien, käyttäjien, omistajien, sijainnin, 

katsastusajankohdan jne. välillä. 

 

Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennetun tiedon hyödyntämiseen ja tietojohtamiseen 

liittyvää kehityspotentiaalia olisi mielenkiintoista päästä kehittämään 

ajoneuvoliikennerekisteristä erilliseen tietovarastoon siirrettyä tietoa ja tietojohtamiseen 

tarkoitettuja nykyaikaisia ohjelmistotyökaluja hyödyntäen.  Mielenkiintoista olisi myös 

tutkia ja laajentaa katsastustoiminnan suorituskykyä kuvaavan informaation 

kansalaiskäyttäytymistä ohjaavaksi informaatioksi ja tukea myös tällä tavoin 

katsastusjärjestelmälle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista sekä 

suorituskyistä katsastustoimintaan harjoittavien katsastusyritysten liiketoimintaa.   

 

Suorituskyvyn johtamiseen perustuvien toimintamallien implementointi osaksi Liikenteen 

turvallisuusviraston sekä katsastusyritysten toimintaan tulee asettamaan haasteita myös 

muutosjohtamiselle. Ajoneuvokatsastuksen valvontamallin vaikuttava toiminta edellyttää 

Liikenteen turvallisuusviraston ja katsastusyritysten yksittäisiin valvontahavaintoihin 

perustuvien vanhojen luutuneiden laadunhallintamenetelmien ja ajatusmallien hylkäämistä, 

toiminnan tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen kytkeytyviin johtamistapoihin liittyvän 

ymmärryksen lisäämistä sekä uusien johtamiskäytänteiden ja menetelmien omaksumista, 

kehittämistä ja käyttöä. 
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8 YHTEENVETO 
 

 

Liikenne nähdään yhtenä keskeisenä elementtinä eurooppalaisessa hyvinvoinnissa ja 

hyvinvoinnin kehittämisessä. Perusnäkökulmana on, että taloudellinen kasvu edellyttää 

liikkumisen ja kuljettamisen kasvua ja kasvua on voitava hallita siten, että siitä aiheutuvat 

haitat kyetään minimoimaan.  

 

Ajoneuvokatsastuksen tavoitteena on vähentää liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden 

henkilöiden sekä ympäristöhaittojen määrää varmistamalla, että liikenteessä käytettävät 

ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristö kannalta vaatimustenmukaisessa kunnossa. 

Suomessa ajoneuvokatsastuksista vastaavat katsastusyritykset ja ajoneuvokatsastuksen 

lupa- ja valvontatehtävistä Liikenteen turvallisuusvirasto.  Liikenteen turvallisuusviraston 

lupa- ja valvontatehtävillä ohjataan katsastusyritysten toimintaa, joiden toimintaan myös 

Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan vaikuttavuudelle asetetut tavoitteet kytkeytyvät. 

 

Mitä tehokkaammin ajoneuvokatsastuksen avulla voidaan varmistaa, että liikenteessä 

käytettävät ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristö kannalta vaatimustenmukaisessa 

kunnossa sitä suorituskykyisemmästä katsastustoiminnasta on kyse ja sitä 

todennäköisemmin ajoneuvokatsastuksella vaikutetaan Euroopan liikennealueen 

tavoitteeseen vähentää liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden sekä 

ympäristöhaittojen määrää. 

 

Suorituskyvyn mittaamisen avulla organisaatio voi ymmärtää omaa toimintaansa, 

toimintaympäristön kehitystä, kommunikoida strategisia tavoitteita sekä luoda edellytykset 

toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. Mittaamalla saadaan näkemys 

tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä tehtyjen toimenpiteiden välisistä 

suhteista, jolloin johtamistoiminnot perustuvat mittaamalla tuotettuun tietoon ja 

mittaustuloksista tehtäviin johtopäätöksiin.  
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Ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn mittaamiseksi ei ole ollut luotettavaa menetelmää ja 

katsastustoiminnan suorituskyvyn valvonta, ohjaaminen sekä johtaminen ovat perustuneet 

harhaisiin mittaustuloksiin, asiantuntijoiden näkemyksiin ja yksittäisiin 

valvontahavaintoihin. 

  

Tutkimuksessa kehitettiin ajoneuvokatsastuksen suorituskykyä mittaava 

suorituskykymittari sekä suorituskykymittarilla tuotetun informaation hyödyntämiseen 

perustuva ajoneuvokatsastuksen valvontamalli. 

  

Tutkimuksessa kehitetty suorituskykymittari perustuu Liikenteen turvallisuusviraston 

ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisterin tallennettujen katsastustietojen ja ajoneuvojen 

teknisten tietojen analysointiin sekä tilastollisten prosessin ohjausmenetelmien (SPC) 

hyödyntämiseen. 

 

Tutkimuksessa kehitetyllä ajoneuvokatsastuksen valvontamallilla tarkoitetaan Liikenteen 

turvallisuusviraston valvontatoimintojen sekä katsastusyritysten oman laadunhallinnan 

johtamista suorituskykymittarilla tuotettua informaatiota hyödyntäen. Tutkimuksessa 

kehitetyn ajoneuvokatsastuksen valvontamallin avulla Liikenteen turvallisuusvirastolle 

luotiin aiempaa paremmat edellytykset valvoa ja ohjata katsastustoiminnan suorituskykyä 

vaikuttavasti ja oikein yhdessä katsastusyritysten kanssa.  

 

Tutkimus toteutettiin konstruktiivista tutkimusotetta käyttäen. Tutkimuksen tuloksena 

kehitetty suorituskykymittari ja ajoneuvokatsastuksen valvontamalli implementoitiin 

osaksi Liikenteen turvallisuusviraston toimintaa, kansallista lainsäädäntöä sekä 

katsastusyritysten harjoittamaa omaa laadunvalvontaa.  

 

Tutkijan mielestä tutkimuksen tuloksena ajoneuvokatsastuksen suorituskyvyn mittaamista 

ja johtamista koskeviin tutkimuskysymyksiin saatiin hyvät vastukset. Lisäksi tutkimuksen 

tuloksena Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä katsastusyrityksille luotiin aiempaa 

paremmat edellytyksen katsastustoiminnan suorituskyvyn johtamiseksi toiminnalle 

asetettujen tavoitteiden kannalta vaikuttavasti ja oikein. 
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Hylkäys 1-viat 2-viat Hylkäys 1-viat 2-viat Hylkäys 1-viat 2-viat Hylkäys 1-viat 2-viat Hylkäys 1-viat 2-viat

 KATSASTUSTOIMIPAIKKA 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0

Katsastus Kovalainen Oy /Joensuu 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0 4,0 5,0

Lännen Autokatsastus Oy/Seinäjoki 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 5,0 7,0 6,0 5,0 8,0

Savarin Katsastus Oy/Ylivieska 8,0 5,0 9,0 9,0 7,0 10,0 9,0 7,0 10,0 9,0 8,0 10,0 9,0 8,0 10,0

Lempäälän Autokatsastus Oy/Lempäälä 8,0 6,0 8,0 7,0 6,0 6,0 8,0 5,0 7,0 7,0 5,0 6,0 8,0 5,0 7,0

Kuopion Q-Katsastus/Kuopio 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 6,0 5,0 5,0 8,0 7,0 7,0

Etelä-Pohjanmaan Katsastus Oy/Seinäjoki 4,0 1,0 5,0 4,0 2,0 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0

K1-Katsastajat Espoo 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 8,0 6,0

Koivuhaan Autokatsastus Oy/Vantaa 5,0 9,0 5,0 7,0 10,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0

E. Valjakka Oy/Itä-Savon Katsastus Savonlinna 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0

Plus Katsastus Helsinki Oy/Plus Katsastus Tikkurila 4,0 8,0 3,0 9,0 10,0 7,0 8,0 10,0 7,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0

K1-Katsastajat Raisio 3,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0

Emico Consulting Oy/Jyväskylän Q-Katsastus 2,0 3,0 1,0 3,0 4,0 2,0 4,0 5,0 2,0 4,0 5,0 2,0 6,0 7,0 4,0

K1-Katsastajat Linnainmaa 5,0 7,0 5,0 6,0 7,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 7,0 5,0 7,0 8,0 6,0

Tattarisuon Autokatsastus Oy/Helsinki 10,0 11,0 9,0 10,0 11,0 10,0 10,0 11,0 10,0 10,0 11,0 10,0 10,0 11,0 10,0

SF Katsastus Oy/ Raisio 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 5,0 6,0 8,0 5,0

WP-Katsastus Oy/Lieto 7,0 5,0 8,0 5,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 5,0 6,0 7,0 4,0 6,0 7,0

Karhukatsastus Oy/Pori 4,0 3,0 7,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0

Plus Katsastus Jyväskylä Oy / Keljo 2,0 8,0 2,0 4,0 9,0 3,0 5,0 9,0 3,0 6,0 10,0 4,0 8,0 10,0 5,0

Katsastuspark Oy/Tampere 3,0 6,0 3,0 5,0 6,0 4,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 7,0 7,0 6,0

Meidän Katsastus Oy/Jyväskylä 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 5,0 6,0 5,0 7,0 6,0 6,0 8,0 7,0 7,0

Herttoniemen Autokatsastus Oy /Sahaajankatu 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Katsastus Turku AD Ky/Turku 6,0 6,0 6,0 8,0 9,0 8,0 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0

Nokian Autokatsastus Oy/Nokia 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 4,0 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 5,0 6,0

A-Katsastus Porvoo 5,0 7,0 6,0 6,0 7,0 6,0 5,0 7,0 5,0 4,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0

SF Katsastus Oy Salo / Salo 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 7,0 4,0 6,0 7,0 4,0 5,0 7,0 5,0 6,0

Suomen Katsastusmies Oy/Tampere 8,0 6,0 7,0 9,0 7,0 8,0 9,0 8,0 8,0 10,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0

E. Valjakka Oy/ Mikkeli 7,0 6,0 8,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 8,0 7,0 6,0 8,0 9,0 7,0 10,0

Marjahaan Autokatsastus Oy/Iisalmi 8,0 5,0 9,0 7,0 5,0 7,0 8,0 5,0 9,0 9,0 5,0 9,0 8,0 6,0 9,0

K1-Katsastajat Salo 4,0 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 5,0 5,0 5,0 4,0 7,0 7,0 6,0

Suomen Ykköskatsastus Oy/Lohja 6,0 7,0 6,0 5,0 7,0 4,0 7,0 7,0 6,0 5,0 7,0 4,0 6,0 7,0 5,0

Itä-Suomen Katsastuskeskus Oy/Joensuu 5,0 1,0 5,0 5,0 1,0 6,0 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0 5,0 7,0 4,0 8,0

E. Valjakka Oy/Autokatsastajat Kuopio 9,0 7,0 9,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Katsastuskuvio Oy/Hämeenlinna 5,0 4,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0

Q-Katsastus 2,0 4,0 2,0 3,0 5,0 2,0 4,0 5,0 3,0 3,0 5,0 3,0 6,0 6,0 5,0

VIP Katsastus-Besiktning Oy/Kokkola 10,0 8,0 10,0 9,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0

Suomen Laatukatsastus Oy 5,0 7,0 5,0 5,0 8,0 5,0 6,0 8,0 6,0 7,0 8,0 7,0 9,0 8,0 9,0

K1-Katsastajat Kateka 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

K1-Katsastajat Kuopio 4,0 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 4,0 4,0 6,0 5,0 6,0 4,0 6,0 5,0

Kymppikatsastus Oy/Tampere 3,0 6,0 3,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 4,0 6,0 4,0 6,0 7,0 7,0

Tuusulan Autokatsastus Oy/Tuusula 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 6,0

Klaukkalan Ajoneuvokatsastus Oy/Klaukkala 6,0 10,0 5,0 7,0 10,0 6,0 8,0 10,0 7,0 9,0 10,0 7,0 8,0 10,0 6,0

Autokatsastus Lappeenranta Oy/Lappeenranta 5,0 1,0 6,0 3,0 1,0 3,0 3,0 2,0 3,0 5,0 1,0 4,0 5,0 2,0 5,0

Kouvolan Q-katsastus/Kouvola 4,0 6,0 3,0 8,0 7,0 6,0 8,0 7,0 6,0 9,0 8,0 7,0 10,0 10,0 10,0

Plus Katsastus Jyväskylä Oy 5,0 10,0 4,0 6,0 9,0 5,0 5,0 9,0 4,0 7,0 10,0 5,0 7,0 10,0 6,0

K1-Katsastajat Pori Herralahti 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 7,0 5,0 7,0

A-Katsastus Lahti-Hennala 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,0 5,0 5,0 6,0 3,0 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0

Haapalehdon Katsastus Oy/Oulu 6,0 9,0 5,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0

CityKatsastus Espoo Oy/Espoo 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Tampereen Katsastus-Center Oy/Tampere 3,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 7,0 3,0 7,0 8,0 6,0 8,0 9,0 6,0

A-Katsastus Espoo-Mankkaa 2,0 6,0 2,0 3,0 6,0 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 6,0 4,0

K1 Total Konala MC 7,0 8,0 5,0 10,0 9,0 8,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Heikinlaakson Katsastus Oy/Helsinki 8,0 9,0 7,0 7,0 8,0 6,0 8,0 10,0 7,0 8,0 9,0 6,0 9,0 10,0 8,0

K1-Katsastajat Kaarina 2,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 6,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0

HelppoKatsastus Niittykumpu 2,0 8,0 2,0 4,0 9,0 4,0 5,0 10,0 5,0 7,0 10,0 6,0 8,0 10,0 8,0

Kurikan Konttori Oy/Kurikka 5,0 2,0 7,0 4,0 1,0 5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 2,0 6,0 3,0 3,0 5,0

Kiuruveden Autokatsastus Oy/Kiuruvesi 9,0 7,0 9,0 8,0 8,0 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0 8,0 10,0 9,0 7,0 9,0

Plus Katsastus Turku Oy/Turku 1,0 4,0 2,0 2,0 5,0 2,0 2,0 5,0 2,0 3,0 5,0 3,0 4,0 6,0 4,0

Imatran Autokatsastus Oy 3,0 3,0 4,0 5,0 3,0 6,0 5,0 3,0 5,0 6,0 4,0 6,0 9,0 5,0 9,0

Plus Katsastus Rauma Oy/Rauma 6,0 7,0 6,0 4,0 6,0 4,0 4,0 7,0 4,0 7,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0

Kangasalan Autokatsastus Oy/Kangasala 5,0 9,0 5,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 4,0 6,0 8,0 5,0

Yksityiset K-Asemat Oy/Kouvolan Autokatsastus 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0

CityKatsastus Riihimäki Oy/Riihimäki 5,0 3,0 4,0 6,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 8,0 6,0 7,0

Mäntsälän Autokatsastus Oy/Mäntsälä 6,0 10,0 6,0 5,0 8,0 4,0 4,0 9,0 4,0 5,0 7,0 3,0 4,0 9,0 4,0

A-Katsastus Vaasa-Rantamaantie 8,0 8,0 8,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0

Plus Katsastus Mynämäki Oy/Mynämäki 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 6,0 3,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 6,0

A-Katsastus Salo-Perämiehenkatu 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 6,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0

K1-Katsastajat Viis Kaks 4,0 5,0 4,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 7,0 9,0

A-Katsastus Lohja 4,0 6,0 4,0 4,0 6,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 6,0 4,0 4,0 7,0 5,0

Lakeuden Katsastus Oy/Kempele 4,0 8,0 4,0 6,0 8,0 5,0 5,0 8,0 5,0 9,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0

Ajoneuvot 14 vuotta ja yliSUORITUSKYKY 2015 Ajoneuvot alle 8 vuotta Ajoneuvot 8-9 vuotta Ajoneuvot 10-11 vuotta Ajoneuvot 12-13 vuotta



 

 

 

LIITE 2 

 

 RISKILUOKKA 2015

NIMI SUORITUSKYKY KATSASTUSMÄÄRÄ RISKILUOKKA

Katsastus Kovalainen Oy /Joensuu 3,6 29333 18,7

Etelä-Pohjanmaan Katsastus Oy/Seinäjoki 3,9 17682 10,7

Emico Consulting Oy/Jyväskylän Q-Katsastus 3,9 15630 9,6

Kuopion Q-Katsastus/Kuopio 5,1 18463 9,0

K1-Katsastajat Raisio 4,3 15662 9,0

K1-Katsastajat Espoo 5,1 17670 8,6

Lännen Autokatsastus Oy/Seinäjoki 6,1 21589 8,4

E. Valjakka Oy/Itä-Savon Katsastus Savonlinna 5,1 16913 8,3

K1-Katsastajat Kateka 3,3 11918 8,0

Autokatsastus Lappeenranta Oy/Lappeenranta 3,5 11495 7,4

Karhukatsastus Oy/Pori 5,1 14442 7,1

Q-Katsastus 4,3 12065 6,9

A-Katsastus Espoo-Mankkaa 3,8 11131 6,9

Plus Katsastus Turku Oy/Turku 3,5 10416 6,7

Kurikan Konttori Oy/Kurikka 3,8 10795 6,7

K1-Katsastajat Pori Herralahti 4,2 11298 6,6

Katsastuspark Oy/Tampere 5,5 14153 6,4

Seinäjoen Autokatsastus Oy Seinäjoki 2,1 8078 6,4

A-Katsastus Tampere-Lielahti 2,5 8497 6,4

SF Katsastus Oy Salo / Salo 5,4 13525 6,3

A-Katsastus Lahti-Holma 3,2 9185 6,3

Lempäälän Autokatsastus Oy/Lempäälä 6,7 18767 6,3

A-Katsastus Lahti-Hennala 4,5 11257 6,2

SF Katsastus Oy/ Raisio 5,9 15006 6,2

Nokian Autokatsastus Oy/Nokia 5,5 13606 6,2

A-Katsastus Kaarina 2,5 8166 6,1

Tuusulan Autokatsastus Oy/Tuusula 4,8 11782 6,1

K1-Katsastajat Kuopio 4,9 11912 6,0

K1-Katsastajat Linnainmaa 6,1 15214 6,0

Meidän Katsastus Oy/Jyväskylä 5,8 14121 6,0

A-Katsastus Salo-Perämiehenkatu 4,0 9894 5,9

Itä-Suomen Katsastuskeskus Oy/Joensuu 5,3 12497 5,9

WP-Katsastus Oy/Lieto 6,1 14942 5,8

A-Katsastus Tammisaari 4,0 9521 5,7

A-Katsastus Espoo-Hannuksenpelto 3,7 9005 5,7

K1-Katsastajat Kaarina 4,9 10983 5,6

A-Katsastus Rauma 2,0 6849 5,5

Katsastuslinja Hyvinkää 3,5 8481 5,5

Plus Katsastus Jyväskylä Oy / Keljo 6,2 14338 5,5

Kymppikatsastus Oy/Tampere 5,4 11789 5,5

A-Katsastus Joensuu-Voimatie 3,7 8589 5,4

K1-Katsastajat Salo 5,8 12840 5,4

A-Katsastus Lappeenranta-Katsastajankatu 1,9 6667 5,4

Katsastuskuvio Oy/Hämeenlinna 5,7 12238 5,3

A-Katsastus Suomussalmi 2,9 7417 5,3

Suomen Ykköskatsastus Oy/Lohja 6,0 12802 5,1

A-Katsastus Porvoo 6,3 13602 5,1

A-Katsastus Nokia 3,2 7430 5,1

Tampereen Katsastus-Center Oy/Tampere 5,5 11172 5,1

A-Katsastus Uusikaupunki 3,4 7666 5,0

Plus Katsastus Mynämäki Oy/Mynämäki 5,0 9993 5,0

Uusi Kaakon Katsastus Oy/Hamina 3,8 7980 5,0

A-Katsastus Lohja 4,9 9703 5,0

A-Katsastus Turku-Uhrilähteenkatu 4,3 8550 4,9

Keravan Katsastus Oy/Kerava 5,0 9589 4,8

Yksityiset K-asemat Oy/Mattilan Katsastus 4,2 8256 4,8

Yksityiset K-asemat Oy/Vammalan Autokatsastus 4,6 8853 4,7

K1-Katsastajat Laitila 3,3 7075 4,7

Heikinlaakson Katsastus Oy/HelppoKatsastus Niittykumpu 5,7 10941 4,7

Plus Katsastus Lahti Oy/Lahti 5,1 9546 4,6


