KIINNOSTAAKO
AUTOALA?
Lähde katsastajan urapolulle.

A-Katsastuksen katsastajana
pääset tutustumaan autoihin
pintaa syvemmältä ja olet
myös mukana varmistamassa,
että jokainen tiellä vastaantuleva auto on turvallinen.

KATSASTAJA ON LIIKENNETURVALLISUUDEN JA
YMPÄRISTÖN ASIALLA

S

itä helposti ajattelee, että katsastajan työ
olisi aina samanlaista: auto sisään halliin,
katsastus ja auto ulos. Todellisuudessa työ on
hyvin vaihtelevaa – ajoneuvot, asiakkaat ja
katsastustarpeet ovat hyvin erilaisia. Katsastajien työ on monipuolista ja haastavaa asiakaspalvelutyötä ja katsastajan pätevöityminen
ammattiin tapahtuu vaiheittain. Työ vaikuttaa
suoraan suomalaiseen liikenneturvallisuuteen.
Katsastajat ovat mukana varmistamassa, että
jokainen tiellä vastaantuleva auto on turvallinen.

A-Katsastuksessa tehdään katsastusten
yhteydessä vuosittain myös noin miljoona
pakokaasupäästöjen tarkastusta, joilla varmistetaan, ettei ajoneuvoista aiheudu liiallisia
ympäristöhaittoja. Tieliikenne on iso kasvihuo-

”

Parasta on työn monipuolisuus.
Ei ole kahta samanlaista päivää
kaluston tai asiakkaidenkaan
suhteen.

nekaasupäästöjen tuottaja, sillä se nojaa edelleen vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin, vaikka
sähköautojen osuus autokannasta kasvaa koko
ajan. Ei välttämättä tule heti ajatelleeksi, miten
isoa asiaa katsastajat valvovat ja minkälaiseen
merkittävään ympäristöä suojelevaan kokonaisuuteen heidän työnsä vaikuttaa.

Katsastajan ammatti sopii kaikille
Katsastajan työ sopii jokaiselle autotekniikasta
kiinnostuneelle. Työyhteisömme on monimuotoinen ja työ on fyysisesti melko kevyttä. Ei
ole mitään syytä, miksi kukaan nuori ei voisi
hakeutua alalle opiskelemaan. Poikkeuksellisen
huippulahjakaskaan ei tarvitse olla. Tavallisella
osaamisella pärjää kyllä!

KATSASTAJAN URAPOLULLE VOI PÄÄTYÄ MONTAA REITTIÄ
Peruskoulutus voi olla joku näistä kolmesta:

Alalletulokoulutus

1.
2.

Alalletulokoulutus sisältää alan lainsäädäntöön perehtymisen ja henkilöautojen teknisten
ominaispiirteiden ja koko määräaikaiskatsastuksen prosessin opiskelun. Tärkeä osa koulutusta on kahden-kolmen viikon opastettu
työharjoittelu katsastusasemalla. Kun henkilö
on suorittanut katsastajatutkinnon eri vaiheet
hyväksytysti, hän saa luvan henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastusten suorittamiseen.

Auto- tai konetekniikan opintosuunnalta
valmistunut insinööri (amk)

Kolmannen vuosikurssin insinööriopiskelija
(Opiskelijakin voi kouluttautua katsastajaksi, mikäli hän on suorittanut vähintään 30
opintopistettä vaatimuksiin kuuluvia ajoneuvotekniikan perus- ja ammattiopintoja tai muita
soveltuvia konetekniikan perus- ja ammattiopintoja.)

3.

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto tai
ammattitutkinto (Ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä, yleensä
automekaanikko, on oikeus kouluttautua vain
määräaikaiskatsastuksiin.)

Lisäksi tarvitaan autoalan työkokemusta
Edellytyksenä katsastajakoulutukseen pääsemiseksi on riittävä ajoneuvoalan korjaamokokemus tai tätä vastaava kokemus. Perus- ja
ammattiopintojen lisäksi tätä kokemusta
edellytetään kuusi kuukautta.

Jatkokoulutus ja erikoiskoulutukset
Sinulla on mahdollisuus kouluttautua myös
katsastuksen erikoisosaajaksi. Näitä koulutuksia ovat esim. raskaan kaluston määräaikaiskatsastukset, kevyen kaluston rekisteröinti- ja muutoskatsastukset, raskaan kaluston
rekisteröinti- ja muutoskatsastukset, raskaan
kaluston paineilmajarrujen laaja tarkastus
ja vaarallisten aineiden kuljetusajoneuvojen tarkastukset. Lisäksi jokainen katsastaja
osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen.
A-Katsastus Oy:llä on viranomaisen myöntämä lupa katsastajien kaikkeen lakisääteiseen
koulutukseen.
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Kiinnostuitko katsastajan työstä?
Jos kiinnostuit katsastajan ammatista, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen:
koulutukset@a-katsastus.fi
Kouluttajamme auttavat ja neuvovat mielellään.
Rohkaisemme kaikkia tekniikasta kiinnostuneita katsastajan urapolulle!
Löydät tietoa katsastajakoulutuksista, työstä A-Katsastuksessa sekä avoimista
työpaikoistamme osoitteesta: www.a-katsastus.com/meille-toihin

A-Katsastus Group on Suomen johtava ajoneuvojen katsastus-, kuntotarkastus- ja
rekisteröintipalveluja tarjoava toimija. Palveluvalikoima kattaa myös kuljettajantutkintopalvelut,
tieliikenteen lupapalvelut sekä autotarvikkeiden myynnin.
Lisätietoja konsernista ja sen palveluista löydät osoitteesta:
www.a-katsastus.com

