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Autoalan Tiedotuskeskus (AuT) on autoalan palvelu- ja informaatiokeskus, jonka Autoalan Keskusliitto ry ja Autotuojat ry 
perustivat vuonna 1974. Palvelemme ensisijaisesti tiedotusvälineitä ja yhteiskunnallisia sidosryhmiä autoalaan liittyvissä 
tiedontarpeissa. Käytössämme ovat tuoreimmat ensirekisteröintitilastot ja toimiva verkosto ajankohtaisen tiedon lähteille. 
Toimimme Aikatalossa osoitteessa Mikonkatu 8 A, 10. krs, 00100 Helsinki. www.aut.fi  

 
 

Autoala hyödynsi talouden taantuman satsaamalla koulutukseen 
VIIME VUONNA SUORITETTIIN ENNÄTYSMÄÄRÄ AUTOALAN TUTKINTOJA 
 

Suomessa suoritettiin viime vuonna aikuiskoulutuksen piirissä ennätykselliset 810 autoalan 
tutkintoa. Edellisvuodesta tutkintojen määrä nousi 5,6 prosenttia. Viimeisten kymmenen 
vuoden aikana autoalan tutkintoja on suoritettu kaikkiaan 6 655 kappaletta. Vuoteen 2000 
verrattuna tutkintojen määrä oli viime vuonna 64 prosenttia suurempi. Autojen tekninen 
kehitys etenee huimaa vauhtia, ja taatakseen henkilöstön ammattitaidon autoliikkeet 
kouluttavat henkilöstöään jatkuvasti.  
 
Valtaosa autoalan aikuiskoulutuksesta pohjautuu elinikäiseen oppimiseen, jota toteutetaan 
Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) avulla. APO on ammatillinen täydennyskoulutus-
ohjelma, jonka avulla työntekijä voi pätevöityä omassa ammatissaan ja edetä urallaan 
vaativampiin tehtäviin. APO-ohjelman avulla ala pystyy vastaamaan jatkuvasti kehittyvän 
tekniikan tuomiin haasteisiin ja kehittämään työntekijöiden ammattitaitoa. Autoalan 
Pätevöitymisohjelma on Suomessa ainutlaatuinen, sillä muilla aloilla ei ole vastaavaa 
täydennyskoulutusväylää.  
 
Autojen maahantuojat järjestävät omaa merkkikohtaista koulutustaan osana alan 
ammatillisia tutkintoja. Tällä varmistetaan se, että merkkiliikkeiden henkilöstöllä on aina 
viimeisin saatavilla oleva tieto edustamistaan automerkeistä.    
 
Aikuiskoulutuksen lisäksi nuorisoasteen koulutuksessa aloittaa autoalan opiskelun 
vuosittain noin 2 150 opiskelijaa. Käytännössä kaikki valmistuneet saavat työpaikan alalta 
valmistuttuaan.  

 
Autoalan henkilöstömäärä kääntyi jälleen kasvuun 
 

Autoalan Keskusliitto ry:n (AKL) mukaan autoalan henkilöstömäärä kääntyi viime vuonna 
jälleen kasvuun.  Kasvua vuoteen 2009 kertyi kaksi prosenttia. Vuonna 2009 autoalan 
henkilöstö väheni viidellä prosentilla, joka koostui pääsääntöisesti eläkkeelle lähtijöistä. 
AKL:n arvion mukaan alalla työskentelee tällä hetkellä 27 300 henkeä.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan autoalan työttömien työnhakijoiden määrä 
laski viime vuonna lähes 16 prosenttia. Viime vuoden marraskuussa autoalan työttömiä 
työnhakijoita oli 3358 kun vielä vuotta aiemmin työttömien työnhakijoiden määrä oli 3991 
kappaletta. 

 
 
Liite  Hyväksytysti suoritetut autoalan tutkinnot 2000–2010 
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