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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 osoitteessa Mikonkatu 8 A,10. krs, 00100 Helsinki. Email etunimi.sukunimi@aut.fi 

 
 
Järjestäytyneen autoalan jälkimarkkinakampanja käynnistyi  

KILPAILU JÄLKIMARKKINOILLA ON KIRISTYNYT 
 
Kilpailu autojen huollossa ja korjauksessa on kiristynyt viime vuosina ja yhä suurempi osa 
auton omistajista on siirtynyt riippumattomien korjaamoketjujen asiakkaiksi. Erityisesti 
tuottavat työt kuten määräaikaishuollot ovat siirtyneet yhä enemmän ns. vapaisiin 
korjaamoihin ja merkkiliikkeille jäävät takuunalaiset työt. TNS-Gallupin tutkimuksen mukaan 
vuonna 2009 2–6-vuotiaista autoista 68 prosenttia huollettiin valtuutetussa 
merkkihuollossa. Kaksi vuotta aiemmin vastaava osuus oli 74 prosenttia ja vuonna 2005 76 
prosenttia. 7–10 vuoden ikäisistä autoista 37 prosenttia huollettiin vuonna 2009 
valtuutetussa merkkihuollossa. 
Riippumattomat korjaamoketjut ovat kasvaneet ja lisänneet markkinaosuuksiaan niin 
uusien kuin vanhempienkin autojen huoltotoiminnassa. Riippumattomien korjaamoketjujen 
markkinaosuuden kasvuun ovat vaikuttaneet mm. ryhmäpoikkeusasetus sekä voimakas 
markkinointi.  
 
Tänään starttaava jälkimarkkinakampanja näkyy televisiossa, radiossa ja verkossa. 
Kampanjan nettisivuilta osoitteesta www.merkkihuolto.fi löytyvät kaikki valtuutetut 
merkkihuollot yhteystietoineen ja ajo-ohjeineen. Sivustolla voi myös osallistua kilpailuun, 
jossa voi voittaa viiden vuoden ilmaiset huollot. Kampanjan tavoite on kertoa kuluttajille 
valtuutettujen merkkihuoltojen vahvuuksista. Erikoistuminen yhteen merkkiin, jatkuva 
koulutus ja aina ajan tasalla oleva tieto takaavat sen, että auto on luotettava ja turvallinen 
ja sen jälleenmyyntiarvo säilyy mahdollisimman korkeana. 

 
Katsastuslain uudistus hyödyttäisi sekä kuluttajaa että merkkikorjaamoja 

 
Jälkimarkkinatoimintojen kannattavuus on laskenut viime vuosina valtuutetuissa 
merkkikorjaamoissa. Autoala toivoo, että kampanja antaa alkusysäyksen valtuutettujen 
merkkihuoltojen markkinaosuuden kasvulle. Mikäli uusi eduskunta hyväksyy 
lakiehdotuksen autojen katsastusmahdollisuudesta korjaamoilla, tulee se vaikuttamaan 
positiivisesti valtuutettujen merkkikorjaamoiden työtilanteeseen ja kannattavuuteen. Lisäksi 
uudistuksesta hyötyy kuluttaja, sillä lisääntyvä kilpailu laskee hintoja ja katsastuspalvelujen 
saavutettavuus paranee. Ns. yhden luukun periaate puolestaan säästää auton omistajan 
aikaa, kun katsastus ja korjaamotoiminnot saa samasta paikasta yhdellä käynnillä. 
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