
Subject Date 
    

 

MEMO     
Expert Group meeting 
Johanna Tudeer 

21 Oct 2020    

     
   

 
 

 

CAB Group AB 
Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden 

Phone: +46 19 15 86 00 
E-mail: info@cab.se 

www.cab.se 

■OPTIMIZING THE LINE 

Asiantuntijaryhmän kokous, 13. lokakuuta 2020 
Teams-kokous 

Osallistujat 

• Tuomo Toivanen, Liikennevakuutuskeskus (LVK) 

• Jouko Sohlberg, Autoalan keskusliitto (AKL) 

• Markus Markkanen, Autotuojat ja -teollisuus (AT)  

• CAB Group:  
- Kristian Révay, Manager Time Standards and BI 
- Timo Ristiniemi, Time Study Technician 
- Johanna Tudeer, Country Manager CAB Group Finland Oy (ryhmän koordinaattori ja 

sihteeri) 
 

Esityslista 

• Esityslistan hyväksyminen 

• Edellisen kokouksen pöytäkirja  

• Status: ajoneuvoanalyysi 

• Status: aikastandardit 
o Käynnissä oleva pintaoikaisututkimus 

• Suomen tarpeet ja prioriteetit 

• Viestintä 

• Muut asiat 

• Seuraava kokous. 
 

Kokouksen avaus ja asialista hyväksyminen 
Johanna Tudeer avasi kokouksen Teamsissa.  
 
CABin aiemmin lähettämä asialista hyväksyttiin. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei kommentteja tai huomautettavaa. 

Puitesopimuksen liitteen allekirjoittaminen 

Puitesopimuksen mukaisesti kaikki asiantuntijaryhmän osallistujat, myös vierailijat, sitoutuvat 
noudattamaan kilpailulain vaatimuksia, jotka kuvataan sopimuksen liitteessä. 

Kaikki osallistujat olivat allekirjoittaneet liitteen ennen kokousta. 
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Ajoneuvoanalyysin status 
Kristian Révay esitteli touko-kesäkuun aikana CABASiin tuodut uudet analysoidut mallit. Heinäkuuhun 
mennessä on vuonna 2020 tuotu yhteensä 84 uutta mallia. 

CAB on helmikuusta 2020 noudattanut ns. jatkuvan päivityksen mallia, jossa analysoitu ajoneuvomalli 
saadaan CABASiin heti kun se on analysoitu. Aiemmin jouduttiin odottamaan ennakkoon 
aikataulutettuja tietokantapäivityksiä. 

CAB kertoi, että lista tuoduista malleista on aina saatavilla CABASin aloitussivun oikean yläkulman 
auton keulaa kuvaavan painikkeen takaa. 

Aikastandardien status 
Kristian Révay esitteli aikatutkimuksen ja aikastandardien tilanteen. 

Alkuun kerrottiin uudesta aikatutkimuksen työkalusta CABTimesta, jota käytetään aikojen 
mittaamiseen korjaamolla sekä kerätyn datan ja tulosten seuraamiseen. Työkalu näyttää tarkasti 
mitä dataa on kerätty, milloin, kuinka paljon jne. Se on myös läpinäkyvä työkalu mahdollisia 
ulkopuolisten auditointeja varten. 

Pintaoikaisututkimus 

Kristian esitteli Ruotsissa parhaillaan käynnissä olevan pintaoikaisututkimuksen tilanteen. 

Syyskuun lopussa oli jo yli 200 tutkittua ajoneuvoa mikä on enemmän kuin MYSBY6-tutkimuksessa. 
Tavoitteena tutkia 500 ajoneuvoa; tämän vuoden aikana päästäneen 400 tutkittuun ajoneuvoon mikä 
tuottaa jo tilastollisesti erittäin merkittävät tulokset. 

Esitysmateriaalissa näytetään korjaamojen määrä ja maantieteellinen jakauma; havaittujen 
korjausten määrä, kohde sekä ajoneuvomerkit. 

Pellin pintaoikaisun osalta havaintoja on jo paljon ja tulokset alkavat vakiintua. Alumiinikorjauksia ei 
ole vielä tavattu riittävästi ja työtä sen eteen jatketaan. 

Tutkimusta tehdään tässä vaiheessa Ruotsissa. Korona-tilanteen helpottaessa tehdään 
kontrollitutkimukset Suomessa ja Ruotsissa. 

Kysymyksiä pintaoikaisututkimuksesta: 
Esitettiin seuraavia kysymyksiä, joihin saadaan tarkempia vastauksia kunhan tutkimus on valmis. 

• Miten paljon pintapelleissä on paksuuseroja?  

• Pellin lämmittäminen oikaisun yhteydessä – tehdäänkö oikein?  

• Käytetäänkö liimanappeja?  
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Maalauksen kontrollitutkimus 

Kristian Révay kertoi, että käynnissä on myös Maalauksen kontrollitutkimus. 

Korona-pandemian takia se tehdään ensin Ruotsissa ja seuraavassa vaiheessa Suomessa ja Norjassa. 

Maalauksen kontrollitutkimus ei keskity aikoihin vaan siihen, onko prosesseissa ja työmenetelmissä 
tapahtunut muutoksia edellisen tutkimuksen jälkeen. 

Kysymyksiä:  

- Työmomentit uuden/vanhan pinnan maalauksessa liittyen häivytykseen ovat nyt suuria – onko 
tähän liittyen tehty havaintoja kontrollistutkimuksessa? CAB palaa tähän seuraavassa kokouksessa tai 
kun tutkimus on valmis. 

- Onko havaittu nelikerrosvärejä? – Vastaus: on havaittu ja ovat mukana kontrollitutkimuksessa. 
Ruotsissa on nelikerrosväri yleistynyt. 

Vikakoodien tutkiminen 

Vikakoodien tutkimus 10 yleisimmän merkin osalta jatkuu edelleen.  

Kysymyksiä:  

• Onko tutkimuksessa mukana vikakoodien käsittelyn dokumentointi? Vastaus: Tutkitaan koko 
menetelmää: Hakee laitteiston, kytkee laitteiston päälle/pois, tulostaa tulokset jne. Osa 
tallentaa sähköisesti osa tulostaa  

• Laitteiden sopeuttaminen, miten huomioidaan? Vastaus: Ei huomioida aikatutkimuksessa, 
edellytetään että se on jo tehty.  

Lisäkommentteja CABiltä: 

o Vikakoodin luku = otetaan ulos mitä tietoja on tallennettu, ei tulosten 
käsittelyä/analysointia. 

o Johdon/anturin vaihto tms. menee jo kalibroinnin puolelle, on erillinen toimenpide.  

o Joskus maahantuoja pakottaa päivittämään auton (eikä asiakas aina edes halua että 
päivitetään). Sitä ei huomioida vikakoodien luvun tutkimisessa.  

o Monimerkkikorjaamoilla voi olla useampiakin koneita: edustuskone merkkiautolle ja 
muu kone muille – tutkitaan onko laitteiden aiheuttamia eroja. 

Suomen tarpeet ja prioriteetit 

Autoalan prioriteetit 
Katsottiin listaa autoalan kokoamista tarpeista. Koska lista sisältää paljon asiaa sovittiin, että CABin 
aikatutkimustiimi käy autoalan listauksen läpi sellaisenaan ja palaa sähköpostitse kommenttien kera 
viikolla 43. 

AKL, AT ja LVK puolestaan kommentoivat tarvittaessa puolin ja toisin toistensa listoja ja tekevät 
tarvittaessa tarkennuksia prioriteetteihin tämän kierroksen jälkeen.  



Subject Date 
    

 

MEMO     
Expert Group meeting 
Johanna Tudeer 

21 Oct 2020    

     
   

 
 

 

CAB Group AB 
Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden 

Phone: +46 19 15 86 00 
E-mail: info@cab.se 

www.cab.se 

■OPTIMIZING THE LINE 

Sovittiin, että keskustelua, kommentointia ja priorisointia jatketaan sähköpostitse, ja katsotaan 
kuinka pitkälle se onnistuu sähköpostilla. Jos tarpeen niin otetaan lyhyt Teams-kokous. 

Kommentoinnit voidaan tehdä suomeksi. 
 

Vakuutusalan prioriteetit 
Tuomo Toivanen kertoi vakuutusalan prioriteeteistä. Lista on rakennettu pitkälti CABin edellisessä 
kokouksessa esittelemän CABin tämänhetkisen priorisointilistan pohjalta.  

Toivanen on lähettänyt täydennetyn listan 14.10.2020 sähköpostilla. 

 

Keskustelua vakuutusalan listasta: 
 

Jouko Sohlberg kommentoi listalla olevaa aihetta jännitteettömäksi tekeminen: on tärkeää miten se 
tehdään ja tehdäänkö oikein. On merkkikohtainen. On todella tärkeää että suorituksesta/sähkötöistä 
vastaava työnjohtaja (ei kuka tahansa korjaamolla) tekee jännitteettömäksi (Suomen laki). 

Ohjauskulmien tutkiminen (huomioiden monitukivarret, jousikorkeudet, jne.): Onko olemassa yhtä 
ratkaisua vai onko riskinä ettei yhteistä aikaa löydykään? CABin vastaus: optiot ovat että tehdään 1) 
ajat merkkikohtaisesti, tai 2) tehdään yksi yhteinen aika jota täytyy täydentää merkkikohtaisesti. 
Tämä nähdään, kun tuloksia on riittävästi ja nähdään, onko mahdollista saada yhteinen aika 

Kommentoitiin, että tällainen mahdollinen yhteinen aika (”keskimääräisyysaika”) on oltava hyvin 
perusteltu eikä toimi, jos heitot suuntaan tai toiseen alkavat olla suuria. 

Vakuutusala toivoo tietoa siitä, kuinka kauan menee, että listalle nostetut prioriteetit saadaan 
tutkituksi, milloin on realistista odottaa tuloksia. 

Viestintä 
Materiaalien jako tapahtuu ensisijaisesti CABASin kautta tietoturvallisen tallentamisen 
varmistamiseksi. CABASin Tuki-sivulle tulee oma otsake Asiantuntijaryhmän aineistolle. 

Ryhmän jäsenille materiaali jaetaan myös sähköpostitse. 

Seuraava kokous 
 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään, kun prioriteettilistat on käyty läpi. CAB palaa listoihin 
kommentein viikolla 43. 
Kokous pidetään joka tapauksessa viimeistään tammikuussa, ellei sitä ennen ole tarvetta varata 
Teams-kokousta tutkimustarpeiden käsittelyyn. 

 

Liitteet:  

- Esitysmateriaali 13.10.2020 



Subject Date 
    

 

MEMO     
Expert Group meeting 
Johanna Tudeer 

21 Oct 2020    

     
   

 
 

 

CAB Group AB 
Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden 

Phone: +46 19 15 86 00 
E-mail: info@cab.se 

www.cab.se 

■OPTIMIZING THE LINE 

- Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- Autoalan prioriteetit 
- Vakuutusalan prioriteetit 

 


