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Asiantuntijaryhmän kokous, 22.11.2022 
Teams-kokous klo 10-12. 

Osallistujat 

• Tuomo Toivanen, Liikennevakuutuskeskus (LVK) 

• Jouko Sohlberg, Autoalan keskusliitto (AKL) 

• Markus Markkanen, Autotuojat ja -teollisuus (AT)  

• CAB Group:  
- Mattias Hammarskiöld, Manager, Time Standards 
- Jonas Hultman, Development Engineer, Time Standards 
- Anders Morris, Statistician, Time Standards 
- Johanna Tudeer, Country Manager CAB Group Finland Oy (ryhmän koordinaattori ja 

sihteeri) 
 

Esityslista 

• Esittäytymiset 

• Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• Pintaoikaisun uuden aikastandardin julkaisun tilanne  

• Vikakoodien luku/tyhjennys – tilanne 

• Tulevien/käynnissä olevien aikatutkimusten tilanne 

• Ajoneuvoanalyysi – tilanne 

• CABASin uudet keskeiset toiminnot 

• Keskustelu seuraavan asiantuntijaryhmän kokouksen sisällöstä, aiheista ja osallistujista 

• Keskustelu tämän kokouksen materiaalin julkaisusta 

• Muut asiat 

• Seuraavan kokouksen ajankohta 

Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 
Johanna Tudeer avasi kokouksen Teamsissa. CABin esittämä asialista hyväksyttiin. 
 
Todettiin, että edellisestä kokouksesta jäi selvitettäväksi ainoastaan kaksi OEM-vikakoodeihin 
liittyvää kysymystä, joista puhutaan tässä kokouksessa. 
 
Kokouksen osallistujat esittäytyivät. Kokouksessa oli kaksi uutta jäsentä: Mattias Hammarskjöld on 
CAB aikatutkimuksen uusi vetäjä, Jonas Hultman vastaa mm. aikatutkimusprojektien käytännön 
koordinoinnista ja prosessien kehittämisestä. 

Pintaoikaisun uusi aikastandardi 
Johanna Tudeer kertoi, että uusi aikastandardi on julkaistu CABASiin suunnitellusti 24.9.2022  
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Sen yhteydessä järjestettiin neljä koulutuswebinaaria, joihin osallistui yhteensä n. 800 henkeä. 

Lisäksi on tehty kattava opetusvideo, joka on saatavilla CABin webbisivulla. 

CABille on tullut jonkin verran yhteydenottoja käyttäjiltä. Useat kysymykset liittyvät siihen, että ei 
osata vielä merkitä kantteja, sovituksia ja naarmuja oikein. 

On myös tullut kysymyksiä uudesta aikatasosta, joka on koettu tiukaksi, sekä eroon aiempaan 
aikastandardiin verrattuna. CABille ei ole tullut yhtään esimerkkiä siitä, mikä on ollut todellinen 
pintaoikaisuaika verrattuna CABASin antamaan pintaoikaisuaikaan. 

Lisäksi on saatu aikatasoon ja aikastandardiin liittyviä kysymyksiä, joiden on tulkittu osoittavan, että 
aikastandardin tuottamista ja itse aikatutkimustyötä ei tunneta riittävän hyvin.  

Tätä varten CAB järjestää 30.11.2022 tilaisuuden, jossa CABin aikatutkimuksen asiantuntija 
esittelevät aikastandardia ja aikatutkimusta, ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. 
Tilaisuus pidetään paikan päällä Vantaan Technopoliksella. Kutsu on lähetetty sähköpostitse CABASin 
pääkäyttäjille (SuperAdmin). 

 

Osallistujat välittivät saamaansa palautetta: 

Osallistujat kertoivat, että kentältä on saatu palautetta, että uuden aikastandardin mukaiset ajat 
olisivat laskeneet edelliseen aikastandardiin verrattuna.  

Todettiin, että on tärkeää kertoa tutkimuksesta lisää ja avata sitä. 

Keskusteltiin myös siitä, miten tulevista aikatutkimuksista voitaisiin enemmän/paremmin tiedottaa 
käyttäjiä. CAB kertoi, että se suunnittelee jatkossa tiedottavansa vieläkin aiemmin ja pyrkii antamaan 
jonkinlaisen simulaattorin käyttöön, jolla voi ennakkoon arvioida vaikutuksia. 

Esille tuli, että vakuutusyhtiöt ovat havainneet, että kaikkia sovituksia ja taitteita ei kaikissa 
tapauksissa vielä osata merkitä oikein. Myös naarmuvaurion merkintä on herättänyt kysymyksiä. 

CAB vastasi, että se auttaa kaikkia käyttäjiä, jotka ovat yhteydessä, oikeiden merkintätapojen kanssa, 
ja viittasi myös tarjolla olevaan ilmaiseen opetusvideoon ja moduulikoulutuksiin. 

Naarmuvaurion osalta tullaan selkiyttämään sovellutusohjetta. 

Kysyttiin myös, voisiko saada lisää esimerkkejä uuden aikastandardin vaikutuksista eri tyyppisissä 
korjauksissa (”iso, keskikokoinen, pieni”)? 

CAB kommentoi liittyen kysymykseen MYSBY6:n mukaisten pintaoikaisuaikojen ja uuden 
pintaoikaisun aikastandardin mukaisten korjausaikojen eroihin: 

MYSBY6:n mukainen pintaoikaisun aikastandardi ja uuden pintaoikaisun aikastandardi ovat hyvin 
erilaisia. 

Uudessa pintaoikaisussa on paljon enemmän muuttujia verrattuna vanhaan aikastandardiin, siksi 
suora vertaaminen ei ole mahdollista. Uudessa pintaoikaisun aikastandardissa on 7 erilaista 
valintavaihtoehtoa, joista muodostuu noin 400 erilaista aikaa per pinta-ala. MYSBY6:n 
pintaoikaisuajassa on 1 valintavaihtoehto (A- ja B-luokka), josta muodostuu 2 eri aikaa per pinta-ala. 
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MYSBY6:n pintaoikaisun aikastandardissa oli käsiksipäästävyysluokat 1 ja 2 (A ja B), joilla oli oleellinen 
vaikutus korjausaikaan, B-luokan aikojen ollessa selkeästi korkeammat. CABilla ei ole tiedossa, miten 
näitä käsiksipäästävyysluokkia on Suomessa käytetty. 

Toinen havainto aikastandardien vertailussa on, että MYSBY6-tutkimuksessa pintaoikaisu tuli tehdä 
vasaralla, jos mahdollista, kun taas uudessa tutkimuksessa mekaanikko on valinnut menetelmän ja 
työvälineet. 

On hyvä muistaa, että apuaika ei ole muuttunut, ja että uusi aikastandardi koskee ainoastaan 
pintaoikaisua ja pintaoikaisun karkeakittausta. Muilta osin MYSBY6-aikastandardi on säilynyt 
ennallaan. 

Vikakoodien luku/tyhjennys 
Tutkimuksen tulokset ja merkkikohtaiset tutkitut ajat on esitelty 8.6.2022 pidetyn kokouksen 
materiaalissa.  

Tuosta kokouksesta jäi avoimeksi kaksi kysymystä: 

- K: Vastaako CABASissa oleva OEM-aika täysin sitä, mitä CABASin tutkima aika on? 

- V: CABilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä kukin OEM-vikakoodiaika pitää sisällään, 
koska valmistajat tarjoavat tätä tietoa vaihtelevasti tai ei ollenkaan. 

- K: Voisiko saada tyypillisen kuvauksen OEM:n vikakoodien luku- ja 
tyhjennystoimenpiteen kuvauksesta ja mitä aika pitää sisällään? 

- V: Tästä ei ole tyypillistä kuvausta ja saatavilla oleva tieto ja sen sisältö vaihtelee. 

CAB kertoi myös, että CABASissa olevia OEM-aikoja on päivitetty siten, että aika on saman merkin 
kaikille malleille sama.  

Vikakoodien luku-/poistoaikaa koskevat aikapäivitykset koskevat vuosimalleja vuodesta 2010 alkaen. 

CABASissa (Info/Sovellutusohjeet) on saatavilla tarkka kuvaus siitä, mitä CABin tutkimat vikakoodien 
luku-/tyhjennysajat pitävät sisällään. Tästä tullaan vielä tiedottamaan. 

22.11.2022 kokouksen materiaalissa näytetään, mille merkeille on tarjolla OEM-aika ja mille CABin 
tutkima aika. 

Seuraavat aikatutkimukset 
Seuraavat aikatutkimukset ovat: 

• Pintaoikaisun lisätutkimus, yli 8 dm² vaurioalat 

• Maalausaikatutkimuksen valmistelun aloittaminen 

 

Pintaoikaisun lisätutkimus, yli 8 dm² vaurioalat: 

CAB tekee vielä lisätutkimusta yli 8 dm2 pintaoikaistaville aloille. 
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CABin näkemys on että, että nykyisen aikastandardin ajat yli 8 dm2 vaurioalueille ovat edustavat ja 
tilastollisesti merkitsevät. CAB kuitenkin jatkaa Ruotsin markkinan toiveesta tutkimusta 
lisähavaintojen saamiseksi. 

Yli 8 dm2 vaurioalueita ei tahdo löytyä tutkimukseen riittävästi, jotta saataisiin tilastollisesti riittävästi 
tutkimusaineistoa ripeällä aikataululla. Arvio on, että vuoden 2023 alussa on koossa tilastollisesti 
riittävä määrä havaintoja tulosten analysoimiseksi. CAB julkaisee tulokset tämän jälkeen. 

 

Maalausaikatutkimus: 

CAB on aloittanut maalausaikatutkimuksen valmistelut. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään 
menetelmätutkimus ja tehdään tutkimussuunnitelma. Aikatutkimus on tarkoitus aloittaa vuoden 
2023 aikana. 

CABin aikatutkimustiimi kuulee asiantuntijoita Suomesta vuoden 2023 alussa, jotta varmistetaan, 
että Suomessa käytössä olevat menetelmässä ja prosessit ja materiaalit pystytään huomioimaan jo 
menetelmätutkimus- ja suunnitteluvaiheissa. 

Sovittiin, että CAB keskustelee ensin Asiantuntijaryhmän kanssa ja kuulee sen näkemykset. Tämän 
jälkeen CAB etenee asiassa parhaaksi katsomallaan tavalla ja kutsuu sopivia asiantuntijoita 
keskustelemaan maalausprosessista ja menetelmistä Suomessa tammi-helmikuussa 2023.  

CAB tiedottaa käydyistä keskusteluista sekä tutkimuksen ja sen valmistelun etenemisestä 
Asiantuntijaryhmää säännöllisesti. 

 

Ilmastointiaineen tyhjennys/täyttö:  

Aiemmin esillä ollut tutkimus ilmastointiaineen tyhjennyksestä/täytöstä on toistaiseksi keskeytetty. 
Prioriteetti on nyt yli 8 dm2 vaurioiden pintaoikaisuajan tutkimuksessa.  

 

PDR-korjaukset: 

CABiltä kysyttiin, onko suunnitelmissa tehdä aikatutkimus PDR-korjauksista? CAB vastasi, että tämä ei 
ole suunnitteilla. 

 

Ajoneuvoanalyysi 
Johanna Tudeer esitteli vuoden 2022 aikana analysoidut ja CABASiin tuodut merkit ja mallit.  
 

CABASin uudet toiminnallisuudet 
Johanna Tudeer esitteli CABASiin joulukuussa tulevan VIN-koodipohjaisen varaosatunnistuksen. 
 
Lisäksi kerrottiin lyhyesti tammikuussa lanseerattavasta tekoälypohjaisesta vaurion 
kuvantunnistuspalvelusta. 
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Muut asiat 
Ei muita asioita 
 

Keskustelu kokousmateriaalista 
CAB vie kokouksen muistion ja esityksen CABASiin, sovittuun paikkaan. 

Seuraava kokous 
Keskusteltiin asiantuntijaryhmän kokousten sisällöstä, aiheista ja osallistujista seuraavassa 
kokouksessa. Todettiin, että tämä ryhmä toimii näin ja vastaa asiaansa informatiivisena ja 
konsultoivana foorumina. 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 22.3.2023 Teamsillä. 

Liitteet:  

- Esitysmateriaali 22.11.2022 


