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■OPTIMIZING THE LINE 

Asiantuntijaryhmän kokous, 17. elokuuta 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 

• Osallistujien esittely 

• Asiantuntijaryhmän kokousten tavoitteet 

• Kokousten jäsenet 

• Kokouskäytännöt ja kokousten esityslistan asettaminen 

• Keskustelu tapaamisista viestimisestä ja asiakirjojen jakamisesta 

• Keskustelu Suomen tarpeista ja niiden priorisointi 

• Seuraavien kokousten päivämäärät. 

Kokouksen avaus 
Johanna Tudeer avasi kokouksen Teamsissa. 

Keskustelu ja päätettävät asiat 
Kokouksen esityslistalla lueteltujen aiheiden lisäksi ryhmän tehtävänä oli keskustella ja päättää 
seuraavista aiheista: 

1. Kokousten esityslistan asettaminen 

2. Seuraavien kokousten tiheys 

3. Keskustelu Suomen tarpeista ja tarpeiden priorisointi 

4. Kuinka viestitään kokouksista ja miten asiakirjat jaetaan 

5. Puitesopimuksen liitteen allekirjoittaminen 

6. Seuraavan kokouksen päivämäärä. 

Nämä aiheet kuvataan tarkemmin seuraavissa luvuissa. 
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Kokousten esityslistan asettaminen 

Vuosittain pidettävien kahden pääkokouksen vakioesityslista: 

o Osallistujien esittäytyminen (jos uusia jäseniä tai vierailijoita) 

o Edellisen kokouksen pöytäkirja ja mahdolliset avoimet kysymykset 

o Viimeisimmät uutiset ja trendit markkinoilla (Auto- ja vakuutusalat pitävät lyhyet esitykset) 

o Ajoneuvoanalyysin tilanne (CAB) 

o Lyhyt yhteenveto uusimmista CABAS-uutisista (CABAS-julkaisutiedot liitetään kokouksen 
esityslistaan) 

o Aikatutkimusten tilanne ja seuraavat vaiheet 

o Prioriteettien tilanne 

o Viestintä (mitä ja miten viestitään) 

o Muut asiat 

o Seuraava kokous. 

Muissa mahdollisissa kokouksissa aiheluettelo on lyhyempi ja keskittyy käsillä olevaan 
aiheeseen/oleviin aiheisiin. 

Kokouksen esityslista lähetetään osallistujille viimeistään 14 päivää ennen kokousta. 

Kokousten tiheys 

Vuosittain järjestetään kaksi pääkokousta edellä kuvatun esityslistan mukaisesti. 

Sen lisäksi järjestetään tarvittaessa lyhyempiä kokouksia, joissa keskitytään erikseen sovittuihin 
aiheisiin. 

Viestintä 

Pääsääntöisesti kokousten materiaalien ja pöytäkirjojen on oltava avoimia, eivätkä ne saa sisältää 
mitään luottamuksellisia tietoja, ja näin ollen ovat kaikkien sidosryhmien saatavilla. 

Ryhmä päätti jokaisen kokouksen jälkeen sopia materiaalin parhaasta jakamistavasta. 

Materiaalien jako tapahtuisi ensisijaisesti CABASin tietoturvallisen tallentamisen varmistamiseksi. 
Ryhmän jäsenille materiaali jaetaan myös sähköpostitse. 

Suomen tarpeet ja niiden priorisointi 

Markkinatarpeen esittämiseksi kattavasti, AKL, LVK ja AT keskustelevat yhdessä näistä asioista. Sen 
pohjalta he esittävät prioriteettiluettelon seuraavassa asiantuntijaryhmän kokouksessa 13. lokakuuta 
2020.  

Taustatukena voi käyttää Ruotsin prioriteettiluetteloa, joka on kuvattu alla. 

CABin Aikatutkimustiimi on priorisoinut seuraavat asiat tällä hetkellä: 
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• Teräksen ja alumiinin oikaisu, tavoitteena uusi pintaoikaisun aikastandardi molemmille 
materiaaleille 

• Ohjelmistot: 

o Vikakoodien käsittely (harkittava mahdollisesti kertaalleen koska erot merkeissä ja 
OEM-aikojen saatavuudessa ovat suuret) 

o Kalibrointi. 

• Ajovalojen suuntaus 

• Ilmastointilaitteiden tyhjennys/täyttö 

• Nelipyöräsuuntaus 

• Renkaiden vaihto. 

 

Edellä mainitun lisäksi CAB aikoo tehdä maalauksen kontrollitutkimuksen tarkistaakseen, onko 
prosesseissa tai maalimateriaaleissa oleellisia muutoksia verrattuna edelliseen 
maalausaikatutkimukseen. 

Puitesopimuksen liitteen allekirjoittaminen 

Kuten puitesopimuksessa todetaan, kaikki asiantuntijaryhmän osallistujat, myös vierailijat, sitoutuvat 
noudattamaan kilpailulain vaatimuksia, jotka kuvataan sopimuksen liitteessä. 

CAB lähettää liitteen digitaalisen allekirjoitustyökalun avulla allekirjoittamista varten kaikille 
osallistujille ennen seuraavaa kokousta. 

Seuraava kokous 
 

Seuraavassa kokouksessa keskitytään Suomen tarpeisiin ja prioriteetteihin sekä CABin 
aikatutkimuksen tilanteeseen. 

Päivämäärä ja aika: tiistaina 13. lokakuuta klo 10.00-11.30 

 

Liitteet:  

- Esitysmateriaali 
 


