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Heti aluksi iso kiitos teille kaikille.
 

Runsas läsnäolonne, intohimonne ammattiamme 
kohtaan, henkilökohtainen sitoutumisenne, ja 
meidän kaikkien halumme tavata ja vaihtaa aja-
tuksia edesauttoivat Monacon huippukokouksen 
menestystä.

Kiitos kaikille!

Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni, ja onnitella 
vielä kerran koko ADI-tiimiä näiden päivien täy-
dellisistä järjestelyistä, joissa yhdistyi ammat-
titaito ja kova työ (yli 400 kokousta) suotuisissa 
olosuhteissa, ja upeita nautinnon sekä mukavuu-
den hetkiä. Hienoa, ADI-tiimi!

Rakkaus elämään, intohimo autoon, luovuus, 
aloitteellisuus, lahjakkuus ja erinomainen per-
soonallisuus: suuri kiitos Eddie Jordanille ja hä-
nen big bandilleen iltamme piristämisestä ja 
elävöittämisestä. olimme kaikki mukana nuotti-
kirjalla 😊 !

Meitä kaikkia liikutti myös AD Ukrainan kolle-
gamme Aleksei Mitskevitšin kertomus, ja ihailim-
me hänen sekä hänen tovereidensa osoittamaa 
rohkeutta ja uskoa tulevaisuuteen: mikä opetta-
vainen raportti!

Tuetaan heitä jatkossakin parhaamme mukaan. 
Luotamme myös erityisesti tavarantoimittajiim-
me, että he jatkavat toimituksia siihen osaa maa-
ta, jossa toiminta on vielä normaalimpaa.

Näiden intensiivisten päivien jälkeen olemme 
kaikki palanneet arkeen, motivaatiomme on kym-
menkertaistunut, ja vakaumuksemme vahvistu-
neet: pitkäjänteinen työ, rohkeus, oma-aloittei-
suus ja yrittäjyys, voima, ja ilo yhdessäolosta ovat 
yhteisiä arvojamme.

Jatketaan niiden kunnioittamista ja kehittämistä.

Juuri tämä tekee AD Internationalista omaperäi-
sen, menestyneen ja erityisen houkuttelevan or-
ganisaation.

Nauti lukuhetkestäsi. 

Stephane Antiglio
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Päätoimittaja: ADI  BV (Ltd.) (Autodistribution International), Kortenberg, Belgia
Tämä lehti jaetaan kaikille ADI Groupin liiketoimintakumppaneille ja jakelijajäsenille.
Jos haluat tilata sen tai peruuttaa tilauksen, ota meihin yhteyttä: ADI BV (Ltd.), Leuvensesteenweg 272, 3070 Kortenberg, Belgium,  
puhelimitse +32 2 759 2995 tai sähköpostitse news@adi.be.
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Mistä on kyse?
Verkkoyhteydessä olevan ja automatisoidun ajamisen 
lisääntyessä, ja toisaalta uusien kyberuhkien yleistyessä, 
katsoivat lainsäätäjät maailmanlaajuisesti, että autoalan 
kyberturvallisuuskysymysten käsittelemisessä on otettava 
käyttöön sääntelyä. FIGIEFA kannattaa tätä suojellakseen 
autoilijoita, ja vapauttaakseen markkinoiden potentiaalia 
varmistamalla luottamusta uusiin liikkumisen tekniikoihin.

UNECE, Yhdistyneiden Kansakuntien muun muassa liikkuvuus-
kysymyksiä käsittelevä elin viimeisteli kesäkuussa 2020 kaksi 
asiaa koskevaa lainsäädäntöä, säännön nro 155 kyberturval-
lisuudesta ja säännön nro 156 ohjelmistopäivityksistä. Nämä 
asetukset siirretään nyt osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä 
vuoden 2021 puoliväliin mennessä. Näitä kahta kyberturvalli-
suutta ja ohjelmistopäivityksiä koskevaa asetusta sovelletaan, 
kunhan ne on hyväksytty Euroopan unionissa, vuonna 2022 uu-
siin tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin, ja vuodesta 2024 alkaen 
olemassa olevaan ajoneuvokantaan.

2022: YK:n kyberturvallisuusmääräyksiä sovelletaan uusiin 
tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin
2024: YK:n kyberturvallisuusmääräykset koskevat koko 
ajoneuvokantaa

Säännössä nro 155 UNECE on laatinut alustavan selvityksen 
mahdollisista kyberuhkista ja niiden vastaavista lieventämistoi-
menpiteistä. Nämä lieventävät toimenpiteet eivät kuitenkaan 
ole konkreettisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, vaan ne antavat 
ajoneuvojen valmistajille vapauden toteuttaa omia turvavalvon-
tatoimiaan. He voivat nyt asettaa oman vertailukohtansa (eli 
“mikä on riittävä turvallisuus?”) ja toteuttaa omia kyberturvalli-
suustoimenpiteitään osana ajoneuvon tyyppihyväksyntää. Kukin 
ajoneuvovalmistaja luo kullekin ajoneuvotyypille oman kybertur-

vallisuuden hallintajärjestelmänsä organisatoristen prosessien 
aikaansaamiseksi ja tietoturva-/ohjelmistopäivityksiin liittyvien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tämän seurauksena ajoneuvojen 
valmistajat voivat pitää ajoneuvoon pääsyä ja viestintää kyberuh-
kana, ja he voivat ottaa käyttöön kulunvalvontamekanismeja ja 
-käytäntöjä kyberturvallisuusongelmien ratkaisemiseksi (esim. 
OBD-portin ja langattoman yhteyden osalta). Ajoneuvo voidaan 
suojata ajoneuvovalmistajien omilla kyberturvallisuustoimenpi-
teillä, ja tämä voi vaikuttaa haitallisesti korjaamosi päivittäiseen 
toimintaan. 

Miten se voisi vaikuttaa korjaamosi?
Nykyisessä muodossaan tämä UNECE-sääntö ei sisällä minkään-
laisia   tarkkoja suojalausekkeita autojen jälkimarkkinoita var-
ten. Ajoneuvojen valmistajien oma kyberturvallisuusstrategia 
voi tehdä mahdottomaksi käyttää riippumattomista lähteistä 
peräisin olevia varaosia, koska ajoneuvo voi hylätä ne “turval-
lisuuden” nimissä. Tällä poissulkemisella voi olla syvä ja kieltei-
nen vaikutus koko “kyberturvallisuuden kannalta merkityksel-
lisiksi” luokiteltujen varaosien valikoimaan (esim. kaikki osat, 
joissa on elektronisia komponentteja), ja erityisesti sellaisiin, 
joita ei ole hankittu alkuperäisiltä osatoimittajilta.

Autoteollisuuden jälkimarkkinoilla voitaisiin vapaan kilpailun 
esteitä laajentaa entisestään “kyberturvallisuuden” argumen-
tin (tai jopa tekosyyn) nojalla. Ensimmäisiä esimerkkejä ovat 
pääsyrajoitukset OBD-porttiin ajoneuvovalmistajien turvaser-
tifikaattien kautta, autovalmistajien omat koodit (QR-koodit 
tai ohjelmistot), joita tarvitaan varaosien aktivointiin (usein 
ajoneuvovalmistajien omilla diagnostiikkatyökaluilla), tai ylei-
nen etäyhteyden esto ajoneuvoon ja sen tietoihin. Kaikki nämä 
rajoitukset voitaisiin asettaa nyt laajalti käyttöön kyberturvalli-
suuden oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.

Kybertur-
vallisuus

Euroopan autoalan jälkimarkkinatoimijoiden 
liitto Figiefa valvoo ja seuraa autoteollisuuden 
jälkimarkkinoihin vaikuttavan eurooppalaisen 
sekä kansainvälisen lainsäädännön kehitystä 
Brysselissä sijaitsevasta pääkonttoristaan käsin. 
Figiefa edustaa jäsentensä etuja eurooppalaisis-
sa ja kansainvälisissä instituutioissa.

Tässä uutiskirjeessä julkaistavassa artikkelisarjas-
sa Figiefa ja ADI, joka avustaa Figiefaa erilaisissa 
työryhmissä, aikovat antaa sinulle yleiskatsa-
uksen keskeisistä aiheista, jotka väistämättä 
vaikuttavat huomisen jälkimarkkinoihin.

Tässä numerossa: Kyberturvallisuus 
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Nykyään ajoneuvoihin on upotettu noin 100 miljoonaa 
koodiriviä. 
Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan noin 300 miljoonaa 
koodiriviä tekemään ajoneuvoista liikennekelpoisia.

Tämä estäisi riippumattomia, useita tuotemerkkejä käyttäviä 
yrityksiä tarjoamasta laajasti   korjaus- ja huoltopalveluja, ja 
houkuttelisi lisää kuluttajia ajoneuvovalmistajien sopimusver-
kostoihin.

Mitä FIGIEFA tekee?
FIGIEFA tukee täysin toimenpiteitä ajoneuvojen suojaamiseksi 
kyberturvallisuusuhkilta, kun niihin ollaan yhteydessä. UNECE:n 
kyberturvallisuussääntöjen ristiinviittaus Euroopan unionin 
lainsäädäntöön ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, että ajoneuvo-
jen valmistajille annettaisiin täysin mielivaltainen kyberturval-
lisuuden täytäntöönpanon valvonta. Euroopan unionin on ryh-
dyttävä tarvittaviin toimiin estääkseen koko autoteollisuuden 
jälkimarkkinoiden (ja niihin liittyvien digitaalisten ja liikkuvuu-
den arvoketjujen) häiriintymisen.

FIGIEFA tukee täysin toimenpiteitä, joilla suojataan 
yhteyteen kytkettyjä ajoneuvoja, kunhan samalla vältetään 
häiriöt jälkimarkkinoilla.

Tästä syystä FIGIEFA on parhaillaan yhteydessä Euroopan unio-
nin virkamiehilin ja jäsenvaltioiden edustajiin lisätäkseen tie-
toisuutta ja kerätäkseen tukea. Tämä tehdään yhdessä muiden 
jälkimarkkina-, leasing-, ja vuokrausyhtiöiden sekä kuluttajajär-
jestöjen kanssa, jotka ovat organisoituneet AFCARiin (Alliance 
for the Freedom of Car Repairs). Tavoitteena on varmistaa, että 
UNECE-sääntöjen saattaminen osaksi Euroopan unionin oikeu-
dellista kehystä liittyy vahvasti määriteltyihin täytäntöönpa-
nolausekkeisiin sen varmistamiseksi, että kaikki sidosryhmät 
voivat jatkossakin toimia syrjimättömällä ja kilpailukykyisellä 
tavalla, samalla kun puututaan kyberturvallisuuteen. Ilman täl-
laisia   toimenpiteitä olisivat jälkimarkkinat vaarassa. 

Yksityiskohtaisemmin lueteltuna FIGIEFA 
kehottaa päättäjiä varmistamaan mm. 

 � kyberturvallisuuden yhteensopivuus ja varaosien yhteentoimi-
vuus; 

 � kyberturvallisuuden yhteensopivuus ja yhteentoimivuus usean 
tuotemerkin diagnostiikkatyökaluille; 

 � Euroopan unionin laajuisen sertifiointijärjestelmän perustami-
nen laajentamalla nykyistä SERMI-järjestelmää kyberturvalli-
suuteen (mukaan lukien myös diagnostiikkatyökalujen ja mui-

den liikkuvuuspalvelujen tarjoamiseen osallistuvien toimijoiden 
hyväksyntä- ja lupajärjestelmä); 

 � OBD-porttia koskevien säännösten muuttaminen siten, että 
määritellään säännöt ajoneuvojen valmistajien turvatodistusten 
myöntämiselle, kunnes Euroopan unionin laajuinen sertifiointi-
järjestelmä on otettu käyttöön. 

Tiedotustoimintamme tuloksena Euroopan komissio päätti rea-
goida voimakkaasti. Kysymys kyberturvallisuudesta ja varaosien 
turvallisesta asentamisesta lisättiin asianomaisen pääosaston 
vuoden 2022 työohjelmaan, ja FIGIEFA kutsuttiin esittelemään 
asiaa asiantuntijaryhmän kokouksessa helmikuussa 2022. Tässä 
kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen päätettiin pitää sidos-
ryhmien asiantuntijaryhmän kokous, johon osallistuu ajoneu-
vojen valmistajia (ACEA), jälkimarkkinatoimijoita (AFCAR) sekä 
ensiasennustoimittajia (CLEPA), ja kokouksen puheenjohtajana 
toimii Euroopan komissio. Tämän työryhmän ensimmäinen ko-
kous pidettiin toukokuussa 2022, ja siinä käytiin keskustelua 
FIGIEFAn/AFCAR:n ehdotuksista, jotka sisälsivät yllä olevat ky-
symykset. Ajoneuvojen valmistajat olivat laatineet alustavan 
periaatteellisen sopimuksen pyynnöistämme, ja vallitsi yksimie-
lisyys siitä, että asia vaatii yksityiskohtaisempaa keskustelua. 
Tämän seurauksena odotamme uusia keskustelukierroksia tule-
vina kuukausina. 

Samanaikaisesti FIGIEFA järjestää tekniikkaa koskevia tapaami-
sia varaosa-asiantuntijoiden kanssa työstääkseen konkreettisia 
kyberturvallisuuden toteutusvaatimuksia, ja järjestää verkossa 
tiedotusseminaareja valmistellaakseen FIGIEFAn jäseniä kyber-
turvallisuusasiohin. 

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, FIGIEFA tilasi riippumatto-
man kyberturvallisuustutkimuksen, jonka tavoitteena on osoit-
taa, että on täysin mahdollista saavuttaa korkein mahdollinen 
kyberturvallisuuden taso, ja samalla mahdollistaa riippumaton 
kommunikointi ajoneuvon, sen tietojen, ja resurssien kanssa. 

Tätä asiaa koskevien poliittisten keskusteluiden lopputuloksilla 
on ratkaiseva vaikutus alaamme. FIGIEFA puolustaa etujasi tule-
vina kuukausina varmistaakseen, että esteet eivät vaikeuta yri-
tyksesi liiketoimintaa. Tarvitsemme tukeasi vahvistaaksemme 
toimintaamme ja vakuuttaaksemme poliittiset päättäjät tarpei-
desi huomioimisen tärkeydestä. 
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A D I  S U M M ! T:  AU TOA L A N 
H U I P P U VA L M I S TA J I E N 
J A  A D  I N T E R N AT I O N A L I N 
TA PA A M I N E N  33.  A D I  S U M M ! T 
- TA PA H T U M A S S A  M O N T E 
C A R LO S S A .
Autodistribution International isännöi 4.–5. toukokuuta lähes 200 osallistujaa 33. ADI-huippu-
kokouksessa. AD Internationalin 50-vuotisjuhlan kunniaksi Summ!t muutti arvostettuun Fair-
mont-hotelliin Monacon ruhtinaskuntaan. Alkuperäistä 2020-juhlaa jouduttiin siirtämään pande-
mian vuoksi kahdella vuodella. 

Keskiviikon 4.5. puolen päivän avajais-
ten ja torstain 5.5. välillä kauppa ja 
teollisuus keskustelivat menneestä ja 
tulevasta liiketoiminnasta. AD Interna-
tionalin 23 kumppanin ja 45 Premium 
Automotive -toimittajan puolen tunnin 
mittaisia tapaamisia oli yli neljäsataa. 
Ne tapahtuvat kuuluisaan Monacon 
Grand Prix kilparataan viittaavissa 
puitteissa. 
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Pääpuhuja Eddie Jordan, nykyään mo-
nilla aloilla vaikuttava kuuluisan F1 
Team Jordanin perustaja ja omistaja, 
antoi yleisölle dynaamisen, viihdyttä-
vän ja tarttuvan näkemyksen uransa 
haasteista ja saavutuksista F1-maail-
massa ja myöhemmässä liiketoimin-
nassaan. Esitys täytti yleisön voiman 
tunteella ja uskolla henkilökohtaiseen 
suoritukseen sekä saavutuksiin. 
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ADI’n toimitusjohtaja Manuel Van Royen kiitti lämpimästi ADI’n 
kauppa- ja teollisuuskumppaneita 50+2 vuoden uskollisuudesta 
AD Internationalille.

Stéphane Antiglion (ADI’n puheen-
johtaja) puheen aikana muodostettiin 
suora yhteys AD Ukrainan markki-
nointijohtajaan Aleksey Mitskevichiin. 
Aleksey kertoi maansa valitettavasta 
tilanteesta ja sen vaikutuksista heidän 
liiketoimintaansa. Aleksey kiitti AD Uk-
rainan puolesta ADI-perhettä heidän 
tuestaan, vahvisti heidän luottamus-
taan tulevaisuuteen, ja pyysi alan tu-
kea liiketoiminnan ylläpitämiseen sekä 
jälleenrakentamiseen. Tunnerikkaan 
puheen jälkeen seurasi minuutin pitui-
set suosionosoitukset.
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Illan kunniaksi julistettiin Vuoden 
2021 ADI-toimittaja, ja palkinnon 
sai Bilstein Group poikkeuksellisista 
saavutuksistaan   ADI-kumppaneiden 
kanssa vuonna 2021. 
Vasemmalta oikealle: Stéphane 
Antiglio, Nicole Puschmann, Stijn 
Janssens, ja Ulrich Wiedemuth. 

Torstai-iltana osallistujat kuljetettiin 
juhlavaan päätöstilausuuteen Villa 
Ephrussi de Rothschildiin, upeaan 
kartanoon, jolla on rikas historia aina 
1900-luvun alusta, ja joka sijaitsee  
St. Jean Cap Ferrat’issa.

ADI Summit 2022 päätettiin 50 (+2) 
syntymäpäiväkakulla, jonka symbolisesti 
leikkasivat ADI’n entinen toimitusjohtaja 
ja vuonna 2021 eläkkeelle jäänyt 
Omer Wesemael sekä ADI’n entiset 
puheenjohtajat Josep Bosch Y Sayols 
(kunniapuheenjohtaja), Olivier Roux 
ja Thomas Vollmar, joka jää eläkkeelle 
CARATista ja ADI’sta.

Juhla-iltaa elävöitti Eddie Jordanin 
ja Robbers’ien vaikuttava rock-esitys. 
Harvat yleisöstä jäivät ”liikuttumatta”, 
kirjaimellisesti!
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VUODEN TOIMITTAJA: BILSTEIN 
GROUPIN LIIKKEELLEPANEVA VOIMA

Bilstein Group toimii joka päivä 
esimerkkinä tästä. Vuoden 2022 
toukokuussa pidetyssä ADI’n huip-
pukokouksessa myönnetty ”Vuoden 

toimittaja” -palkinto ei ollut vain tunnustus saavutuksista yh-
teistyössä ADI’n ja sen jäsenten kanssa, vaan se symboloi paljon 
muutakin. Se edustaa yrityksemme kaikkien osastojen yleistä 
suorituskykyä, ja on todiste siitä, että elämme ja hengitämme 
asiakaslähtöisyyttä, ja pysymme uskollisena motollemme: ”Tii-
minä lyömätön”. Nämä tekijät ovat se ”liikkeellepaneva voima”, 
joka ylläpitää meihin kohdistettua luottamusta.
Bilstein Group on toiminut liikkuvuuden alalla pitkään – pi-
dempään kuin autoteollisuus on ollut olemassa. Olemme aina 

sopeutuneet uusiin tilanteisiin vastataksemme markkinoiden 
tarpeisiin ja luodaksemme liiketoimintamahdollisuuksia. Tilan-
ne ei ole erilainen tänäänkään, vaan meillä on jo tuhansia osia 
tarjolla hybridi-, sähkö- ja muiden käyttövoimien ajoneuvoille.
Pelkästään jo henkilöautoihin julkaistaan   vuosittain yli 2 000 
uutta tuotetta, ja tietokantamme tuntee yli 90 000 yksittäistä 
ajoneuvoversiota. Lisäksi yli neljän miljoonan luettelosovelluk-
sen toimittaminen tukkujakelijoiden ja asentajien näytöille ym-
päri maailmaa mahdollistaa Bilstein Groupille erittäin vahvan 
aseman tarjota jälkimarkkinoiden laajin valikoima korjaus- ja 
huolto-osia tänään sekä huomenna.
Bilstein Group on todella itsenäinen yritys: olemme ketteriä ja 
pystymme mukautumaan nopeasti. Keskitymme asiakkaidem-
me nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin – he ovat kaiken toimintam-
me ytimessä. Näin ollen sopeudumme heidän vaatimuksiinsa, ja 
luomme ratkaisuja, joita tarvitaan eniten. Tuemme jälkimarkki-
noita valmistamalla polttomoottori-, hybridi-, sähkö- ja muiden 
käyttövoimien ajoneuvoihin tarvittavia tuotteita, niin tieliiken-
nekäyttöön kuin maastoajoneuvoihin.
Luotamme myös vahvasti nykyaikaisiin tuotantolaitoksiimme. 
Bilstein Group Engineeringissä vahva tekninen asiantuntemuk-
semme yhdistettynä vaikuttavaan ja laajaan tuotantoomme ai-
kaansaa ainoastaan korkealaatuisia tuotteita. Alkusuunnittelus-
ta, testauksesta ja valmistustyökaluista sarjatuotantoon saakka 
suoritetaan prosessin jokainen vaihe äärimmäisen sitoutuneesti 
ja tarkasti laadunhallintajärjestelmiemme avulla.
Välitön reagointi uusimpien ajoneuvomallien komponenttien 
tutkimustyöhön on perusta ”Fast to Market” -lähestymista-
vallemme. OE-viitteiden varhainen tunnistaminen antaa joko 
suoran yhteyden jo olemassa olevaan tuotteeseen, tai laukai-
see tuotekehitystyökaluissamme hälytyksen uuden tuotteen 
priorisoimiseksi. Tässä kriittisessä tutkimuksessa ei käytetä kol-
mannen osapuolen tietoja: ajoneuvo- ja sovellustutkimusasian-
tuntijoillamme on suora pääsy valmistajien virallisiin EPC-lu-
etteloihin (elektroniset osaluettelot). Siksi tutkimuksemme on 
riippumatonta ja 100 % aitoa.
Lisäksi uusi online-työkalumme FANS - Future Article Notifica-
tion System, joka on osana online-varaosaluetteloamme, antaa 
asiakkaille ja asentajille nyt mahdollisuuden ehdottaa tietylle 
ajoneuvomallille uusia tuotteita, tai ilmoittaa tuotetarpeista.
Vahvistaaksemme sitoutumistamme entisestäänkin, avasimme 
Saksassa tänä vuonna uuden suuren logistiikkakeskuksen, joka 
tarjoaa meille entistä paremman mahdollisuuden sekä kapasi-
teetin kehittää tulevaisuuden tuotetarjontaamme.
Muutumme ja kehitymme sinne, missä markkinat tarvitsevat 
meitä. Tavoitteemme on jo vuodesta 1844 lähtien ollut tarjota 
oikeat tuotteet oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Hybridi- ja sähköautojen myynti kasvaa nopeas-
ti, ja näyttää hallitsevan autoteollisuutta. Tästä 
johtuen on Bilstein Groupin kaltaisten yritysten 
mukauduttava ja reagoitava ennakoivasti tar-
jotakseen jatkossakin laajimman mahdollisen 
valikoiman korkealaatuisia korjausratkaisuja it-
senäisille jälkimarkkinoille.

Ulrich Wiedemuth

Mick Burke



www.bilsteingroup.com

Tomorrow`s needs  
are our Drive

With our three strong brands febi, SWAG and Blue Print, we are consistently 
oriented to the current and future needs of our customers.

Maintaining an ongoing focus and commitment throughout our organisation to…

• creating solutions to support sustainable progress and future opportunity for 
each level of the supply chain

• staying agile and knowing today what our customers need for business 
development tomorrow

• producing what is needed without the range restrictions of first or second tier 
mono suppliers – we are independent

• the Right Product in the Right Place at the Right Time

Strong today, unbeatable tomorrow.
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A NTTI VALTAVAARA VALITTU 
VUODEN 2022 JÄLKIMARKKINA-
AMMATTILAISEKSI

Hyvät yhteistyökumppanit ja kollegat,

Haluan täten kiittää kaikkia niitä, jotka äänestivät minua 
”Vuoden 2022 jälkimarkkina-ammattilainen”-vaaleissa. 
Voittajaksi tuleminen oli minulle suuri yllätys, ja arvostan tätä 
valintaa äärimmäisen paljon! Kiitos teille kaikille!

Katsottuani listaa aikaisemmista voittajista tunsin oloni 
vieläkin nöyremmäksi ja ylpeämmäksi. Mikä ammattilaisten 
porukka! Olen vakuuttunut, että monet minua äänestäneet 
ottivat huomioon myös AD Finlandin viimeaikaisen kehityksen: 
suhteellisen lyhyessä ajassa suomalaiset AD-jäsenet ja 
erityisesti enemmistöomistaja Broman Group ovat saavuttaneet 
markkinajohtajan aseman Suomen koko jälkimarkkinoista.

Joitakin viimeisimmistä kehityskohdista ja 
saavutuksista:

 � Suomalainen AD-korjaamoverkosto AD Autokorjaamo täyttää 
tänä vuonna 30 vuotta, ja se on valittu Suomen luotettavimmaksi 
korjaamoverkostoksi, mukaan lukien kaikki automaahantuojat.

 � Kaksi täysin automatisoitua logistiikkakeskusta, joissa on yli mil-
joona kuutiota varastotilaa toimittavat päivittäin tavaraa kaikille 
AD-tukkukauppiaille ympäri Suomen.

 � ”MyCAR”: uusi korjaamohallintajärjestelmä. Pilvipohjainen jär-
jestelmä hallitsee ja integroi kaikkia digitaalisia korjaamoiden 
prosesseja. Se yhdistää tukkumyyjän suoraan korjaamon työn-
kulkuun.
Tällä digitaalisella alustalla toimivia korjaamoita on Suomessa 
kymmenen kertaa enemmän kuin McDonalds-ravintoloita.

Digitaalisella alustalla on myös erittäin positiivinen vaikutus 
autonomistajien tyytyvyyden tasoon - lyhyesti sanottuna se 
on todellinen win-win-tilanne.

Kansainvälisellä tasolla uskon vahvasti ADI’n strategiaan, ja 
olen samaa mieltä siitä, että ADI’n jäsenet ovat erinomaisia   
kumppaneita arvostetuille alan toimittajillemme. Yksi yhteisistä 
tavoitteistamme on pystyä tarjoamaan hyvä ympäristö varaosien 
jakelulle alkaen valmistustehtailta aina autoihin saakka… ja… 
teemme asiat jatkossa entistäkin paremmin.

Lopuksi haluan vielä kerran kiittää kaikkia äänestäjiä. Toivon 
myös menestystä ADI-toimittajille ja yhteistyökumppaneille. 
Tämän päivän toimintaympäristö saattaa olla äärimmäisen 
haastava, mutta olen vakuuttunut, että yhdessä löydämme 
tavan selviytyä. Yhdessä tulevaisuus näyttää valoisammalta!

AD Finlandin toimitusjohtaja Antti Valtavaara valittiin toukokuises-
sa Monte Carlon ADI-huippukokouksessa Vuoden 2022 jälkimarkki-
na-ammattilaiseksi hänen henkilökohtaisesta panoksestaan   ja saavu-
tuksistaan   jälkimarkkinoilla sekä AD Internationalissa.
Antti sai pokaalina F1-kilpa-auto maalauksen, taiteilija Armin 
Flossdorfin paikan päällä luomana.
Armin on Formula 1 -kuvioissa tunnettu taiteilija, jolle ovat antaneet 
tunnustusta Bernie Ecclestone, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, 
Jean Alesi ja Kimi Räikkonen.
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CARAT perustettiin 25 vuotta sitten 
kolmesta kaupparyhmästä: AUGROS, 
drive Verbund sekä TS Union, ja 
nyt on aika muistella vapailla 

jälkimarkkinoilla vertaansa vailla olevaa menestystarinaa. 
Neljännesvuosisadan menestyksekästä yhteistyötä oli tarkoitus 
juhlistaa yhtiökokouksen yhteydessä, ja jotta tapahtuma saisi 
tarvittavat puitteet, kokous päätettiin pitää Mallorcalla.

Lisäksi Thomas Vollmar, CARAT’in perustajajäsen ja siitä 
lähtien konsernin toimitusjohtaja, jää johdosta juhlavuonna 
eläkkeelle. Hän luovuttaa liiketoiminnan Christian Gablerille, 
joka on työskennellyt CARAT’issa 11 vuotta, ja on nimitetty 
johtoon jo vuoden 2021 puolivälissä. Heinrich Traude on 

nimitetty vastikään toiseksi toimitusjohtajaksi, ja täydentää 
CARAT Gruppen tulevan kaksoisjohtajuuden kesäkuussa 2022.

CARAT’in ja ad-CARGOn varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi 
paikalle oli kutsuttu alan edustajia sekä palveluntarjoajia 
raportoimaan CARAT Future Forumissa päätetyistä tärkeistä 
tulevaisuuden aiheista.
Alan edustajat esittelivät muutama päivä aiemmin pidetyssä 
CARAT Digital Business Summitissa aikaansaadut tulokset 
liikkuvuuden, datan, asiakkaiden ja logistiikan aiheista. 
Syntyneiden jännittävien uusien projekti-ideoiden lisäksi 
Business Summit -tapahtumaan osallistuneet sitoutuivat 
yhteistyöhön koko toimialan ratkaisujen kehittämiseksi.

CARAT’in yhtiökokous saatettiin juhlalliseen päätökseen 
lauantaina Finca Son Mirin tavallisuudesta poikkeavissa 
tunnelmissa pidetyssä gaalaillassa. Se oli tapahtuman 
juhlallisuuden arvoinen ilta, ja samalla Thomas Vollmar käytti 
tilaisuutta hyväkseen ilmaistakseen tulevat jäähyväisensä 
sanoin.
Alan korkea-arvoisten edustajien lisäksi GVA’n puheenjohtaja 
Hartmut Röhl puhui eroavalle toimitusjohtajalle. Hän kiitti 
häntä hyvin henkilökohtaisilla sanoilla monien vuosien 
yhteisestä työstä ja väsymättömästä sitoutumisesta vapaaseen 
jälkimarkkinaan. Samalla hän toivotti Thomasille menestystä 
tämän vuoden ehdokkaana GVA’n puheenjohtajaksi.

CARAT: MENNEISYYS 
JA TULEVAISUUS 
YHDISTYVÄT

CARAT Gruppe, Saksan ADI-kumppanimme, juhli yhtiöko-
kouksessaan 25 vuoden menestystarinaansa, ja loi samalla 
suunnan tulevalle.

Vasemmalta oikealle: Christian Gabler ja Thomas Vollmar

Vasemmalta oikealle: Thomas Vollmar - Hartmut Röhl
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AD MESSUILL A

Doyen Auto / AD-Belgia kokoaa kaikki tarjouksensa 
riippumattomille tukkukauppiaille ja korjaamoille 
yhdeksi osastoksi Autotechnica 2022 -messuilla
Belgialainen autovaraosien jakeluun erikoistunut Doyen 
Auto panosti Autotechnica-messuilla näkyvyyteen ainutlaa-
tuisella 850 m²:n osastolla. Esillä olivat kaikki tuotemerkit: 
tukkukauppiaille API sekä Autodistribution, ja konseptikor-
jaamoille 1,2,3 AutoService, Garage AD sekä Garage ReQual.
Doyen Auto asetti kaikki nämä merkit yhden yhteisen 
pääteeman ympärille: ”Valmiina tulevaisuuden tielle”. 
Konserni tukeekin usean brändin verkostoja siirtymises-
sä tulevaisuuden liikkuvuuteen. Apuna ovat koulutus, 
työkalut ja resurssit kaiken merkkisten autojen ja niiden 
teknologioiden huoltoon sekä korjaukseen, nykypäivänä 
ja tulevaisuudessa.

Autopromotec-näyttely Bolognassa 
Italiassa toivotti tervetulleeksi yli 75 
141 kävijää 25.-28.5.2022.
AUTODIS ITALIA oli paikalla näyttävällä 
ja kaikille asiakkaille avoimeksi 

rakennetulla osastolla, jossa esiteltiin seuraavat 
palvelut/tuotteet:

 � Xmaster: ohjelma, joka tukee autokorjaamoa py-
symään ammatin haasteiden ja teknisen kehityksen 
tahdissa tarjoamalla uusinta tekniikkaa, erikoiskou-
lutusta ja lisäarvopalveluja.

 � Xenergy: Private label-brändi, joka tunnetaan us-
komattomasta hinta-laatusuhteestaan   ja valikoi-
mastaan. Kaikki Xenergy-varaosat käyvät läpi tiukat 
testit, jotta autoilijoille voidaan taata korkeat laatus-
tandardit, turvallisuus, ja korkea suorituskyky.

 � Uudet AD Service palvelut (AD Repair Network).

 � Uuden teknisten laitteiden ISOTECH-tuotemerkin lan-
seeraus yhteistyössä Omar’in kanssa.

Ammatillisen osuuden lisäksi kävijöille tarjottiin 
animaatioita kuten ”Xmaster Competition” 
-kilpailu, jossa oli voittoina diagnostiikkalaitteita, 
virtuaalitodellisuuspelejä jne.
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AD-Parts esillä Madridin Motortecissa

Muutaman vuoden tauon jälkeen osallistui 
AD Parts kahdella osastolla Madridin 
Motortec-näyttelyyn20.-23. huhtikuuta.
Ensimmäisellä osastolla hallissa 5 esiteltiin 
varaosia ja renkaita eri Premium-, Budget- 

ja Quality-merkeillä, sekä lippulaivaverkostoja kuten AD, 
Elite, Premium, Auto Taller ja Expert Service Car -verkostot.
Hallin 7 osastolla oli 32 erilaista AD Technical Centerin 
(Grup Eina) koulutustilaisuutta yli 1 200 korjaamolle kuten 
Millennium-ohjelma, ja uuden hyötyajoneuvojen teknisen 
tukipalvelun AD Truck esittely.

Osallistujille esiteltiin myös uudet versiot AD Taller 
-ohjelmistosta, joka on työkalu optimaaliseen korjaamon 
johtamiseen, sekä AD Chronos -työkalu työajan seurantaan.
Luonnollisesti AD Parts toivotti molemmissa tiloissa 
vieraansa tervetulleeksi tarjoamalla juomia ja välipaloja, 
jonka avulla luotiin rennompi paikka tapaamisille.

Neljän intensiivisten vierailujen ja tapaamisten leimaaman 
päivän jälkeen tapahtuma päättyi tunteeseen, että ala 
on pandemian jälkeen palannut takaisin raiteilleen. 
Kieltämättä onnistunut suoritus!

Koe korjaamoverkostojen voima

Doyen Auton 850 m² suuri osasto oli jaettu kahteen tasoon ja 
viiteen vyöhykkeeseen.
Kaksi vyöhykettä oli varattu konsernin monimerkkikorjaamo-
konsepteille 1,2,3 AutoService ja Garage AD, joilla  osoitettiin 
riippumattomien korjaamoiden omistajille, kuinka verkostot 
voivat tukea heidän liiketoimintaansa kestävästi.
Messuosastolla oli myös esittelytila, jossa Peugeot 3008:a 
käytettiin automekaanikkojen koulutukseen.

Työskentely tulevaisuuden korjaamolla jo tänään 

Uusimpien teknologioiden näkeminen oli mahdollista ”tule-
vaisuuden korjaamo” -vyöhykkeellä, jossa oli realistinen työ-
näytös messuilla lanseeratulla Requal-autotallilaitteistolla 
(Doyen Auton oma tuotemerkki). Vierailijat näkivät ”livenä” 
Hyundai Ioniq auton avulla Doyen Auton kumppaneiden rat-
kaisut kuljettajaa avustavien järjestelmien (ADAS) ylläpitoon, 
etädiagnostiikkaan, elektronisten avainten toistoon, ja ”all-in” 
-myyntityökaluun Saltoon, jonka avulla he voivat löytää ja ti-
laa varaosat nopeasti.



Tutustu 
seuraavan sukupolven  
diagnostiikkaan
Delphi Technologies Aftermarket, BorgWarner Inc:n tuotemerkki, kasvattaa diagnostiikkavalikoimaansa innovatiivisella ja 
helppokäyttöisellä analyysityökalulla, joka tarjoaa korjaamoille laajan valikoiman diagnostisia testejä, käytännön tietoja 
ja paljon muuta. Uunituore työkalu täydentää Delphi Technologiesin diagnostiikkavalikoimaa nopeasti muuttuvana aikana, 
keskittyen markkinoiden parhaaseen diagnostiikkaan. Myös aiempi VCI (Vehicle Communication Interface) -työkalu on 
edelleenkin täysin tuettu diagnostiikkatyökalu, joka tarjoaa korjaamoiden tarpeisiin valinnanvaraa ja joustavuutta. 

Delphi Technologiesin uusin VCI-
versio luo uuden mahdollisuuden 
korjaamodiagnostiikan kehitykseen

Uusi BlueTech VCI on suunniteltu alusta alkaen 
vastaamaan muuttuvien jälkimarkkinoiden tarpeita. Sen 
omaperäisyys näkyy jo sen ulkoisista ominaisuuksistakin. 
LED-kuvakepaneeli ja vastaavasti värikoodattu 
taustavalaistus takaavat, että sen toiminta näkyy 
mekaanikolle lähes mistä tahansa kulmasta. Samalla 
selkeät väärentämisenestotoimenpiteet vakuuttavat 
aitoa Delphi Technologies -laitetta käyttävät 
korjaamot. Kun työkalussa on viisi kertaa edeltäjäänsä 
tehokkaampi suoritin, voi mekaanikko hyötyä 
välittömästi intuitiivisesta ohjelmistosta, jolla on uusi 
ulkoasu ja tuntuma. Tulevaisuuteen valmis laitteisto 
herättää henkiin uudet integraatiot, kuten CAN FD 
parannetulle, nykyaikaiselle diagnostiikalle 3 CAN-
kanavalla ja DoIP uusimmille ajoneuvotoiminnoille, 
jotka ovat tulleet arkeemme pysyvästi, kuten 
telematiikka ja ADAS.

”Integroimalla erilaisia   diagnostiikkaominaisuuksia 
sinne, missä niitä ei aiemmin ollut, tunnistamme 
korjaamoiden tarpeen saada nämä toiminnot valmiina 
yhä useammille malleille, joissa edistynyt tekniikka 
on vakiona.” sanoo Jean-Francois Bouveyron, EMEA-
jälkimarkkinoiden johtaja. ”Korjaamot ovat hankkineet 
kokemusta diagnosoinnista, ja etsivät nyt kehittyneitä, 
tuottavuutta parantavia diagnostiikkatyökaluja kuten 
Delphi Technologiesin BlueTech VCI.”

Yhteydet, turvallisuus ja kestävyys 
kaikki yhdessä ja samassa ratkaisussa

Uudessa diagnostiikkatyökalussa on sisäänrakennettu 
WiFi ja viestinnän salaus, mikä tekee BlueTech 
VCI:stä helpon ja turvallisen tavan muodostaa yhteys 
ja käyttää halutuimpia diagnostiikkatoimintoja. 
Turvallisen yhteyden avulla korjaamo voi huoltaa 
vaivattomasti turvasuojattujakin ajoneuvoja, ja DTC-
avustin yhdistää mekaanikot opastavan diagnostiikka-
avun kanssa. Pass-thru-diagnostiikka on silta kaikkien 
valmistajien diagnostiikan ja OEM-diagnostiikan välillä 
takaisinkutsuja ja korjausohjeita varten.

Delphi Technologiesin johtavat kestävän kehityksen 
ohjelmat auttavat luomaan puhtaamman ja 
tehokkaamman maailman asiakkaille, yhteisöille 
ja planeetalle. Uusi VCI on pieni, mutta tehokas 
panos näihin kestävän kehityksen ponnisteluihin, 
koska se voi auttaa korjaamoja palvelemaan myös 
hybridi- ja sähköajoneuvoja, tarjoamaan LD- ja HD-
peiton yhdessä laitteessa, sekä täyttämään kriittiset 
päästöstandardit. «BlueTech VCI auttaa korjaamoja 
korjaamaan vian oikein jo ensimmäisellä kerralla, ja 
edistämään omia tavoitteitaan myös kestävyyden 
suhteen, joka on yhä tärkeämpi tekijä ajoneuvojen 
huollossa ja korjauksessa.” Jean-Francois Bouveyron 
jatkaa kommentointiaan: ”Korjaamot haluavat 
tietää, että heidän diagnostiikkasijoituksensa 
kasvaa liiketoiminnan kasvaessa, ja laajentavat 
palvelutarjontaansa toivottaakseen uudet ajoneuvot 
tervetulleiksi tulevaisuudessakin.”

INTEGROITU DoIP

PASS-THRU TUKI

AVAA  
PALOMUURIT

BlueTech
Next generation diagnostics

delphiaftermarket.com

CAN FD  
PROTOKOLLA

WIFI- 
TIEDONSIIRTO

Delphi Technologies on BorgWarner Inc’n tuotemerkki.


