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Warranty costs are part of company’s cost structure that has an impact on profitability. 

Warranty costs build up due to lack of product quality, reliability or form not meeting 

the expectations and requirements set by the consumers. The aim of the warranty 

analysis is to dig out the reasons for the product quality variation from the warranty 

related data. The purpose of this study is to investigate the impact of the production 

quality to the product quality and reliability in electronic manufacturing industry. 

 

The study was implemented by quantitative research approach by compiling research 

data from case organization’s centralized data warehouse. Data consisted of total 

218493 pieces of one single product model which were manufactured in one facility. 

Based on the research findings the study came to a conclusion that manufacturing 

quality has an impact on product quality and profitability.
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1 JOHDANTO 

 

Kannattavuus on yrityksen liiketoiminnan menestyksellisyyden määre, jolla mitataan 

yrityksen tuloksentekokykyä suhteutettuna liikevaihtoon tai liiketoimintaan sijoitettuun 

pääomaan nähden (Elo 2009, 51). Tuloslaskelma purkaa yrityksen kannattavuuden 

liiketoimintaan liittyviin erilaisiin tulo- ja menoeriin, joiden summasta 

kokonaiskannattavuus muodostuu. Tuloslaskelman kivijalkoina toimivat yrityksen 

nettomyynti (+), sekä hankinnan ja valmistuksen aiheuttamat kulut (-). 

Yksinkertaistettuna kannattavuutta parannetaan lisäämällä nettomyyntiä ja/tai 

supistamalla hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvia kuluja.  Hankinnan ja 

valmistuksen kulut ovat suoraan verrannollisia myynnin määrään, koska kyseiset kulut 

kuvaavat vain myynnistä aiheutuvia kustannuksia. Hankinnan ja valmistuksen kulujen 

rakenne riippuu pitkälti yrityksen liiketoiminnasta. Tyypillisesti myynnin kustannuksia 

muodostuu esimerkiksi materiaaleista, komponenteista, rahdista, välittömistä 

työkustannuksista, allokoimattomasta tuotantokapasiteetistä, lisensseistä ja tulleista.  

Toisin sanoen myynnistä aiheutuvien erityyppisten kustannusten kirjo on erittäin laaja 

ja näin ollen myös keinot niiden karsimiseksi poikkeavat kustannustyyppien välillä 

merkittävästi. 

 

Myös tuotteista tai palveluista aiheutuvat takuukustannukset ovat osa hankinta ja 

valmistuskulujen alle luettavista kulueristä.  Jackin ja Van der Duyn Schoutenin (2000) 

mukaan takuu on valmistajan/myyjän ja kuluttajan/ostajan välinen sopimus, joka 

edellyttää valmistajaa oikaisemaan tuotteessa ilmenevät viat määritellyn takuuajan 

keston aikana. Yleistettynä takuuaikana tehtävien viallisten tuotteiden 

vaihdoista/korjauksista aiheutuvat kustannukset kohdistuvat kuluttajan sijasta 

valmistajalle. Samalla takuu voidaan myös mieltää valmistajan antamaksi vakuudeksi 

kuluttajalle tuotteen luotettavuudesta ja tarkoituksenmukaisesta toiminnasta takuuajan 

keston aikana (Karim & Suzuki, 2005). 

 

Yleisesti takuun tarkoituksena on velvoittaa valmistaja korvauksiin tuotteen 

rikkoutuessa tai mikäli tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia määritellyssä 

normaalikäytössä. Takuu mielletään samalla vakuudeksi kuluttajalle siitä, että tuote 

korvataan takuuehtojen edellyttämällä tavalla silloin kun tuote ei täytä sille asetettuja 
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vaatimuksia (Karim & Suzuki, 2005). Kuluttajille takuuajan pituus merkitsee myös 

indikaattoria tuotteen luotettavuudesta ja laadusta. Tämän samaisen merkityksen takia 

valmistajat käyttävät takuuaikoja hyödyksi tuotteiden markkinoinnissa. Kilpailijoihin 

nähden paremmat takuuehdot luovat yritykselle kilpailuetua mutta samalla tämä johtaa 

lisääntyviin takuukustannuksiin tuotereklamaatioiden lisääntyessä (Blischke et al., 

2011, s. vii). Blischken ja kumppaneiden (2011) mukaan takuukustannukset ovat 

yleisesti yhdestä aina jopa kymmeneen prosenttiin tuotteen myyntihinnasta. Tästä 

johtuen yritykset myös analysoivat tuotteiden takuudataa parantaakseen tuotteiden 

laatua ja luotettavuutta (ja samalla yrityksen kannattavuutta)(Karim & Suzuki, 2005). 

 

Lecklinin mukaan (2006) laatu vaikuttaa yritykseen sekä sisäisesti että ulkoisesti 

(markkinat). Yrityksen kannalta hyvä laatu merkitsee tuotteiden virheettömyyttä ja 

alhaisia laatukustannuksia sekä näiden yhteisvaikutuksena kustannustehokkuutta, 

jolla on edelleen positiivinen vaikutus katteeseen ja kannattavuuteen (Lecklin, 2006). 

Markkinoilla laadun vaikutukset näkyvät asiakastyytyväisyydessä, 

asiakasuskollisuudessa ja asiakkaiden haluna viestiä positiivisesti yrityksen 

laadukkaista tuotteista muille kuluttajille (Lecklin, 2006). Nämä tekijät osaltaan 

vaikuttavat yrityksen markkina-asemaan ja samalla laatu ja uskolliset asiakkaat 

antavat yritykselle enemmän hinnoitteluvapautta (ja tämä johtaa edelleen parempaan 

katteeseen). Sekä sisäiset että ulkoiset laadun vaikutukset omaavat yhteyden 

yrityksen kannattavuuden kehitykseen. Kannattavuus luo perustan yrityksen 

vakavaraisuudelle ja maksuvalmiudelle, jotka ovat liiketoiminnan jatkuvuuden 

peruspilareita. Kuvassa yksi on esitetty laadun vaikutusta yrityksen liiketoimintaan ja 

miten se osaltaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös yrityksen olemassaoloon. 

 



 10 

 

 

Kuva 1 (Lecklin, 2006, s. 25): Laadun merkitys liiketoiminnalle 

 

Tuotteiden laadun merkitys yrityksen kannattavuudelle on kiistatta merkittävä. Tämän 

vuoksi yritysten on pyrittävä analysoimaan takuu- ja laatukustannusten 

alkuperää/tekijöitä jotta korjaavat toimenpiteet ja resurssit kyetään kohdentamaan 

epäkohtiin. Tämä tutkimus pyrkii avaamaan takuuliitännäisen datan pohjalta tehtävää 
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takuuanalyysiä ja tuomaan esille sen hyödyntämisen mahdollisuuksia tuotteiden - ja 

tuotannon laadun parantamisen työkaluna. 

 

1.1 Tutkimusaukko 

 

Tämä tutkimus tehtiin vastaamaan takuuta ja tuotannon/tuotteen laatua koskeviin 

kysymyksiin elektroniikkateollisuuden toimialalla. Kyseistä toimialaa ei ole juuri 

käsitelty aiemmissa tieteellisissä julkaisuissa. Murthyn ja kumppaneiden (2002) 

takuuta käsittelevän review artikkelin mukaan pääosa aiemmasta takuuta 

käsittelevästä tutkimuksesta on toteutettu auto- ja lentokoneteollisuudessa (Majeske & 

Herrin, 1995; Lu, 1998; Gill & Roberts, 1989; Douglas, Glennon & Lane, 1993). Tämän 

lisäksi Blischke ja Murthy (2003) ovat myös tutkineet takuu ja laatukysymyksiä mm. 

moottoripyöräteollisuudessa. Näissä tutkimuksissa keskitytään pääasiallisesti yritysten 

laadun parantamiseen tähtääviin prosesseihin mutta varsinainen takuuanalyysi, joka 

toimii pohjana parantamistoimenpiteille, ei ole juurikaan saanut aiemmassa 

tapaustutkimuksessa huomiota. Takuuta käsittelevien tapaustutkimusten määrä onkin 

erittäin rajallinen. Yleistä takuuta käsittelevien julkaisujen vähäistä määrää selittää 

yritysten haluttomuus julkaista takuukustannuksiin sidoksissa olevaa dataa (Murthy et 

al., 2002). Tämä johtuu siitä, että takuukustannukset mielletään tuotteiden laadun 

mittariksi jolloin yritykset järjestään salaavat takuukustannuksia koskevan datansa. 

Jonkinlaisena indikaattorina voidaan pitää yrityksen tuloslaskelmaa, josta löytyvät 

myynninkustannukset, joihin esimerkiksi takuukustannuksetkin kuuluvat. Tämän 

informaation pohjalta ei kuitenkaan saada informaatiota yhdenkään tuottajan 

tuotteiden laadusta. Keskittymällä erityiseen toimialaan/case-organisaatioon ja 

rajaamalla tarkastelu takuuliitännäisen datan analyysiin antaa tutkimukselle aiemmin 

käsittelemättömän näkökulman, joka tarjoaa ennen julkaisematonta tietoa tuotantoa ja 

laatua käsittelevään tieteelliseen keskusteluun. Analyysi on erittäin tietointensiivinen 

ja siinä on kyse pitkälti datan muuntamisesta informaatioksi ja edelleen tietämykseksi. 

Tässä mielessä tutkimus palvelee myös tietojohtamisen tarkoitusperiä ja samalla 

tarjoaa myös tietojohtamisen tieteelliseen keskusteluun jotain uutta juuri tuotannon ja 

takuuanalyysin kontekstissa tapahtuvasta tiedon ja tietämyksen jalostamisesta. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Pro gradu tutkimus toimii osana laajempaa tuotteiden takuukustannuksia ja niiden 

ajureita käsittelevää hanketta elektroniikkateollisuudessa toimivassa yrityksessä. 

Yrityksen tasolla hankkeen ensisijaisena tavoitteena on takuukustannusten merkittävä 

lasku. Tavoitteeseen pääsemiseksi on nähty tärkeäksi laatukulttuurin ja sitä tukevien 

mekanismien jatkuva kehittäminen koko yrityksen tasolla. Hanke käynnistettiin 

analysoimalla takuukustannuksien rakennetta ja ajureita ja tämän analyysin pohjalta 

tunnistettiin 33 erillistä kehitysaluetta, joita tulisi edelleen analysoida ja parantaa. Näillä 

erillisillä kehityshankkeilla pyritään erityisesti laskemaan laadusta tai sen puutteesta 

aiheutuvia kustannuksia kehittämällä kyseisiä toimintoja ja prosesseja. Alustavan 

kartoituksen pohjalta hanke on jaettu useisiin erillisiin tutkimusalueisiin, joista kaksi 

erillistä kehityshanketta keskittyi tarkastelemaan tuotannon/valmistuksen merkitystä 

tuotereklamaatioihin. 

 

Alustavassa ongelman kuvauksessa nähtiin tuotannon kokoonpanon ongelmakohtina 

mm. työskentelymenetelmien standardisoimattomuus, kokoonpanon 

dokumentoimattomat monimutkaiset prosessit, systemaattisen prosessihallinnan 

puuttuminen jne. Toisena analysoitavana osa-alueena nähtiin tuotannossa 

suoritettavaan testaukseen liittyvät ongelmat. Tuotannossa testauksen ongelman 

ytimen muodostavat testit läpäisevät tuotteet, jotka aiheuttavat aiheellisia 

kuluttajareklamaatioita sekä itse testauksen laajuus, joka nykytilassa ei täysin vastaa 

kuluttajien tuotteille asettamia odotuksia. 

 

Edellä kuvattujen tuotannon epäkohtien lähempää tarkastelua varten käynnistettiin 

kertaluontoinen analyysi, jossa tarkasteltiin tuotannon / valmistuksen vaikutusta 

tuotteiden takuun aikana tehtyihin tuotereklamaatioihin. Analyysissä tutkittiin millainen 

reklamaatio-osuus myydyistä tuotteista on tuotteilla, jotka ovat tuotannossa uudelleen 

asennettuja, verrattuna testit ensimmäisellä kerralla läpäisseisiin tuotteisiin. 

Tuotannossa uudelleen asennettaviin tuotteisiin lukeutuvat tuotteet, jotka eivät läpäise 

tuotannossa niille asetettuja testejä ja näin ollen ne joudutaan uudelleenasentamaan. 

Perimmäisenä tavoitteena analyysissä on kartoittaa tuotannon korjauspolitiikan, 
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menetelmien ja prosessin epäkohtia ja löytää niistä tekijät jotka korreloivat 

tuotereklamaatioihin ja tuotannon laatuun. 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat laatu, takuu, kannattavuus, data, 

informaatio, tietämys ja tietolähde. 

 

Laatu: Laatu nähdään tutkimuksessa kahdesta eri näkökulmasta: tuotannon ja 

kuluttajan näkökulmasta. Tuotannon näkökulmasta laatu merkitsee tuotteita koskevien 

vaatimusmäärittelyjen täyttymistä (Crosby, 1979), jolloin kaikki poikkeamat 

tuotemäärittelystä vaikuttavat negatiivisesti laatuun. Kuluttajan näkökulmasta laatu 

koostuu mm. tuotteen luotettavuudesta ja tuotteelle asetettujen vaatimusten 

täyttymisestä. Tuotteen luotettavuus merkitsee todennäköisyyttä, jolla tuotteen 

arvioidaan rikkoutuvan ennalta määritellyn ajan sisällä (Garvin, 1987).  

 

Takuu: Takuu on valmistajan/myyjän ja kuluttajan/ostajan välinen sopimus, joka 

edellyttää valmistajaa oikaisemaan tuotteessa ilmenevät viat määritellyn takuuajan 

keston aikana (Jack & Van der Duyn Schouten, 2000). 

 

Reklamaatio: Reklamaatio on valitus tuotteen myyjälle virheellisestä hyödykkeestä tai 

palveluksesta. Tässä tutkimuksessa reklamaatio mielletään takuuseen liitännäiseksi 

aktiviteetiksi, jolloin reklamaatio tehdään mikäli takuuehdot tuotteen osalta täyttyvät. 

Tällöin reklamaatio voi koskea esimerkiksi teknistä vikaa, valmistusvikaa, tuotteen 

kestävyyttä tai sitä, että tuotteen soveltumattomuutta sille tarkoitettuun käyttöön.  

 

Data: Tässä tutkimuksessa data mielletään diskreetiksi joukoksi faktoja, jotka 

liiketoiminnan konteksissa ovat jäsennelty joukko eri tapahtumista tehtyjä kirjauksia 

(Davenport & Prusak, (2000). Data kuvaa osaa siitä mitä on tapahtunut ilman 

minkäänlaista tulkintaa tapahtumien kulusta tai ottamatta kantaa sisällön 

merkityksellisyyteen tai merkityksettömyyteen. Data voi olla esimerkiksi joukko 

merkkejä, signaaleja, rakenteita tai malleja, joille ei ole annettu merkitystä (Aamodt & 

Nygård, 1995, s. 198). 
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Tieto (Informaatio): Informaatio on dataa, johon on lisätty asiayhteys. Data siis toimii 

tiedon rakennusaineena, jolloin tulkitsemalla ja antamalla datan sisällölle merkitys 

luodaan datasta tietoa. (Aamodt & Nygård, 1995, s. 198; Davenport et al., 2000, s. 3). 

 

Rework -tuote: Tuote jolle on jouduttu suorittamaan normaalista tuotantoprosessista 

poikkeavia korjaavia toimenpiteitä, joiden tähtäimenä on saattaa tuote siihen tilaan 

jossa se läpäisee sen alkuperäisesti hylänneet testit. 

 

Non-rework - tuote: Tuote, joka on läpäissyt tuotannon testit ongelmitta. 
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1.4 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessa haetaan vastausta seuraavaan päätutkimuskysymykseen. 

 

TK: Voidaanko tuotteen kannattavuutta parantaa hyödyntämällä tuotteen elinkaaren 

aikana kerättyä dataa, tarkasteltuna tuotannon laadun näkökulmasta? 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymystä tuetaan kahdella alatutkimuskysymyksellä. 

  

AK1: Mikä on tuotannon laadun merkitys tuotteen kannattavuuteen? 

 

AK2: Mikä on tuotannon laadun vaikutus tuotteen laatuun? 

 

Päätutkimuskysymys käsittelee kokonaisuutena tuotannon laadun vaikutusta tuotteen 

kannattavuuteen. Alakysymyksessä numero yksi selvitetään tuotannon laadun 

vaikutusta tuotteen ja tätä kautta valmistajan kannattavuuteen. Tuotannon laatua 

arvioidaan tuotannossa uudelleen työstettyjen tuotteiden osuudella tuotannon 

kokonaisotannasta. Kannattavuutta tarkastellaan tässä tapauksessa reklamaatioiden 

näkökulmasta, sillä reklamaatiot realisoituvat takuukustannuksina, jotka vaikuttavat 

suoraan tuotteen ja edelleen valmistajan kannattavuuteen. Alakysymyksessä numero 

kaksi arvioidaan tuotannon laadun vaikutusta tuotteiden laatuun. Tuotannon laatua 

arvioidaan samalla kriteerillä kuin ensimmäisessä alakysymyksessä. Tuotteiden laatua 

taas tarkastellaan niiden vikaantumispäivien jakaumalla tuotannossa uudelleen 

työstettyjen ja tuotannon ongelmitta läpäisseiden tuotteiden välillä.  

 

Tutkimuskysymyksien vastausten löytämiseksi tutkimuksessa suoritettiin aluksi 

kirjallisuuskatsaus aikaisempaan aiheesta suoritettuun tutkimukseen. 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja 

hypoteesit. Tutkimukseen saatavilla olevan aineiston luonteeseen perustuen tutkimus 

päätettiin toteuttaa kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineisto perustuu erilaisten 

tietojärjestelmien tuottamaan dataan tuotantolaitoksista, reklamaatioista ja kuluttajista. 

Järjestelmien data on edelleen koostettu yhtiön keskitettyyn tietovarastoon, josta 

tutkimuksen kannalta merkityksellinen data on poimittu sarjalla tietokantakyselyjä. 
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Tutkimusaineisto sisältää yhteensä 218493 kappaletta samanmallisia tuotteita. 

Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, joita 

hyödyntämällä aineistosta kyettiin tekemään empiirisiä löydöksiä. Asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin vastattiin yhdistelemällä aineistosta tehdyt löydökset 

kirjallisuuskatsauksessa läpikäytyyn teoriaan. Kuvassa kaksi on esitetty tutkimuksen 

noudattama teoreettinen viitekehys. 

 

 

Kuva 2: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä ”datan jalostaminen liiketoiminnan 

lisäarvoksi” ja ”tuotetakuu data ja sen ominaispiirteet” muodostavat 

teoriakokonaisuuden, jonka perusteella tarkastellaan tuotannon laadun vaikutusta 

tuotteiden laatuun ja kannattavuuteen. Teoreettisella tasolla takuuanalyysissä on kyse 

datan jalostamisesta liiketoiminnassa hyödynnettäväksi informaatioksi ja edelleen 

tiedoksi, jolla kyetään parantamaan liiketoiminnan osa-alueita. Tämä lähestyminen on 

varsin klassinen tietojohtamisen käsittelemä tutkimusalue. Tuotteen kannattavuuden 

ja laadun arviointi takuun kontekstissa edellyttää kuitenkin perehtymistä myös 
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tuotetakuuseen liittyvään dataan ja sen ominaispiirteisiin. Tällä perusteella näiden 

kahden eri tieteenalan yhteensovittaminen nähtiin perustelluksi, jotta tutkimuksessa 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin kyettäisiin vastaamaan.  

 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus koostuu yhteensä seitsemästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa 

kuvataan tutkimuksen tausta, tutkimusaukko, tavoitteet, keskeiset käsitteet ja 

tutkimuskysymykset. Toisessa luvussa käsitellään tuotannon laatua ja laadun 

vaikutusta kustannuksiin, tuottoon, kannattavuuteen, tuotteiden elinkaareen ja 

reklamaatioihin. Kolmannessa luvussa käsitellään tuotetakuudataa ja sen 

ominaispiirteitä. Neljännessä luvussa käsitellään datan muuntamista liiketoimintaa 

tukevaksi lisäarvoksi. Viidennessä luvussa kuvataan tutkimuksessa hyödynnetyt 

tutkimusmenetelmät, case -organisaation kuvaus, aineiston kuvaaminen ja arvioidaan 

tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen 

tulokset tutkimuskysymyksiin peilaten. Seitsemäs luku sisältää tuloksiin ja 

kirjallisuuskatsaukseen perustuvat johtopäätökset, tutkimuksen 

käytännönsoveltuvuuden arvioinnin, tutkimuksen rajoitteet ja ehdotukset 

jatkotutkimukselle.  
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2 TUOTANNON LAATU 

 

Lean -ajattelun mukaan on olennaista vähentää hukkaan meneviä tai ylimääräisiä 

resursseja jotta tuotantoa kyettäisiin tehostamaan ja tätä kautta saattamaan koko 

liiketoiminta mahdollisimman kannattavaksi (Rose, 2009). Yksinkertaistettuna Lean -

ajattelu tarkoittaa tuotannossa hukkaan menevien resurssien karsimista eli resurssien, 

jotka eivät tuota minkäänlaista lisäarvoa tuotantoon tai liiketoimintaan (Taj, 2005; 

Rose, 2009). Lean -ajattelussa vialliset tuotteet muodostavat yhden 

hukkaresurssityypin, jota on pyrittävä karsimaan (Melton, 2005; Womack & Jones, 

2003; Ohno, 1988). 

 

Liiketoimintojen ohjaus ja tätä kautta päätökset tuotannon optimoimisesta tulisivat 

perustua tietoon sillä tieto on tehokas työkalu, jolla on hyödynnettynä merkittävä 

vaikutus yrityksen suorituskykyyn (Mangaliso, 1995). Ilman riittävää informaatiota 

hyvien päätösten tekeminen ja erilaisiin liiketoiminnassa esiintyviin tilanteisiin 

reagoiminen on hyvin hankalaa (Fullerton & Wempe, 2009). Liiketoiminnan 

suorituskyvyn parantaminen edellyttää monitorointia / mittaamista, jonka tuottama 

informaatio peilaa suorituskyvyn sen hetkistä tilaa ja luo siten pohjan suorituskyvyn 

parantamiselle (Chenhall, 1997). Yleisesti yritykset mittaavat liiketoimintaa erilaisilla 

talouden ja ei-talouteen perustuvilla tunnusluvuilla, joita hyödynnetään edelleen 

päätöksenteossa. Ei-talouteen perustuvat tunnusluvut ovat keino muuntaa yrityksen 

strategia ja visio työkaluksi, jolla pyritään vaikuttamaan suorituskykyyn (Said et al., 

2003). Fisherin (1992) mukaan ei-talouteen perustuvien tunnuslukujen mittaamisella 

ja hyödyntämisellä on saavutettu erinomaisia taloudellisia tuloksia. Fullertonin ja 

Wempen (2009) mukaan tuotannon ei-taloudellisen suorituskyvyn mittaaminen 

vaikuttaa välillisesti Lean -menetelmien hyödyntämisen ja liiketoiminnan taloudellisen 

suorituskyvyn väliseen yhteyteen. Tällöin tuotannon monitoroinnissa ja analyysissä 

tuotettu tieto vaikuttaa tuotantoa koskeviin päätöksiin ja päätöksien pohjalta 

implementoidut muutokset vaikuttavat edelleen positiivisesti liiketoiminnan 

taloudelliseen suorituskykyyn (Fullerton & Wempe, 2009).  

 

Abdel-Maksoudin ja kumppaneiden (2005) mukaan ei-taloudellisten suorituskyvyn 

mittareiden luokittelussa on löytynyt aikaisemmasta tutkimuksesta 
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epäjohdonmukaisuuksia. Esimerkiksi mitataanko asiakaspalautteet / -reklamaatiot 

tuotteiden laadun mittareilla vai asiakastyytyväisyydellä tai mitataanko tuotannon 

käynnistämiseen käytettyä aikaa tuotteen laadun mittareilla vai tuotteiden 

toimitusaikaan keskittyvillä mittareilla. Epäjohdonmukaisuuksista huolimatta he 

tunnistivat kuusi toisistaan eroavaa mitattavaa suuretta: tuotteiden laatu, 

asiakastyytyväisyys, ajallaan toimitus, henkilöstön tyytyväisyys, tehokkuus ja 

käyttöaste. 

 

Tuotannon näkökulmasta laatu merkitsee tuotteita koskevien vaatimusmäärittelyjen 

täyttymistä (conformance) (Crosby, 1979), jolloin kaikki poikkeamat tuotemäärittelystä 

vaikuttavat negatiivisesti laatuun. Tällöin tuotannossa uudelleen suoritetut työvaiheet 

(rework) tai korjaukset merkitsevät tuotannon laadun laskua. Tässä tapauksessa 

tuotannon laatua kyetään mittaamaan seuraamalla tuotannossa 

uudelleentyöstettyjen/korjattujen tuotteiden suhdetta tuotantolinjan 

kokonaistuotantomäärään (Garvin, 1984). Garvinin (1984) mukaan tuotannon laadun 

parantaminen (tuotannon poikkeamien vähennys) johtaa edelleen kulujen 

vähenemiseen (Katso kuva 3), koska laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet 

nähdään kustannustehokkaampina verrattuna tuotannon poikkeamien muodostamiin 

kustannuksiin. 

 

Kuva 3 (Garvin, 1984): Laadun ja kannattavuuden yhteys 

 

Kuluttajan näkökulmasta laatu koostuu mm. tuotteen luotettavuudesta ja tuotteelle 

asetettujen vaatimusten täyttymisestä. Tuotteen luotettavuus merkitsee 

todennäköisyyttä, jolla tuotteen arvioidaan rikkoutuvan ennalta määritellyn ajan sisällä 

(Garvin, 1987). Tässä tapauksessa tuotteen luotettavuutta voidaan mitata esimerkiksi 

rikki menneiden tuotteiden määrällä ajan funktiona (Juran, 1974). Tuotteelle 
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asetettujen vaatimusten täyttymistä on Garvinin (1987) mukaan vaikea mitata. Hänen 

mukaansa tällöin luotettavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi laskemalla 

kuukausittaisten reklamaatioiden suhdetta sen hetkiseen takuun alaisuudessa olevien 

laitteiden kokonaispopulaatioon, josta saatavaa suhdelukua kutsutaan 

reklamaatioasteeksi (claim rate) (Garvin, 1987; Blischke et al., 2011, s. 284; Dovich, 

1990). Tämä menetelmä on myös samalla yksi yleisimmistä tavoista määrittää tuotteen 

reklamaatioaste (Dovich 1990). Reklamaatioasteen laskemiselle ei ole kuitenkaan 

olemassa yhtä tiettyä tapaa (Blischke et al., 2011) vaan vaihtoehtoja on punnittava 

tapauskohtaisesti. Tässä tutkimuksessa reklamaatioastetta käsitellään 

kuukausittaisten reklamaatioiden suhteella sen hetkiseen takuun alaisuudessa olevien 

tuotteiden kokonaismäärään. 

 

Tuotannossa tuotteen luotettavuuteen ja vaatimusten mukaisuuteen tehtävillä 

parannuksilla nähdään olevan suora positiivinen vaikutus tuotteen laatuun ja siitä 

johdettuun lisäarvoon (Garvin, 1987). Kyseisten korjaustoimenpiteiden positiivinen 

vaikutus johtuu kuluttajien negatiivisesta suhtautumisesta kaikkiin tuotteissa esiintyviin 

vikoihin ja häiriöihin. On myös todennettu, että korkean laadun ja luotettavuuden 

omaavat tuotteet dominoivat markkinoita (Aw, 2005; Chung & Hsu, 2010). Tällöin sekä 

luotettavuutta että tuotteiden vaatimusten mukaisuutta sekä tuotannon että kuluttajien 

näkökulmasta voidaan pitää suhteellisen objektiivisena laadun mittarina (Garvin, 

1987). 

 

Näin ollen tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi on: 

H1: Tuotannon laatu vähentää reklamaatioiden määrää. 

 

Tässä tutkimuksessa tuotannon laatu heijastuu tuotantolaitoksen rework -toimenpiteitä 

vaatineisiin tuotteisiin ja näiden tuotteiden reklamaatiodataan. Tällöin tarkastelu 

yhdistää yhdellä tapaa laadun tuotanto- ja asiakasnäkökulman, koska kyseisen 

tarkastelun suorittaminen vaatii dataa kummastakin tuotteen elinkaaren vaiheesta. 

Oletuksena on, että tuotannon rework -data kuvaa hypoteesin testauksessa tuotannon 

heikkoa laatua. Rework -datasta tunnistettujen tuotteiden joukkoa verrataan edelleen 

reklamaatiodataan, jolloin voidaan todentaa, kuinka suuri joukko rework -tuotteista on 

reklamoitu kuluttajien toimesta. Tätä tulosta verrataan vertailuotantaan, jossa tuotteet 
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ovat valmistettu ilman ongelmia (ei löydy rework -dataa), mutta kyseisistä tuotteista on 

kuitenkin tehty reklamaatioita. Näiden kahden joukon vertailu mahdollistaa 

kokonaisuudessaan edellä esitetyn hypoteesin testauksen.  

 

2.1  Laadun vaikutukset kustannuksiin, tuottoon ja kannattavuuteen 
 

Karkeasti jaettuna laadun kustannuksien muodostumisesta ja tarkastelusta on 

olemassa kaksi erilaista näkökulmaa. Tuotteisiin perustuvassa näkökulmassa 

oletetaan kaikkien laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden lisäävän 

tuotteeseen kohdistuvia suoria kustannuksia (Garvin, 1984). Tässä ajattelussa 

tuotteiden tai tuotantoprosessin parantaminen vaatii resursseja, enemmän työvoimaa 

tai esimerkiksi kalliimpia komponentteja, jotka siis nostavat tuotantokustannuksia ja 

madaltavat katetta (mikäli tuotteen hinnoittelu pysyy vakiona). Toinen näkökulma 

laadun kustannuksista- ja samalla nykyisin myös pitkälti vallalla oleva näkökulma, 

näkee laadun kustannukset käänteisinä: laadun parantamisen kustannukset ovat 

pienemmät kuin matalammasta laadusta aiheutuvat tuotannon rework-, hylky- ja 

takuukustannukset (Garvin, 1984). Jälkimmäinen ajattelutapa on kehittynyt 

japanilaisissa yrityksissä, joissa jatkuvan parantamisen ideologia (continuous 

improvement) on ollut vallalla. Tällöin laatu merkitsee virheettömyyttä ja tähän liittyvät 

kulut mielletään laadun kustannuksiksi (Garvin, 1984). Virheettömyys ja jatkuvan 

parantamisen ideologian toteuttamisesta seuraavat toimenpiteet ulottuvat kaikkiin 

yrityksen toimintoihin kautta linjan. Kaplanin (1983) mukaan tämä tarkoittaa 

esimerkiksi tuotannon osalta jatkuvasti parantuvaa vaatimusmäärittelyjen täyttymistä 

(conformance), joka johtaa pitkällä tähtäimellä tuotantokustannusten 

vääjäämättömään laskuun. Garvinin (1984) mukaan suurin osa empiirisestä 

tutkimuksista osoittaa ylivertaisen tuotannon vaatimusten noudattamisen 

(conformance) ja laadun kokonaiskustannuksien olevan kääntäen verrannollisesti 

yhteydessä toisiinsa. Garvin (1983) on todentanut laadun olevan samalla myös 

suoraan verrannollinen tuottavuuteen. 

 

Garvinin (1984) ja useiden muiden (Craig & Douglas, 1982; Phillips, Chang & Buzzell, 

1983; Schoeffler, Buzzell, & Heany, 1974) mukaan laadun parannuksien positiivisesta 

vaikutuksesta kannattavuuteen on empiiristä näyttöä. Heidän mukaansa laadun ja 
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kannattavuuden välillä vallitsee vahva positiivinen yhteys. Käytännössä tämä 

tarkoittaa tuotannon ja huoltopalveluiden kustannuksien yhteyttä tuotannon virheisiin 

ja tuotereklamaatioihin. Jotta kannattavuus paranee, on tuotannon laadun 

parantamiseen tehtävien panostuksien (kustannusten) oltava pienemmät kuin 

parannuksista saatavan hyödyn (Garvin, 1984). Laatukustannuksiksi luetaan tässä 

tapauksessa kaikki ne tuotannon ja tuotteisiin liitettävien palveluiden ylimääräiset kulut, 

jotka syntyvät mikäli tuotetta ei onnistuta valmistamaan kerralla virheittä (Campanella, 

1983). Tyypillisesti laadun kokonaiskustannukset jaotellaan neljään erilaiseen 

kategoriaan (Garvin, 1984): 1) ehkäiseminen (laatu suunnittelu, työvoiman ja 

toimittajien koulutus/valistaminen), 2) arvioiminen (tuotteiden tarkistus ja testaus), 3) 

sisäiset viat (tuotteiden uudelleen työstäminen ja hylkäys) ja 4) ulkoiset viat (takuu ja 

tuotevastuu). 

 

2.2 Laadun suhde tuotteiden elinkaareen ja reklamaatioihin 
 

Kuvassa neljä on esitetty yleinen vikaantumisasteen (Hazard rate) kuvaaja sekä 

aikaan, että luotettavuuteen peilaten. 
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Kuva 4 (Wang et al., 2002): Yleinen vikaantumisasteen kuvaajan kehitys tuotteen 
luotettavuuteen ja aikaan peilattuna 

 

Kuvassa neljä esitettyä kuvaajaa kutsutaan yleisesti kirjallisuudessa myös 

kylpyammekäyräksi viitaten käyrän ominaismuotoon. Kuvaaja on jaettu kolmeen 

segmenttiin perustuen tuotteen elinkaareen vaiheisiin. Ensimmäinen segmentti (A) 

kuvaan tuotteen käyttöönottovaiheen vikaantumisia. Tällöin vikaantumisasteen 

kuvaaja on laskeva. Toisessa segmentissä (B) vikaantumisasteen muutos on liki 

vakiintunut. Tämä vaihe kuvaa tuotteen normaalia käyttöä. Kolmannessa segmentissä 

(C) tuotteen vikaantumisaste h lähtee jyrkkään nousuun, kun tuote saavuttaa sille 

suunnitellun elinaikatavoitteen. 

 

Tuotannon osalta laadun vaihteluun tätä kautta vikaantumiseen vaikuttavat tekijät 

voidaan jakaa kahteen (Blischke et al., 2011, s. 46): 1) asennuksesta / kokoamisesta 

aiheutuvat virheet ja 2) komponenttien ongelmat (nonconformance). Tuotteet 

koostuvat useista erillisistä komponenteista, jotka asennetaan tuotannossa. 

Asennukseen hyödynnettävät menetelmät vaihtelevat tuotteiden vaatimusten mukaan, 

joten myös asennukseen liittyvät ongelmat ovat sidoksissa asennusmenetelmiin. 

Esimerkkinä toimivat elektroniikkateollisuudessa hyödynnettävät pintaladontakoneet 
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jotka vastaavat komponenttien asennuksesta ja juottamisesta piirilevyihin. Koneisiin 

voi tulla toimintahäiriöitä, joiden johdosta komponenttien asennuksissa tapahtuu 

ajoittain virheitä. Komponenttien aiheuttamat ongelmat aiheutuvat niiden 

soveltumattomuudesta täyttää niille asetettuja vaatimuksia. Tällöin ne voivat olla jo 

lähtökohtaisesti viallisia tai niille suunniteltuun tehtävään soveltumattomia 

ominaisuuksiltaan. Tuotetta suunniteltaessa tuotteelle tehdään arvio sen 

kestävyydessä eli siitä ajasta jolloin tuotteen oletetaan hajoavan. Blischke ja 

kumppanit (2011) ovat esittäneet vikaantumisasteen tuottavan vikaantumisfunktion 

h0(t) kylpyammekuvaajan vaiheiden erittelyn perustuen tuotannon virhetyyppeihin ja 

kuinka nämä vaikuttavat suunniteltuun vikaantumisfunktioon. Heidän mukaansa 

tuotteen suunnitteluvaiheessa muodostettu vikaantumisfunktio on nousevan 

vikaantumisasteen funktio, eli kuvaajassa vikaantumisaste (reklamoidut 

tuotteet/takuupopulaatio) kohoaa ajan kuluessa (Blischke et al., 2011, s. 46). Tämä 

ideaalinen vikaantumisfunktio on esitetty kuvan 5 A-käyrässä. 

 

Kuva 5 (Blischke et al., 2011, s. 47): Vikaantumisfunktion eri muotoja perustuen 
tuotannon laadun vaihteluun vaikuttaviin tekijöihin. 
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Tuotteen suunnitteluvaiheessa muodostettu vikaantumisfunktio ja sen kuvaaja toimivat 

suunnitelman mukaisesti vain siinä tapauksessa mikäli tuotteen valmistuksessa ei 

tehdä virheitä (Blischke et al., 2011, s. 47). Blischke et al. (2011) mukaan tuotannon 

valmistusvirheet muuttavat omalta osaltaan vikaantumisfunktiota sillä tuotannosta 

aiheutuvaa odottamatonta laadun varianssia ei voida yleisesti huomioida 

suunnitellussa vikaantumisfunktiossa (Blischke et al., 2011, s. 47). Tuotannon 

odottamaton laadun varianssi johtuu virheistä asennus- / kokoamisvaiheissa tai 

vaihtoehtoisesti tuotteissa käytetyistä komponenteista (komponenttien ominaisuudet 

eivät vastaa niille asetettuja vaatimuksia) (Blischke et al., 2011, s. 46). Tuotannon 

laadun ongelmat luetaan uusiksi vikatiloiksi, jotka muokkaavat suunniteltua 

vikaantumisfunktiota ja vaikutukset näkyvät selvästi myös funktion kuvaajassa. Kuvan 

5C- ja 5B-käyrät esittävät vikaantumisfunktioiden kuvaajia tuotannon laadun 

vaihteluun vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. 5B-käyrä kuvaa tuotannossa 

asennuksesta / kokoamisesta aiheutuneiden virheiden vaikutusta vikaantumisfunktion 

kuvaajaan. Tuotannon asennuksesta / kokoamisesta aiheutuneiden ennalta 

tuntemattomien vikatilojen kuvaaja on laskeva käyrä, joka edelleen yhdistyy 

ideaalitilanteen suunniteltuun vikaantumisfunktion nousevaan kuvaajaan (Blischke et 

al., 2011, s. 47). Tällöin Blischken ja kumppaneiden (2011) esittämät tuotannon 

asennuksesta periytyvien virheiden vaikutukset selittävät kuvassa 4 esitetyn yleisen 

kylpyammekäyrän käyttöönottovaiheen vikaantumisien syyn. Kuvassa 5 esitetty C-

käyrä kuvaa komponenttien yhteensopivuudesta aiheutuneiden ongelmien vaikutusta 

vikaantumisfunktion kuvaajaan. Blischken ja kumppaneiden (2011) mukaan 

vikaantumisfunktion kuvaaja muistuttaa yleisesti N-kirjaimen muotoa eli käyrä nousee, 

laskee ja nousee. 5D-käyrässä yhdistetään suunnitellun ideaali vikaantumisfunktion 

kuvaaja ja molemmat tuotannon vikatilanteiden aiheuttajat eli käyrät 5B ja 5C. 

 

Edelliseen perustuen tutkimuksen toiseksi hypoteesiksi määriteltiin: 

H2: Tuotannon laatu vaikuttaa tuotteiden vikaantumisaikaan 

 

Tuotteiden suunnitteluvaiheessa muodostettuun vikaantumisfunktioon perustuvat 

usein myös tuotteiden takuuehdot jolloin takuukustannuksia kyetään ennakoimaan ja 

samalla optimoimaan. Samalla takuukustannuksista tehdään yleensä myös varaus 
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jotta takuusta aiheutuviin kuluihin kyetään vastaamaan. Kyseinen arvio tuotteen 

kestävyydestä muodostaa vikaantumisasteen (failure rate), jonka kuvaaja on nouseva 

ajan funktiona (Blischke et al., 2011, s. 47). Eli todennäköisyys tuotteen 

vikaantumiselle kasvaa ajan funktiona. Tuotannosta peräisin olevat ongelmat 

muuttavat tätä arvioita, sillä niiden vaikutuksia ei ole voitu huomioida alustavissa 

arvioissa. Näiden johdosta tuotteet hajoavat ennenaikaisesti ja aiheuttavat näin myös 

ennakoimattomia kustannuksia mm. takuiden muodossa. Tämän päivän kiivaassa 

kilpailussa ja alati muuttuvassa markkinassa ennakoitavuus on elintärkeää. Tuotannon 

laadun vaihteluilla on laajat vaikutukset kannattavuuteen ja tätä kautta koko 

liiketoimintaan. Takuut aiheuttavat aina kustannuksia mutta niiden vaikutukset 

kertaantuvat mikäli yritysten takuukustannusten ennakoitavuus tuotannon ongelmien 

takia hankaloituu. Tällöin yritykset joutuvat ”sokkona” sitomaan yhä enemmän 

pääomia takuuvarauksiin sen sijaan, että pääomat valjastettaisiin johonkin 

kannattavaan liiketoiminnan osa-alueeseen. Tästä syystä tuotannon laatuongelmien 

ratkaiseminen on ensiarvoisen tärkeää. 
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3 TUOTETAKUUDATA JA SEN OMINAISPIIRTEET 

 

Yritysten tehokkaalle liiketoiminnan johtamiselle ja tosiasioihin perustuvalle suoritus- 

ja kilpailukyvyn parantamiselle luodaan perusta datalla ja sen edelleen jalostamisella 

informaatioksi (Lecklin, 2006). Tuotetakuuseen suoraan liittyvästä datasta voidaan 

koostaa hyödyllistä tietoa tuotteiden laadusta ja luotettavuudesta (Wu, 2012). Kuvassa 

kuusi on esitetty tuotteiden elinkaari takuun näkökulmasta. Ideaalitilanteessa jokainen 

kuvassa kuusi esitetty vaihe tuottaa dataa, jota kyetään edelleen hyödyntämään 

analyysissä. Takuudatan analysoinnilla voidaan edesauttaa valmistajia tunnistamaan 

esimerkiksi varhaisia merkkejä tuotteiden poikkeavuuksista, tuottamaan tietoa 

tuotteiden ja valmistuksen kehittämiseen, ennustamaan uusien tuotteiden 

luotettavuutta ja edesauttamaan takuuehtojen suunnittelussa (Wu, 2012). Blischken ja 

kumppaneiden (2011, s. 61) mukaan tuotetakuusta kerättävällä datalla 

mahdollistetaan jo olemassa olevien sekä uusien tuotteiden laadunhallinta, joka 

edelleen vaikuttaa koko yrityksen laajuudella kilpailukykyyn ja kannattavuuteen. 

Tuotetakuun käsittävä data jäsentyy kahteen erilliseen kokonaisuuteen, jotka ovat 

(Blischke et al., 2011, s. 61; Wu, 2012): reklamaatiodata ja täydentävä data. Tässä 

luvussa käsitellään takuuseen liittyvää reklamaatiodataa ja täydentävää dataa, niiden 

luonnetta, alkuperää, keskinäistä suhdetta ja analysointia. 

 

 

Kuva 6 (Wu, 2012): Tuotteiden elinkaari takuun näkökulmasta 

 

3.1  Reklamaatiodata 

 

Reklamaatioprosessi käynnistyy, mikäli tuote on kykenemätön toimimaan sille 

asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tähän vaikuttaa tuotteen luotettavuus. Tuotteen 

luotettavuus itsessään muodostuu monesta eri tekijästä, joista osa on tuotteen 

valmistajan hallinnassa (esimerkiksi tuotteen suunnittelu, valmistukseen ja jakeluun 
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liittyvät päätökset) ja osa puhtaasti asiakkaasta riippuvia tekijöitä (esimerkiksi 

käyttötapa, ympäristö ja ylläpito) (Blischke et al., 2011, s. 64). Kenttäluotettavuuden 

osatekijät omaavat yhteyden takuuanalyysissä hyödynnettävään ns. täydentävään 

dataan, jota käsitellään tarkemmin hieman myöhemmin. Takuureklamaation 

toteutumiseen vaikuttavat edelleen kaksi tekijää: takuuehdot ja takuun toimeenpano. 

Takuuehdot sanelevat millaisilla ehdoilla valmistaja suostuu hyödykkeessä esiintyville 

vioille myöntämään korvauksia. Takuuehtoihin ja niiden sisältöön vaikuttavat mm. 

erilaiset kansalliset lait ja määräykset, jotka hyödykettä myyvän organisaation tulee 

huomioida ehdoissa. Takuuehtoja ei kuitenkaan nähdä pelkkänä velvoitteena, vaan 

niitä hyödynnetään myös markkinointivalttina. Tämä juontaa juurensa siihen seikkaan, 

että takuun voimassaoloajan nähdään yleisesti korreloivan tuotteen laatuun (Murthy et 

al., 2002). Takuun toimeenpanolla tarkoitetaan kuluttajan tahtoa reklamoida 

rikkoutuneesta tuotteesta. Ilman kuluttajaa ei siis ole takuureklamaatiota. Kuluttajien 

toimeenpanemat takuureklamaatiot siirtyvät tämän jälkeen reklamoitavan hyödykkeen 

myyvän organisaation takuupalveluun, jossa reklamaatio käsitellään ja hyödyke 

korvataan takuuehtojen edellyttämällä tavalla. Takuupalvelu toimii rajapintana 

asiakkaiden ja hyödykkeen myyvän/valmistavan organisaation välillä. Samalla tämän 

rajapinnan kautta kerätään myös takuuanalyysin kannalta ensiarvoisen tärkeää 

reklamaatiodataa. Kuvassa seitsemän on esitetty edellä kuvatun takuuprosessin 

merkittävimmät tekijät ja näiden keskinäiset suhteet. 

 

 

Kuva 7 (Blischke et al., 2011, s. 64): Takuuprosessin merkittävimmät tekijät  
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Kuvasta seitsemän käy ilmi, että tuotteen luotettavuus on alullepaneva ominaisuus 

takuuprosessissa. Luotettavuus määrittää millä todennäköisyydellä tuote vikaantuu. 

Luotettavuus itsessään on usean eri tekijän summa. Tuotteen luotettavuuteen 

vaikuttavat kuluttajan tapa käyttää tuotetta ja myös samalla erinäiset valmistajan 

tekemät tuotekohtaiset päätökset suunnittelussa, tuotannossa ja jakelussa (Blischke 

et al., 2011, s. 64). Tuotteen kenttäluotettavuus sitoo reklamaatiodatan myös tuotetta 

koskevaan täydentävään dataan. 

 

Takuu- / huoltopalvelut muodostavat yleensä monimutkaisen prosessiketjun, jonka 

aikana päätellään kuuluuko raportoitu vika takuun piiriin, mikä on vian tekninen luonne, 

korjataanko vai korvataanko rikkinäinen tuote jne. (Blischke et al., 2011, s. 66). Takuu- 

/ huoltopalvelut ovat myös yrityksille luontainen tapa kerätä dataa asiakkaistaan ja 

tuotteistaan. Datan määrä luonnollisesti kasvaa mitä pidemmälle prosessissa edetään. 

Blischke et al. (2011, s. 65) mukaan prosessin ensimmäisessä vaiheessa 

reklamoitavasta tuotteesta kerätään sekä tuotteeseen että ilmenneeseen vikaan 

liittyvä data. Tämän tiedon pohjalta tehdään päätös takuuehtojen täyttymisestä. Mikäli 

ehdot täyttyvät viallinen tuote otetaan takuu- / huoltopalvelun käsittelyyn. Tässä 

vaiheessa huollon henkilökunta tuottaa dataa viallisesta tuotteesta ja sen käsittelystä. 

Tämän lisäksi tuotteen takuuseen liitetään myös kustannustietoja erilaisten 

liiketoimintaan liittyvien velvollisuuksien takia. Nämä kaikki yhdessä muodostavat 

edellä mainitun reklamaatiodatan. 

 

Blischke ja kumppanit (2011, s. 67) luokittelevat reklamaatiodatan neljään kategoriaan: 

- Tuotedata 

- Asiakasdata 

- Takuupalveludata 

- Kustannusdata 

 

Reklamaation tuotedata koostuu laajasti siitä kaikesta informaatiosta, joka voidaan 

suoraan liittää tuotteeseen, kuten esimerkiksi: malli, ostopäivämäärä, sarjanumero, 

takuutyyppi, vian esiintymispäivämäärä, asiakkaan kuvaus oireista, vikadiagnostiikka, 

lista viallisista komponenteista, tehdyt korjaukset jne. 
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Asiakasdata koostuu asiakkaan yhteystiedoista ja muista henkilökohtaisista 

asiakastiedoista. Asiakasdataan voidaan myös yhdistää asiakkaan tuotteen käyttöä 

koskevia tietoa, kuten esimerkiksi käyttötavasta, intensiteetistä ja käyttöympäristöstä. 

 

Yleisesti takuupalveluun liittyvä data koostuu esimerkiksi palvelun tarjoan tunnisteesta, 

takuuta käsittelevän henkilön tunnistetiedoista, reklamaation yksilöivästä tunnisteesta, 

korjaukset tehneen henkilön tunnistetiedoista ja reklamaation käsittelyyn käytetystä 

ajasta. 

 

Kustannusdata käsittää taas takuupalvelun yhteydessä muodostuneet suorat ja 

epäsuorat kustannukset. Suorat kustannukset muodostuvat aktiviteeteistä, jotka ovat 

suoraan sidonnaisia tuotteen rahtiin, korjaukseen/korvaukseen tai ehostukseen. 

 

3.2 Täydentävä data 

 

Täydentävä data käsittää kaiken varsinaisesta reklamaatiodatasta erillään olevan 

takuu liitännäisen datan, jota voidaan hyödyntää takuuseen liittyvien analyysien ja 

ennusteiden tekemisessä. Yhdessä takuuseen liitettävä täydentävä ja reklamaatiodata 

mahdollistavat tuotetakuun tehokkaan hallinnan ja johtamisen. 

 

Blischke et al. (2011, s. 80) määritelmän mukaan täydentäväksi dataksi luetaan takuun 

osalta kaikki sellainen tuotteen elinkaaren aikana muodostettu data, jota voidaan 

hyödyntää tuotetakuun hallinnassa. Koska tuotteen elinkaari sisältää monia eri vaiheita 

ja jokaisesta vaiheesta kyetään tuottamaan/keräämään valtava määrä dataa. Blischke 

ja kumppanit (2011, s. 80) ovat jäsentäneet täydentävän datan tuotannon mukaan 

kolmeen erilliseen ryhmään: 

 

 Tuotantoa edeltävä data 

 Tuotantodata  

 Tuotannon jälkeinen data 

 

Tuotantoa edeltävä data sisältää tuotteen soveltuvuuteen, suunnitteluun ja 

kehitykseen liittyvän datan. Tähän ryhmään sisältyy kuluttaja-, toimiala-, teknistä, 
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kustannus- ja mahdollisesti lainsäädännöllistä dataa. Esimerkiksi ennen tuotteen 

tuomista massatuotantoon tuotteelle suoritetaan arvioita teknillisestä valmiudesta, 

kannattavuudesta tai takuukustannuksista. Analyysit perustuvat kaikkeen kyseisen 

tuotteen tuotantoa edeltävään dataan. Tähän voidaan esimerkiksi hyödyntää 

aikaisemmin tuotannossa olevien tuotteiden dataa soveltuvilta osin. 

Tuotantodata sisältää kaiken tuotteiden tuotantovaiheessa tuotetun ja kerätyn datan. 

Tuotantodata koostuu mm. tuotteiden laadunvarmistuksesta ja tuotantoprosessien 

kontrollista saatavasta informaatiosta (Blischke et al., 2011, s. 87; Wu, 2012). Heidän 

määritelmä käsittääkin pitkälti laadunvarmistukseen liittyvän osuuden tuotannosta. 

Tuotannon jälkeinen data koostuu markkinointi-, myynti-, tuotetukipalvelu-, 

jälleenmyyjä-, takuutapaus- (pois lukien suoraan reklamaatioon liittyvä data) ja 

tuotteiden käytöstä kerätystä datasta (Blischke et al., 2011, s. 87; Wu, 2012). 

Tuotteiden käytöstä kerättävän datan voi edelleen pilkkoa takuuajan sisällä ja sen 

loputtua kerättyyn dataan (Blischke et al. 2011, s. 89). 

 

3.3 Jäljitettävyys 

 

Yleisesti teollisesti valmistetut tuotteet tuotetaan joko erissä tai osana jatkuvaa 

tuotantoa. Takuunhallinta edellyttää ongelmien perimmäisiin syihin pureutumista ja 

tähän edellytyksenä on kyky tuotantoerien ja/tai yksittäisten tuotteiden analysointiin. 

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan tuotantoerien ja yksittäisten tuotteiden tunnistamista 

analysointia silmällä pitäen. Jäljitettävyys mahdollistaa takuutapausten aiheuttajien 

taustalla olevien perimmäisten ongelmatekijöiden selvittämisen tuotteen koko 

elinkaaren laajuudella (Blischke et al. 2011, s. 93). 

Yksinkertaisimmillaan tuotantoerien jäljitettävyys toteutuu esimerkiksi ryhmittelemällä 

tuotantoerät tuotantovuorojen mukaan jakamalla tuotantoon käytetty kokonaisaika 

työvuorojen kestolla. Edellä kuvatussa menetelmässä jäljitettävyyden ehto toteutuu 

hyvin karkealla tasolla, joskin se antaa paremmat lähtökohdat analyysille kuin ilman 

vastaavaa toimenpidettä. Parantaakseen tuotteiden jäljitettävyyttä monet valmistajat 

hyödyntävät yksilöityjä sarjanumeroita, joilla tuotteet kyetään yksilöllisesti 

tunnistamaan. 

Reklamaatiodatan määrittelyssä mainittu tuotedata, jonka osaksi yksilöllinen 

sarjanumero myös luetaan, tuotetaan osaltaan jo aiemmissa tuotteen elinkaaren 
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vaiheissa. Tällöin eri elinkaaren vaiheet ja niistä tuotettu data limittyvät keskenään. 

Tämä ominaisuus mahdollistaa jäljitettävyyden toteutumisen myös eri 

elinkaarivaiheiden välillä. 

Sekä tuotantoerien että yksittäisten tuotteiden jäljitettävyyteen perustuvilla analyyseillä 

on paikkansa. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia aktiviteetteja. Päinvastoin 

hyödyntämällä molempia keinoja voidaan analyysiä tehostaa ja käytössä olevasta 

datasta tunnistaa erilaisia asioita. Esimerkiksi analysoimalla yksittäisiä tuotteita ei 

kyetä selvittämään tuotantolaitoksen eri työvuorojen vaikutuksia toteutuneeseen 

laatuun. 

 

3.4 Tuotetakuuseen liittyvän datan hyödyntäminen 

 

Valmistajien tuotannon / tuotteiden laadun ja suorituskyvyn mittarit ja niille asetetut 

tavoitetasot perustuvat usein takuuliitännäisen datan pohjalta tehtyyn arviointiin. 

Mittaristoa hyödynnetään yleisesti yrityksen ohjauksessa ja monitoroinnissa. Mikäli 

mittariston tavoitetasoja ei saavuteta, takuuliitännäinen data voi tarjota avaimet 

selvittää taustalla piilevien ongelmien syyt. Toisaalta datasta voidaan löytää myös 

signaaleja, joiden pohjalta voidaan toteuttaa parannuksia tuotteisiin, prosesseihin, 

tuotannon laatuongelmien ratkaisemiseen, takuutuotteiden suunnitteluun, 

takuukustannusten selvittämiseen, erilaisten taloudellisten ennusten tekemiseen ja 

tuotteiden luotettavuuden arviointiin ja samalla vaikuttaa positiivisesti koko yrityksen 

liiketoiminnan suorituskykyyn (Blischke et al., 2011, s. 381; Wu, 2012).  Saavutettavat 

tulokset pohjautuvat siis saatavilla olevaan dataan, joka analysoimalla jalostetaan 

informaatioksi. Wun (2012) mukaan takuuliitännäisen datan analyysissä pyritään 

nostamaan käyttökelpoinen informaatio esille palvelemaan erilaisten takuuseen 

liittyvien ongelmien / kysymysten ratkaisemisessa. 

 

Rationaalisessa ongelmanratkaisussa prosessi lähtee ongelman määrittelemisestä. 

Yleisesti ongelma määritellään asiaksi, joka tulisi korjata (reaktiivinen lähestyminen), 

mutta ongelma voidaan myös toisaalta määritellä mahdollisuudeksi parantaa jotain 

olemassa olevaa tai luoda jotain uutta (proaktiivinen lähestyminen).  
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Ongelmien luonne määrittelee pitkälti ongelmamäärittelyn jälkeen ongelmaratkaisun 

vaatimat askeleet. Blischken ja kumppaneiden (2011, s. 383) mukaan rationaalinen 

ongelmanratkaisu edellyttää kuvassa 8 esitettyjen askeleiden läpikäyntiä. 

   

 

Kuva 8 (Blischke et al., 2011, s. 383): Ongelmanratkaisun metodologia 

 

Ongelman määrittelyä seuraavassa askeleessa tarkastellaan ongelmaan liitoksissa 

olevia prosesseja, joiden ymmärtäminen on edellytys ongelmanratkaisulle. Tämän 

pohjalta kyetään tekemään määritykset ongelmantarkasteluun vaadittavalle datalle, 

joka kerätään seuraavassa askeleessa. Datan merkityksellisyys ja 

tarkoituksenmukaisuus onkin ensiarvoisen tärkeää analyysin onnistumisen kannalta. 

Analyysiin käytettävän datan rakenteen ymmärtäminen onkin perusedellytys 

onnistuneelle analyysille. Yleisesti takuuanalyysissä hyödynnetään monenlaista, 

erityyppistä dataa, joka kootaan useista eri tietolähteistä/järjestelmistä. Datan 
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rakenteen tuntemuksella viitataankin tähän kokonaisuuteen, jossa useista 

tietolähteistä peräisin olevasta datasta kootaan analyysin tavoitteita vastaava aineisto 

analysoitavaksi. Datan analyysi voi perustua pelkästään dataan (empiirinen) tai datan 

ja erilaisten teorioiden kombinaatioihin (empiirisen ja teoreettisen lähestymisen 

yhdistelmä). Analyysi on myös ongelmasidonnainen, joten puhtaassa empiirisessä 

lähestymisessä analyysit poikkeavat tapauksittain (Blischke et al., 2011, s. 384). 

Analyysin pohjalta kehitetään ja punnitaan eri ratkaisuvaihtoehtoja ongelmaan.  

 

Viimeisessä vaiheessa ratkaisu implementoidaan ja sen vaikutukset arvioidaan. Usein 

analyysit perustuvat rajalliseen / puutteellisen dataan ja ymmärtämykseen ongelmasta 

ja näin ollen kaikkia tekijöitä ei yksinkertaisesti kyetä huomioimaan. Tästä syystä 

vaikutusten arviointi on tärkeää ja mikäli tulokset eivät vastaa niille asetettuja 

vaatimuksia toistetaan edellä kuvatut vaiheet ongelman korjaamiseksi. 

 

Valmistaja tunnistaa ongelman, kun mittaristojen 1-N tavoitetasoa ei kyetä 

saavuttamaan. Tämä on selkeä signaali ongelmista, jotka vaativat huomiota. Vaikka 

suoraan takuun kontekstissa toimivat mittaristot hyödyntävät takuudataa, eivät ne 

suoraan kerro vian syytä tai mitä osaa prosessista tulisi lähteä parantamaan. Kuvassa 

yhdeksän on esitetty, miten takuuanalyysissä käytettä data muodostuu ja mitä 

askeleita vaaditaan jotta analyysiin pohjautuvia parannuksia voidaan yrityksissä 

toteuttaa.  
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Kuva 9 (Blischke et al., 2011, s. 387): Takuuseen liittyvän datan muodostus ja 
hyödyntäminen 

 

Tässä tapauksessa prosessi lähtee liikkeelle takuudatan keräämisestä. Kuvassa 

yhdeksän nähdään ylhäällä eri datalähteiden keskinäiset suhteet ja miten data näiden 

välillä rakentuu. Takuutapauksessa datan muodostus etenee kuvassa vasemmalta 

oikealle kuvassa esitettyjen nuolien mukaan. Takuudata-analyysi edellyttää takuuseen 

liittyvää dataa, jolloin koko prosessi lähtee liikkeelle takuudatan keräämisestä. 

Datalähteinä toimivat kuvan yhdeksän ylälaidassa listatut toiminnot: toimittajat, 

valmistaja, jälleenmyyjät, asiakkaat, tukipalvelu (service desk/call center), tekniset 

asiantuntijat (teknikot/insinöörit) ja takuuhuolto. Jokaista toimintoa kohden voi olla yksi 

tai useampi toimija. Eri toiminnot ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa keskenään. 

Yksinkertaistettuna eri toimijoiden välinen vuorovaikutus suuntautuu kuvassa 

vasemmalta oikealle. Esimerkkinä voimme käyttää auton valmistusta. Auton 

valmistukseen tarvitaan suuri joukko erilaisten komponenttien toimittajia (lasit, maalit, 
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renkaat, moottorit jne.). Tällöin n-määrä toimittajia toimittaa auton valmistukseen 

vaadittavat osat yhdelle valmistajalle. Valmistaja kokoaa autot toimittajilta saaduista 

komponenteista ja välittää ne edelleen eri jälleenmyyjille. Jälleenmyyjät välittävät 

tuotteet asiakkaille. Mikäli tuotteessa ilmenee ongelmia asiakkaat ottavat yhteyttä 

tukipalveluun tai suoraan takuuhuoltoon. Tukipalveluista mutkikkaammat ongelmat 

voidaan edelleen välittää teknikoille ja insinööreille ratkaistaviksi. Kuvasta käy ilmi, 

miten eri toimintojen tuottama data kategorisoidaan. Eri tietolähteet jakautuvat 

karkeasti reklamaatiodataan ja täydentävään takuudataan, joiden molempien 

olemassaolo on edellytys takuudatan analyysille. Toimittajat, valmistaja, ja 

jälleenmyyjät tuottavat yksinomaan täydentää dataa. Asiakkailta saadaan sekä 

täydentävää, että reklamaatiodataa. Muut yksinomaan reklamaatiodataa tuottavat 

toiminnot ovat: tukipalvelut, tekniset asiantuntijat ja takuuhuolto. Takuudata-

analyysissä luokiteltua dataa lähdetään käsittelemään tavoitteena muuntaa data 

informaatioksi ja edelleen tiedoksi. Tällöin analyysin perusteella pyritään tunnistamaan 

prosessin ongelmakohtia. Onnistuneessa takuudata-analyysissä onkin tärkeää vahva 

prosessituntemus (Blischke et al., 2011, s. 388). Koko datan tulkinta ja sen sisältämät 

kontekstisidonnaiset merkitykset edellyttävät vahvaa asiantuntemusta jotta analyysistä 

saadaan jotain merkityksellistä irti. Blischken ja kumppaneiden (2011, s. 389) mukaan 

analyysi voi sisältää useita eri tasoja, joissa jokaisessa edetään yhä syvemmälle 

yksityiskohtiin. Aluksi tuotetasolla voidaan dataa tarkastella isona kokonaisuutena 

ilman sen suurempia rajauksia (tuotantoajankohta / toiminta-aika ennen hajoamista) 

hyödyntämällä esimerkiksi pareto -analyysiä. Analyysissä keskitytään tunnistamaan 

hajonneita komponentteja tai vikatiloja tai prosessin osia, joissa ongelmia ilmenee ja 

muodostaa näiden perusteella käsitys dominoivista ongelman lähteistä. Tämän lisäksi 

tuote- / komponenttitasolla voidaan ongelmia linkittää eri operaatioihin tuotteen koko 

elinkaaren ajalta ja tällä tavalla edelleen syventää analyysiä ja sen tarjoamia 

mahdollisuuksia. Analyysi onkin monesti iteratiivinen prosessi. Analyysiin perustuen 

ongelma tunnistetaan ja luokitellaan. Ongelman kompleksisuudesta riippuen se 

voidaan luokitella kuuluvaksi yhteen tai useampaan seuraavista ryhmistä (Blischke et 

al., 2011, s. 390): 

 

 asiakaslähtöiset ongelmat: käyttö, väärinkäyttö, petos jne.  
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 palvelulähtöiset ongelmat: huollon epäpätevyys, ylipalvelu, logistiikan 

ongelmat, petokset jne. 

 tuotantolähtöiset ongelmat: kokoonpanon liittyvät ongelmat, 

tuotantoprosesseihin liittyvät ongelmat, komponenttien laadun poikkeamat jne. 

 suunnittelulähtöiset ongelmat: materiaalivalinnat, vaatimusmäärittelyssä tehdyt 

virheet jne. 

 

Tyypillisesti tuotannon ongelmien analyysissä hyödynnetään reklamaatiodatan lisäksi 

täydentävää dataa, joka on kytköksissä reklamoituihin tuotteisiin. Tuotannon osalta 

tähän lukeutuvat varsinainen tuotannon data sekä tavarantoimittajiin ja käytettyihin 

komponentteihin liittyvä data (Blischke et al., 2011, s. 391). Tuotannon ongelmia 

analysoidaan karkealla tasolla tuotantoerissä, jotka muodostetaan esimerkiksi aikaan 

perustuvalla jaottelulla (tuotetut tuotteet kuukausittain) tai erillisesti tunnistettaviin 

tuotantoeriin (Blischke et al., 2011, s. 391). 

 

Kuvassa 9 on esitetty tunnistettujen ongelmien korjaamisessa hyödynnettäväksi 

PDCA-sykliä (plan-do-check-act) tai toiselta nimeltään Demingin ympyrää. PDCA-sykli 

on vakiinnuttanut asemansa laajasti eri toimialoilla osana laadun parantamiseen 

tähtääviä toimenpiteitä. PDCA itsessään on iteratiivinen neljän askeleen 

johtamismetodi prosessien ja tuotteiden jatkuvan parantamisen hallintaan (Moen & 

Norman, 2009). Plan eli suunnitteluvaiheessa määritellään ongelma ja hypoteesi 

mahdollisista syistä ja ratkaisuista. Do eli toteutusvaiheessa toteutetaan suunnitellut 

toimenpiteet. Check eli tarkistusvaiheessa tarkistetaan toteutettujen toimenpiteiden 

vaikutukset. Act eli toimenpidevaiheesta palataan suunnitteluvaiheeseen mikäli 

toteutetut muutokset eivät aikaansaaneet haluttua lopputulemaa tai muutokset 

standardisoidaan prosessiin mikäli ne tuottivat halutun lopputuleman. Esimerkiksi ITIL 

v3-kehyksessä, joka perustuu toimialojen parhaisiin käytäntöihin, noudatetaan 

jatkuvan parantamisen prosessissa PDCA-sykliä. Jatkuvan parantamisen ideologialla 

on paikkansa laadun hallinnassa, sillä sen noudattaminen johtaa pitkällä aikavälillä 

todistettavasti laatuun (tai sen puutteeseen) yhdistettävien kustannusten 

vääjäämättömään laskuun (Kaplan, 1983). 
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Yksi yleiskäyttöisimmistä ja samalla tunnetuimmista mittareista takuun kontekstissa on 

reklamaatioaste. Reklamaatioaste voidaan laskea useilla tavoilla mutta 

yksinkertaisimmillaan se noudattaa seuraavaa kaavaa: WCR = [kumuloituva 

reklamaatioiden määrä / tuotteiden myyty kappalemäärä] * 1000. Reklamaatioaste on 

suhdeluku, jolla mitataan reklamoitujen tuotteiden prosentuaalista määrää suhteessa 

myytyjen tuotteiden määrään eli volyymiin. Reklamaatioasteen laskemiseen vaadittu 

data muodostuu vasta tuotteiden siirryttyä markkinoille. Reklamaatioiden määrä 

edustaa varsinaista reklamaatiodataa, kun taas tuotteiden myyty kappalemäärä eli 

myyntivolyymi edustaa talousdataa, joka takuudatan luokittelussa määritellään 

täydentäväksi dataksi. Reklamaatioastetta hyödynnetään tuotannon tarkastelussa 

laadun mittarina, jolloin sitä lähdetään tarkastelemaan tuotantoerittäin 

valmistusajankohdan funktiona. Mikäli tuotantoerän reklamaatioaste ylittää asetetut 

tavoitetasot, toimii tämä mahdollisena indikaattorina tuotantoon liittyvistä ongelmista. 

Tuotannon reklamaatioasteeseen perustuva analyysi on esitetty kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10 (Blischke et al., 2011): Reklamaatioasteeseen perustuva tuotannon 
ongelmien analysointi 
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Kuvassa 10 nähdään kahdessa tuotantoerässä esiintyvät ongelmat, jotka nostavat 

kyseisten tuotantoerien reklamaatioasteen selvästi tavoitetason yläpuolelle. Blischken 

ja kumppaneiden (2011, s. 391) mukaan reklamaatioasteen kohoaminen on 

indikaattori tuotannossa piilevistä ongelmista. Tuotannon reklamaatioasteen 

tavoitetaso on vapaasti määritettävissä valmistajan kannalta hyväksyttävälle tasolle. 

Reklamaatioiden tavoitetaso voi perustua esimerkiksi reklamaatiodataan ja 

täydentävään dataan (Wu, 2012), toimialan keskiarvoihin, benchmark -vertailuun, 

vastaavien tuotteiden reklamaatioasteisiin, tuotteen katetuotto-odotuksiin tai 

esimerkiksi edellä mainittujen datalähteiden kombinaatioon. Analyysiä lähdetään 

löydösten perusteella edelleen tarkentamaan ongelmien taustalla olevien 

perimmäisten syiden selvittämiseksi. Tämä tapahtuu esimerkiksi lisäämällä analyysin 

tarkkuuttaa tai laajentamalla analyysiin käytettävää dataa. 

 

3.5 Tuotannon laatuongelmat 

 

Tuotantoprosessi sisältää yleisesti useita erilaisia vaiheita, jolloin myös mahdollisten 

ongelmien kirjo on erittäin laaja. Kuvassa 11 on esitetty tuotannossa tyypillisesti 

esiintyviä ongelmatyyppejä. 

 
 

 
Kuva 11 (Blischke et al., 2011, s. 404): Tuotannosta aiheutuvat ongelmat 

 

Kuvassa 11 esitetyille tuotannon ongelmatyypille on olemassa useita tekijöitä, jotka 

aiheuttavat kyseessä olevan ongelman, kuten esimerkiksi (Blischke et al., 2011, s. 

404): tuotantolinjojen väärät asetukset, kouluttamaton henkilökunta tai riittämätön 
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tuotetestaus. Tuotannon ongelmien ratkaiseminen vaatii yksityiskohtaista 

tuotantodatan analyysiä, jotta ongelmien perimmäiset syyt kyetään jalostamaan 

saatavilla olevasta datasta. Blischke ja kumppanit (2011, s. 404) kutsuvat tätä 

ongelmanratkaisuprosessia kuvaavasti alaspäin porautumiseksi, jossa analyysiä 

tarkennetaan koko ajan etenemällä loogisesti askeleittain kohti analyysille asetettua 

päämäärää.  
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4 DATAN JALOSTAMINEN LIIKETOIMINNAN LISÄARVOKSI 

 

Dataan perustuvat päätökset edustavat päätöksenteossa todellisuutta, 

johdonmukaisuutta ja toistettavuutta (Davenport et al., 2001). Datan hyödyntäminen 

päätöksenteossa vähentää samalla ihmisten epäluotettavien ominaisuuksien ja 

toimintatapojen vaikutuksia päätöksenteossa (Davenport et al., 2001). Tässä luvussa 

määritellään datan, tiedon / informaation, tietämyksen väliset suhteet ja selvitetään 

miten datasta voidaan luoda päätöksentekoon lisäarvoa. 

 

4.1 Data, tieto ja tietämys 

 

Davenport ja Prusak (2000, s. 2) määrittelevät yleisellä tasolla datan diskreetiksi 

joukoksi faktoja. Liiketoiminnan kontekstissa Davenport ja Prusak (2000) ovat 

määritelleet datan edelleen jäsennellyksi joukoksi eri tapahtumista tehtyjä kirjauksia 

(Davenport et al., 2000). Data kuvaa osaa siitä, mitä on tapahtunut ilman minkäänlaista 

tulkintaa tapahtumien kulusta tai ottamatta kantaa sisällön merkityksellisyyteen tai 

merkityksettömyyteen. Data voi olla esimerkiksi joukko merkkejä, signaaleja, 

rakenteita tai malleja, joille ei ole annettu merkitystä (Aamodt & Nygård, 1995, s. 198). 

Data toimii tiedon rakennusaineena. 

 

Data muovataan tiedoksi tulkitsemalla sitä ja antamalla sen sisällölle merkitys (Aamodt 

& Nygård, 1995, s. 198; Davenport et al., 2000, s. 3). Davenport ja Prusak (2000, s. 4) 

listaavat viisi eri menetelmätyyppiä, joilla dataan lisätään merkitys ja tätä kautta 

muodostetaan tietoa: datan asiayhteyteen sitominen, datan kategorisointi, datan 

matemaattinen analysointi, datassa olevien virheiden korjaus ja datan 

konsolidointi/tiivistäminen. 

 

Tietämys (engl. knowledge) määritellään Aamodtin ja Nygårdin (1995, s. 197) mukaan 

sisäistetyksi/opituksi tiedoksi. Heidän mukaan tietämys on tietoa, joka on oppimisen 

kautta sisäistetty osaksi toimijan/agentin (kone tai ihminen) päätöksenteossa 

hyödynnettäviä resursseja ja jota edelleen kyetään aktiivisesti hyödyntämään 

päättelyssä/päätöksenteossa. Davenport et al. (1998) mukaan tietämys on 
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informaatiota jota rikastetaan ja muokataan perustuen kokemukseen, sisältöön, 

tulkintaan ja arviointiin. Samoin kuin informaation luomisessa, vaaditaan myös 

tietämyksen synnyttämisessä merkittävää toimijan/agentin panosta (Peppard, 2005, s. 

111). Tällöin informaation tulkinta ja muutos tietämykseksi ovat riippuvaisia tulkitsijan 

tietopohjasta, kokemuksesta, arvoista ja sekä muutoksen toteuttavasta prosessista 

(Nonaka, 1994; Peppard, 2005). Stenmarkin (2002) mukaan tietämyksestä voidaan 

myös toisaalta johtaa informaatiota ja informaatiosta jalostaa edelleen dataa. Tämä 

huomio osoittaa sen, että tietämys, informaatio ja data punoutuvat monilta osin tiiviisti 

toisiinsa ja käyttötarkoitus määrittelee niiden keskinäisten suhteiden luonteen, 

suunnan ja kompleksisuuden (Stenmark, 2002). Sen lisäksi, että tietämystä tarvitaan 

datan ja informaation tulkitsemisessa, tietämys on keskeisessä osassa uuden 

tietämyksen omaksumisessa ja luomisessa eli oppimisessa (Aamodt & Nygård, 1995). 

 

4.2 Datasta tietämyksen kautta liiketoiminnalliseen lisäarvoon 

 

Yritykset tekevät huomattavia taloudellisia panostuksia teknologioihin, joilla kyetään 

tuottamaan valtavia määriä dataa liiketoimintatapahtumista (Davenport et al., 2001). 

Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan 90 prosenttia maailman datasta oli tuotettu 

viimeisten kahden vuoden sisällä (SINTEF 2013). On myös oletettavaa, että sama 

trendi kiihtyy entisestään tulevina vuosina. Davenportin ja kumppaneiden (2001) 

mukaan useimmat yritykset eivät ole kuitenkaan onnistuneet kehittämään 

kyvykkyyksiä liiketoimintaan sidoksissa olevan datan hyödyntämisessä liiketoimintaa 

koskevassa päätöksenteossa. Kyseiset kyvykkyydet mahdollistavat todellisen dataan 

perustuvan lisäarvon luomisen, mikäli dataan perustuvan informaation perusteella 

tehdyt päätökset laitetaan täytäntöönpanoon (Davenport et al., 2001). Datan 

muuntaminen tietämykseksi ja tästä edelleen liiketoimintaan vaikuttaviksi tuloksiksi 

edellyttää laaja-alaista panostusta sekä teknologiaan että henkilöstön kyvykkyyksiin 

(Davenport et al., 2001 s. 120). Gilad ja Gilad (1986, s. 53) listasivat aikoinaan 

liiketoimintatiedon hallinnan (engl. business intelligence, BI) viisi keskeisintä tehtävää: 

 

 Kerätä raaka dataa 

 Arvioida datan ja informaation paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta 

 Datan ja Informaation analysointi 
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 Informaation tallentaminen 

 Prosessoidun informaation jakaminen päätöksentekijöille 

 

Kyseiset tehtävät ovat pinnalla liiketoimintatiedon hyödyntämisessä vielä tänä 

päivänäkin. Davenport ja kumppanit (2001) lanseerasivat tutkimuksensa pohjalta 

mallin selittämään millaisia kyvykkyyksiä organisaatiolla on oltava, jotta datasta 

kyetään jalostamaan tietämystä ja edelleen muuntamaan se liiketoiminnalliseksi 

lisäarvoksi. Malli pitää sisällään hyvin samanlaisia tehtäviä kuin Gilad & Giladin vuonna 

1986 esittämässä listauksessa. Davenportin ja kumppaneiden (2001) malli koostuu 

kolmesta hierarkkisesta elementistä: kontekstista, muutoksesta ja tuloksesta. 

Konteksti muodostuu strategiaan, kyvykkyysiin ja kokemukseen, organisaatioon ja sen 

kulttuuriin, teknologiaan ja dataan liittyvistä tekijöistä. Konteksti ja sen muodostavat 

tekijät luovat perustan analyysille ja päätöksenteolle, sillä sekä analyysit että päätökset 

tehdään tietyssä kontekstissa (tässä tutkimuksessa takuun kontekstissa) perustuen 

konteksti-elementin tekijöihin. 

 

Muutos-elementti pitää sisällään kaksi toisiinsa sidoksissa olevaa iteratiivista vaihetta: 

analyysiprosessin ja päätöksentekoprosessin (Davenportin et al., 2001 s. 128). 

Analyysiprosessissa on kyse datan jalostamisesta käyttökelpoiseksi informaatioksi ja 

tietämykseksi. Jotta jalostus toteutuu, on analyysiprosessissa keskeisessä osassa 

datan muokkaaminen ja manipuloiminen puhdistamalla, järjestelemällä ja ehostamalla 

sitä (Davenportin et al., 2001 s. 128; Palmquist & Ketola, 1999 s. 30). Peppardin (2005) 

mukaan informaation huono laatu voi edelleen vaikuttaa negatiivisesti tietämykseen 

perustuviin aktiviteetteihin. Tällöin siis analyysissä tuotettu informaation ja tietämyksen 

laatu osaltaan vaikuttaa myös niihin perustuvien päätösten laatuun. Pirttimäen (2007, 

s. 2) mukaan yritysten kilpailullinen etulyöntiasema saavutetaankin ylivertaisella 

kyvyllä ennakoida/ennustaa liiketoiminnalle merkittävä raaka data, muuntaa se 

informaatioksi ja edelleen yrityksen liiketoimintaympäristölle ominaiseksi tietämykseksi 

ja lopulta hyödyntää jalostettua tietämystä liiketoiminnassa.  

 

Päätöksentekoprosessi nähdään usein yrityksissä mustana laatikkona, johon kyetään 

vähiten ulkoisesti vaikuttamaan (Davenport et al., 2001). Silti päätöksentekoprosessi 

mielletään tehottomaksi, mikäli analyysin tuloksia ei hyödynnetä itse päätöksenteossa. 
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Pirttimäen (2007) mukaan päätöksentekoa tukevan analyysin tuottaman informaation 

puute voi muodostaa jopa esteen yrityksen tehokkaalle toiminnalle. Tulos-elementti 

koostuu analyysin ja päätöksenteon pohjalta toteutetuista muutoksista (Davenport et 

al., 2001). Analytiikan tuottamat löydökset tai niihin pohjautuvat päätökset eivät yksin 

johda tuloksiin. Tulokset muodostuvatkin organisaation kyvystä jalkauttaa päätökset 

organisaatioon ja nämä yhdessä määrittävät organisaation suorituskyvyn (Davenport 

et al., 2001).  

 

Pirttimäen (2007) määritelmä liiketoimintatiedon hallinnasta noudattaa Gilad & Giladin 

ja Davenportin ja kumppaneiden edellä kuvattuja löydöksiä. Liiketoimintatiedon 

hallinnassa on kyse informaation ja tietämyksen soveltamisesta ongelmanratkaisussa 

tai erilaisten tehtävien suorittamisessa (pirttimäki, 2007, s. 39). Thierauffin (2001, s. 

10-11) mukaan liiketoimintatiedon hallinnassa keskitytään tunnistamaan erilaisia 

kaavoja ja trendejä yrityksen omien toimintojen ja asiakkaiden väliltä jotta 

päätöksenteon laatua kyettäisiin parantamaan. Tällöin liiketoimintatiedon hallinnassa 

ei ole vain kyse koostetusta informaatiosta, vaan siihen liittyy myös tietämys siitä, 

kuinka informaation sisältöä voidaan soveltaa (Pirttimäki, 2007, s. 39). Pirttimäen 

(2007, s. 40) mukaan liiketoiminnan ydinaktiviteetit sisältävät liiketoiminnan kannalta 

kriittisintä informaatiota, joka toimii yhtenä merkittävimmistä yrityksen voimavaroista 

yrityksen nykyisen ja tulevaisuuden arvon muodostumisessa. 

 

4.3 Datan, informaation ja tietämyksen yhdisteleminen 

 

Eri datalähteiden yhdisteleminen auttaa tarkasteltavaan asiaan liittyvän 

kokonaiskuvan muodostamisessa ja analysoinnissa (Palmquist & Ketola, 1999). Datan 

ja datalähteiden yhdistelemisen perusedellytyksenä on tuntea ja ymmärtää datan 

merkitys. Merkitys koostuu datan ja sen yhdistelmien käyttötarkoituksesta ja datan 

muodostamiseen ja päätöksentekoon liittyvistä kontekstisidonnaisista prosesseista 

(Palmquist & Ketola, 1999 s. 30). 

  

Yleisesti yritykset hyödyntävät dataan pohjautuvaa informaatiota päätöksenteon 

tukena. Päätöksenteon kannalta keskeisen informaation puute muodostaa esteen, 

joka tulee esille yleensä liiketoiminnan ongelmatilanteissa, joissa epäkohtia yritetään 
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korjata tai kun uusia mahdollisuuksia aiotaan hyödyntää (Pirttimäki, 2007, s 41). Tästä 

syystä tiedonhallinnan kannalta onkin erittäin tärkeää määritellä liiketoiminnan 

informaatiotarpeet, koska määrittely sanelee pitkälti myös koko prosessin 

onnistumisen (Choo, 2002, s. 28; Pirttimäki, 2007, s. 41). Samalla päätöksenteon 

informaatiotarpeiden määrittely toimii myös pohjana datan määrittelylle. 

 

Peppardin (2005, s. 114) mukaan eri informaation yhdistäminen voi nostaa niiden 

molempien arvoa, sillä eristetyllä informaatiolla ei ole usein juuri muualla arvoa kuin 

yksittäisen organisaation/osaston kontekstissa. Informaation käyttö määrittelee 

yleisesti myös informaation arvon organisaatiolle (Peppard, 2005). 

 

Datan jalostaminen liiketoiminnan lisäarvoksi on hyvin monitasoinen prosessi. Datan 

muokkaaminen informaatioksi ja edelleen tietämykseksi ei varsinaisesti takaa 

lisäarvon automaattista muodostumista. Lisäarvon muodostamiselle löytyi 

kirjallisuudesta useita erillisiä tekijöitä, joiden keskinäinen vaikutus joko mahdollistaa 

lisäarvon syntymisen tai estää sen. Informaatiotarpeen määrittelyn onnistuminen oli 

perusedellytys lisäarvon tuottamiselle. Mikäli organisaatio epäonnistuu kyseisessä 

tehtävässä, ei päätöksenteossa vaadittavaa informaatiota kyetä tuottamaan. Datan 

jalostaminen tietämykseksi ja tähän liittyvä osaaminen on tärkeä tekijä 

liiketoiminnallisen lisäarvon muodostuksessa. On myös huomioitava, että tietämys 

liittyy jokaiseen vaiheeseen tässä ketjussa. Tietämys vaikuttaa datan jalostamisessa 

informaatioksi ja informaation sisäistämisessä tietämykseksi. Onkin todettava, että 

tietämyksellä on aktiivinen rooli datan muuntamisessa informaatioksi, olemassa 

olevan informaation johtamisessa uudeksi informaatioksi ja uuden tietämyksen 

hankinnassa. Aiemmassa tutkimuksessa nousi myös esiin eri informaation 

yhdistelemisen tuoma mahdollinen lisäarvo datan merkittävyyteen. Myös datan ja 

informaation yhdistelemisessä organisaationaalinen kyvykkyys ja tietämys vaikuttavat 

lopputulokseen. Liiketoiminnan päätöksentekoa tukevan informaation ja tietämyksen 

muodostaminen ei pelkästään riitä lisäarvon tuottamiseksi. Mikäli organisaation 

päätökset ja päätöksistä seuraavat toimenpiteet eivät perustu tuotettuun informaation 

ja tietämykseen tekee se niistä tällöin merkityksettömiä, jolloin tuotettuun 

informaatioon perustuvaa lisäarvoa ei saavuteta.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen varsinaiseen toteutukseen liittyviä asioita. 

Ensimmäiseksi läpikäydään hyödynnetyt tutkimusmenetelmät. Tämän jälkeen 

esitellään case -organisaatio ja läpikäydään tutkimusaineiston määrittely ja miten 

aineisto on kasattu. Viimeiseksi luvussa esitellään hyödynnettyä analyysimenetelmää 

ja arvioidaan tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia.   

 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimukset jaotellaan yleisesti kvalitatiivisiin (laadullinen) ja kvantitatiivisiin 

(määrällinen) tutkimuksiin. Näiden kahden suuntauksen tarkka erottaminen on 

vaikeaa, sillä mittaaminen sisältää kaikilla tasoilla sekä kvalitatiivisen että 

kvantitatiivisen puolen (Hirsijärvi et al., 2004, s. 127). Yleisesti kvantitatiivisen 

tutkimuksen mielletään käsittelevän lukumääriä / prosenttiosuuksia ja näiden 

merkitysten tulkitsemista (Hirsijärvi et al., 2004, s. 131). Tällä ei kuitenkaan pyritä 

suuntausten vastakkainasetteluun, sillä numerot ja merkitykset ovat vastavuoroisesti 

myös toisistaan riippuvaisia, jolloin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen suuntauksien 

voidaan myös mieltää toisiaan täydentäviksi lähestymistavoiksi (Hirsijärvi et al., 2004, 

s. 127). 

 

Tämä tutkimus noudattaa kvantitatiivista tutkimusotetta. Tutkimusotteen valintaan 

johtivat saatavilla olevan aineiston luonne ja tutkimuksen toteuttajan henkilökohtaiset 

intressit. Hirsijärven, Remeksen ja Saravaaran (2004, s. 131) mukaan kvantitatiivisen 

tutkimuksen ominaispiirteitä ovat johtopäätöksien tekeminen aiemmasta tutkimuksesta 

ja tutkimuksen nojaaminen aiempiin teorioihin, hypoteesien esittäminen, käsitteiden 

määrittely, aineiston keruun suunnitelmat jossa tärkeää havaintoaineiston soveltuvuus 

määrälliseen/numeeriseen mittaamiseen, otantasuunnitelma, jossa määritellään 

perusjoukko johon tulosten tulee päteä (ja josta edelleen otetaan otos tutkimusta 

varten), aineiston saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon ja päätelmien 

tekeminen havaintoaineiston tilastolliseen analyysiin (t-testi) perustuen.  
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavan asian luonne, tutkimuksen tavoite, 

aikataulu ja budjetti ovat tiedonkeruumenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä 

(Heikkilä, 1998). Tyypillisesti aineisto voidaan kerätä esimerkiksi kysely- tai 

haastattelututkimuksena, valmiista aineistoista, rekisteröimällä omaa toimintaa, 

hyödyntämällä tietokoneohjelmia datan keräämisessä, erilaisilla mittauksilla tai 

havainnoimalla kohdetta (Heikkilä, 1998; Järvinen et al., 2004). 

Tämän tutkimuksen aineisto on koottu case -organisaation keskitetystä 

tietovarastosta. Tutkittavan asian luonne on pääasiallinen määrittäjä tämän 

tutkimuksen aineiston keruumenetelmän valinnassa. Tutkittavalle alueelle ja 

prosessille on ominaista sen koostuminen useista erillisistä järjestelmistä, joista kukin 

tuottaa prosessille merkityksellistä dataa erinäisistä tapahtumista. Case-

organisaatiossa hyödynnetään keskitettyä tietovarastoa, jonne kootaan liiketoiminnalle 

merkityksellistä dataa. Tähän tietovarastoon on myös koostettu tämän tutkimuksen 

hyödyntämien yksittäisten järjestelmien tuottama data. Tutkimuksen päämäärään 

peilaten yksittäisten järjestelmien tuottamaa dataa ei voida analysoida siilomaisesti 

yksittäisinä järjestelminä. Kattavan takuuanalyysin toteuttaminen edellyttääkin näiden 

järjestelmien tuottaman datan yhdistelemistä ja limittämistä, jotta tutkimukselle 

asetetut päämäärät toteutuisivat. Tutkimuksessa käytetty data koostuu tuotteiden 

reklamaatiodatasta, tuotannossa muodostuvasta täydentävästä datasta ja tuotteiden 

rekisteröintidatasta. Tutkimusaineiston otantaa haluttiin rajata siten, että 

tutkimuksessa käsitellään tuotannossa virheelliseksi tunnistettujen ja edelleen 

korjattujen laitteiden menestymistä markkinoilla verrattuna tuotteisiin, jotka ovat 

menneet tuotantolinjan läpi ilman ongelmia ja verrata näiden kahden eri ryhmän 

tuotteiden reklamaatioasteita. Tämän lisäksi otanta on rajattu käsittämään vain tietyn 

määritellyn aikavälin, tietyn tuotantolaitoksen ja yhden tuotemallin. Tällä otannalla 

pyritään testaamaan tutkimuksessa esitetyt hypoteesit ja vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden toteutus koostuu seuraavista vaiheista: 

 

1. Tutkimusaineiston kerääminen 

- Vaatimusmäärittely tarvittavalle datalle 

- Datan kerääminen 
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2. Aineiston analysointi 

- Datan koostaminen analysoitavaan muotoon 

- Analyysi 

3. Tutkimuksen tulokset 

- Hypoteesien testaaminen 

- Pohdinta 

- Alakysymyksiin vastaaminen 

4. Johtopäätökset 

- Tutkimuskysymykseen vastaaminen 

- Löydösten teoreettiset ja empiiriset vaikutukset 

- Rajaukset ja lisätutkimus 

 

5.2 Case -organisaatio ja tietojärjestelmä 

 

Case -organisaationa toimii elektroniikkateollisuuden toimialalla toimiva yritys, jonka 

tuoteportfolio sisältää useita erilaisia tuoteperheitä ja malleja. Kuvassa 12 on esitetty 

case-organisaation takuukustannusten ajurit. 

  

 

Kuva 12: Case -organisaation takuukustannusten ajurit 

 

Kuvasta 12 käy ilmi, että takuukustannukset muodostuvat tuotteille tehtävien 

korjausten yksikkökustannuksesta ja korjausten kokonaismäärästä. Korjausten 
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yksikkökustannukset pohjautuvat tuotteiden laatuun ja huoltoketjun laajuuteen. 

Korjausten kokonaismäärä pohjautuu takuupopulaatioon ja reklamaatioasteeseen. 

Takuupopulaatio muodostuu myynnin volyymistä ja tuotteisiin liitoksissa olevasta 

takuuajasta eli joukosta tuotteita, jotka ovat takuuehtojen alaisuudessa tiettynä 

ajankohtana. Reklamaatioaste on takuupopulaation ja reklamaatioiden määrän suhde. 

Suuremmassa mittakaavassa case -organisaation takuukustannukset ovat yksi 

kokonaisuus myynnin kustannusten alaisuudessa. Muita vastaavia 

myynninkustannuksiksi luettavia kustannuksia ovat esimerkiksi 

materiaalikustannukset, suorat työvoimakustannukset, rahdit ja tullit eli kustannukset, 

jotka muodostuvat tuotteiden myynnistä. Yhdistämällä myynnin kustannuksiin 

organisaation nettomyynti saadaan myyntikate. Myyntikate yhdessä operatiivisten 

kustannusten, veroasteen ja sijoitetun pääoman kanssa muodostavat yrityksen 

kannattavuuden eli tuottaako yritys voittoa vai tappiota. Takuukustannukset ovat siis 

yksi osa tässä kokonaisuudessa mutta niiden merkitys ja etenkin hallinnan merkitys on 

varteen otettava tekijä tarkasteltaessa yrityksen ja sen tuotteiden kannattavuutta. 

 

Case –organisaatio koostuu useista tuotantolaitoksista sekä myynti- ja 

palvelunorganisaatiosta. Tämän kyseisen tutkimuksen osalta juuri tuotantolaitoksista, 

myyntiorganisaation myymistä tuotteista ja palveluorganisaation tuottamasta datasta 

muodostuu tutkimuksen kannalta merkityksellinen aineisto. Kyseinen informaatio 

tuotetaan toimitusketjun osalta tuotannonohjausjärjestelmästä (ERP) ja tätä tukevista 

varsinaisista tuotannon eri vaiheiden suoritusta ohjaavista järjestelmistä (MES, 

manufacturing execution system). 

Kuluttajien tulee aktivoida tuotteet rekisteröitymällä valmistajan järjestelmään. Tällä 

tavalla tuotteista kirjataan rekisteröinnin kannalta merkityksellistä informaatiota. 

Rekisteröintejä voidaan tehdä kolmea eri kanavaa pitkin, jolloin näiden kanavien 

tuottama informaatio kootaan yhteen tietovaraston kantaan. Tuotteiden reklamaatioita 

ja huoltoa hallitaan omalla järjestelmään, jonne kirjataan kaikki tuotteista tehdyt 

reklamaatiot ja huoltotoimenpiteet joita tuotteille on tehty. Reklamaatioista ja huolloista 

kerääntyvä informaatio kootaan edelleen valmistajan keskitettyyn tietovarastoon, jossa 

kyseistä dataa kyetään hyödyntämään myös muissa kuin pelkässä takuun / huollon 

hallinnan järjestelmissä. 
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Case -organisaatiossa hyödynnetään keskitettyä tietovarastoa, jonne kootaan kattava 

otanta koko organisaation tuottamasta datasta. Tietovarasto kokoaa yhteen 

liiketoiminnassa hyödynnettävät erityyppiset tietolähteet ja tietotyypit, jolloin se 

mahdollistaa datan laajemman ja tehokkaamman hyödyntämisen kilpailutekijänä ja 

edesauttaa liiketoiminnan tietoon perustuvaa hallintaa. Case -organisaation keskitetty 

tietovarasto sisältää dataa laajasti koko tuotteen elinkaaren ajalta, jolloin mukana on 

erilaista talous-, teknistä ja operatiivista dataa. Tietovarastossa kyetään vaivattomasti 

hyödyntämään ja yhdistelemään hyvin erityyppistä dataa ja tätä kautta tehostamaan 

yrityksen tietovarannon hyödyntämistä liiketoiminnassa yhtenä keskeisistä 

kilpailutekijöistä. Organisaation keskitetyn tietovaraston pääasiallinen käyttötarkoitus 

onkin toimia alustana erinäisille raportointi- ja analysointisovelluksille. 

 

5.3 Aineistona käytettävän datan määrittely ja keräys 

 

Tutkimuksen toteuttamiseksi vaadittavan aineiston määrittely perustuu 

kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin määritelmiin takuuseen liitoksista olevasta 

datasta, sen ominaisuuksista, käyttötarkoituksista ja tämän teorian peilaamisesta 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimukseen toteuttamiseksi vaadittava aineisto jakautuu 

varsinaiseen reklamaatiodataan ja tuotannosta kerättävään täydentävään 

takuudataan. Reklamaatiodatan osalta tutkimukselle merkityksellistä informaatiota 

ovat tuotteiden reklamaatioasteet ja reklamoitujen laitteiden osalta myös laitteiden 

yksilöidyt tunnistekoodit (esimerkiksi sarjanumerot), joiden avulla laitteet kyetään 

liittämään tuotannonaikaiseen täydentävään takuudataan (jäljitettävyys). 

Reklamaatioiden osalta tulee ottaa huomioon takuuta koskevat säännöt ja ehdot, jotka 

vaikuttavat olennaisesti kulloisenkin ajankohdan takuun alaisuudessa olevien 

laitteiden populaatioon ja tätä kautta myös reklamaatioasteeseen. Reklamaatioaste on 

reklamaatioiden prosentuaalinen osuus koko takuuehdot täyttävästä 

tuotepopulaatiosta. Kuitenkin varsinaisen reklamaatiodatan ydintä edustaa jokaisesta 

reklamaatiosta kirjattavat työmääräykset (Work Order, WO) huoltoon. Työmääräysten 

perusteella suoritetaan varsinainen tuotteen vika-analyysi ja mahdolliset korjaavat 

toimenpiteet. Työmääräykset sisältävät esimerkiksi erilliset toimenpidekoodit, joita 

hyödyntämällä rekisteröidään tuotteille suoritetut korjaavat toimenpiteet. 
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Kukin laite omaa yksilöivän tunnisteen, jonka avulla tuotteen jäljitettävyyden ehto 

toteutuu. Tunnisteen perusteella tuotteen vaiheita kyetään jäljittämään reklamaatiosta 

aina komponenttitoimittajille asti. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat 

reklamoidut laitteet ja näiden vaiheet tuotantolaitoksella. Täydentävästä 

tuotantodatasta selvitetään siis reklamoitujen laitteiden vaiheita tuotantolaitoksissa. 

Tutkimuksessa keskitytään selvittämään ovatko reklamoidut tuotteet selvinneet läpi 

tuotannosta ilman ylimääräisiä korjaavia toimenpiteitä (non-rework -tuotteet) vai onko 

tuotetta jouduttu tuotannon aikana uudelleen työstämään (rework -tuotteet), koska 

laitteessa on havaittu virheitä tuotannonaikaisessa testauksessa. Yksi tuotannon 

laadun arvioimisessa käytetty menetelmä onkin tarkastella tuotannossa uudelleen 

työstettyjen laitteiden suhdetta tuotantolaitoksen tuottamien tuotteiden 

kokonaismäärään. Vertaamalla näitä kahta tuotannon tuotejoukkoa (rework ja non-

rework) keskenään reklamaatioasteiden suhteen testaamme tutkimuksessa esitettyä 

ensimmäistä hypoteesia tuotannon laadun korrelaatiosta tuotteiden laatuun ja tätä 

kautta kannattavuuteen. 

 

Jotta tutkimuksen laajuus saataisiin sovitettua mielekkäästi gradulta odotettavaan 

laajuuteen, päädyttiin rajaamaan tutkimus käsittelemään yhtä tuotannossa olevaa 

laitetta, yhden tuotantolaitoksen osalta. Tähän rajaukseen päädyttiin, koska 

tuotantovolyymit tuotantomalleittain ovat erittäin suuria ja näistä saatavilla olevan 

datan määrä tuotemalleittain on valtava. Tarkasteluun valittiin yksi tuote 

tarkasteluajanjaksolla tuotannossa olevista tuotteista. Tuotteen valintakriteereinä 

toimivat riittävät tuotanto- ja rekisteröintivolyymit. Tarkasteluun valittu tuotantolaitos 

edustaa tyypillistä case -organisaation tuotantolaitosta. Lähtökohtaisesti 

tuotantoprosessien tulisi olla kautta linjan samanlaisia tuotteittain kaikissa 

tuotantolaitoksissa, joten kyseisen tuotantolaitoksen valintaan päädyttiin 

pääasiallisesti tuotantolaitoksen tuottamien suurien volyymimäärien perusteella. 

Edellisten rajausten jälkeen lähdettiin tarkastelemaan valitun tuotantolaitoksen 

tuotantovolyymejä tuotteen elinkaaren ajalta. Kuva 13 esittää tuotantolaitokselta 

markkinoille lähteneiden kuluttajien rekisteröimien tuotteiden määrät kuukausitasolla 
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Kuva 13: Tuotantolaitokselta markkinoille lähteneet rekisteröidyt tuotteet 

 

Rekisteröidyillä tuotteilla viitataan kuluttajille päätyneisiin tuotteisiin, jotka ovat 

kuluttajan toimesta rekisteröity eli otettu käyttöön. Otannan rajaaminen rekisteröityihin 

laitteisiin on tutkimuksen kannalta perusteltua, koska tutkimuksessa keskitytään 

nimenomaan kuluttajien tekemiin tuotereklamaatioihin ja näiden korrelaation 

tarkasteluun tuotannon laadun kanssa. Tuotteiden rekisteröintidata edustaakin 

aineiston kokonaisotantaa koskien yksittäisiä tuotteita, joilla on yksilölliset 

sarjanumerotunnisteet. Kuvan 13 kuvaajasta voidaan nähdä, että kuukausittaiset 

tuotantovolyymit markkinoille päätyneistä rekisteröidyistä tuotteista nousevat vuoden 

2013 helmikuusta neljässä kuukaudessa huippuunsa n. 1,7 miljoonaan 

kuukausittaiseen yksikköön. Tutkimuksen tarkasteluajanjakson valintaan vaikuttaa 

saatavilla olevan datan määrän lisäksi myös tuotteen tuotannon laadun paraneminen 

ajan kuluessa, jota kutsutaan Blischken ja kumppaneiden (2011, s. 391) mukaan 

oppimisvaikutukseksi. Uuden tuotteen tuotannon käynnistyessä tuotantoprosesseissa 

on usein epävarmuutta ja hallitsemattomuutta, jotka korreloivat tuotteiden 

epätavallisen korkean reklamaatioasteen kanssa. Ajan kuluessa tuotantoprosessit 

hioutuvat ja tuotteiden reklamaatioaste laskee tämän myötä tietylle vakiotasolle, jossa 

se pysyy mikäli tuotantoon tai tuotteeseen ei tehdä laatua parantavia muutoksia. Tästä 

syystä tuotteiden otannasta haluttiin rajata ulos tuotannon käynnistysvaiheen 

vaikutukset ja pikemminkin keskittyä tarkastelemaan tuotannon vakiintuneempaa 

vaihetta. 
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Tarkasteluajanjakson täytyy myös tutkimuksen kannalta olla sellainen, että aineistossa 

mukana olevien tuotteiden takuuajat ovat kerenneet umpeutua. Tuotteille asetetut 

takuuehdot ja -ajat ovat maakohtaisia mutta yleisesti takuuaika kyseessä olevalla 

tuotteelle on 12–24 kuukauden välillä. Tässä tapauksessa aineiston tulisi sisältää vain 

tuotteita, joiden takuuaika on umpeutunut, jotta tutkimuksessa mukana oleva aineisto 

olisi mahdollisimman homogeeninen. 

 

Tämän perusteella tutkimuksen aineiston tarkasteluajanjaksoksi päädyttiin 

valitsemaan 2013 heinäkuu, jolloin tuotantolaitokselta tuona ajanjaksona lähteneistä 

tuotteista rekisteröitiin yhteensä 1288034 kappaletta. Aineiston suuren koon takia 

otantaa päädyttiin edelleen rajaamaan 1.7.2013 ja 15.7.2013 väliseen ajanjaksoon, 

jolloin rekisteröityjen tuotteiden määrä on 218503 kappaletta. Tällöin myös tuotannon 

aloituksesta on kulunut jo viisi kuukautta, tuotannon terävin volyymipiikki on lähtenyt jo 

laskemaan ja samalla tuotantovolyymit ovat kutakuinkin vakiintuneet muutamiksi 

kuukausiksi eteenpäin. 

 

Rekisteröintidatasta tarkistettiin tämän jälkeen tuoteduplikaatit sarjanumeroiden 

perusteella. Duplikaatteja löytyi datasta yhteensä 5 kappaletta. Joskus tuotteiden 

sarjanumerot voivat ilmaantua tuplana järjestelmiin mikäli tuote on palannut 

esimerkiksi kuluttajalta valmistajalle, siten että huollosta on annettu asiakkaalle 

suoraan uusi tuote. Tätä tapahtumaa kutsutaan termillä swap (vaihto). Näissä 

tapauksissa huoltoon jäänyt tuote voidaan mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttää 

korjaamalla sen viat tuotantolaitoksilla ja tämän jälkeen laskea eheä tuote uudelleen 

kuluttajalle. Löydetyn viiden duplikaatin kohdalla näin ei kuitenkaan ollut, vaan kyseiset 

tuotteet olivat jostain syystä rekisteröity kahteen kertaan vain päivän päästä 

alkuperäisestä rekisteröintipäivämäärästä. Toinen vaihtoehto tällaiselle löydökselle on, 

että kyseisille tuotteille on voitu suorittaa niin sanottu tehdasresetointi, jossa tuote 

palaa kaikilta osin tehdasasetuksiin, jolloin tuotteen asetukset ja rekisteröinti joudutaan 

uusimaan. Koska duplikaattien alkuperää ei kyetä yksiselitteisesti määrittämään ja 

niiden osuus otoksesta, joka käsittää kokonaisuudessaan 218503 yksittäistä tuotetta 

on hyvin pieni, päädyttiin kyseiset duplikaatit poistamaan rekisteröintidatassa. Tällöin 

aineisto koostuu yhteensä 218493 kappaleesta yksittäisiä kuluttajien rekisteröimiä 
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tuotteita. Jokaista rekisteröityä tuotetta kohden rekisterintidata sisältää tuotteen 

yksilöiviä sarjanumeroita (kaksi erilaista sarjanumeroa eri käyttötarkoituksiin), 

tuotevarianttitunnisteen, tuoteryhmäkoodin, tuotantolaitostiedon (missä tehtaassa 

tuote on valmistettu), valmistuspäivämäärän, päivämäärän jolloin tuote on lähtenyt 

tehtaalta, rekisteröintipäivämäärän, rekisteröintimaan, rekisteröintimaan tunnisteen ja 

rekisteröintimaanosan. 

 

Jokaiselle maalle on määritelty voimassa oleva takuuaika. Takuuajan pituuden 

määrittely perustuu usein moneen tekijään. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kohdemaan 

lainsäädäntö, myyvän yrityksen strategia (esimerkiksi takuun hyödyntäminen 

markkinoinnissa), tuotteen luotettavuus ja kuluttajien käyttäytyminen. Takuuaika on 

yksi takuun ehdoista, jonka on toteuduttava jotta tuote huolletaan tai korvataan 

takuuajan puitteissa. Tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa muiden ehtojen 

toteutumiseen sillä käsiteltävästä datasta saadaan suoraan selville tuotteet, jotka ovat 

kirjattu järjestelmään ehdot täyttävinä reklamaatioina. Sen sijaan tutkimuksessa 

huomioidaan tuotteiden takuuaika, koska aineistoon halutaan vain tuotteet, joiden 

takuuaika on umpeutunut. Tällöin kyetään tarkastelemaan tuotteiden tapahtumia 

niiden koko takuuajan puitteissa. Yksiselitteisen takuuotannan hyödyntäminen 

edesauttaa analyysiä. Tästä on hyötyä esimerkiksi tarkasteltaessa reklamaatioiden 

tiheyttä ja vikatyyppejä tuotteen takuuajan puitteissa. Tuotteiden rekisteröintidataan on 

yhdistettävä maakohtaiset takuuajat, jotta rekisteröintidatan otos kyetään rajaamaan 

tutkimukselle merkityksellisellä tavalla. Takuuajat ovat siis määritelty maittain, jolloin 

maakohtaiset takuuajat kyetään yhdistämään rekisteröintidataan hyödyntämällä 

kummastakin datasta löytyviä maatunnisteita. Tällöin muodostetaan uusi 

rekisteröintidataotos, joka sisältää myös laitekohtaiset takuuajat. Takuuajat ovat 

ilmoitettuna kuukausitasolla niiden vaihdellessa yleisesti 12 – 24 kuukauden välillä. 

Tästä syystä rekisteröintidataan lisättiin ylimääräinen laskennallinen 

päivämääräkenttä, joka ilmaisee päivämäärän jolloin takuuaika loppuu. Edellä kuvatun 

yhdistelmätiedon perusteella kyettiin otosta rajaamaan siten, että se käsittää tietyn 

tuotantolaitoksen tietyllä ajanjaksolla valmistaman tietyn tuotemallin niiltä markkinoilta 

joilla takuuaika on 12 kuukautta. 
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Rekisteröityjen tuotteiden otannan perusteella lähdettiin tarkastelemaan kyseisistä 

tuotteista tehtyjä työmääräyksiä, jotka tarkoittavat yleiskielessä asiakkaiden tekemiä 

reklamaatioita. Jokaisesta työmääräyksestä on saatavilla työmääräyksen yksilöivä 

tunniste, työmääräyksen aloituspäivämäärä, työmääräyksen saapumispäivämäärä, 

reklamaation raportointipäivämäärä, työmääräyksen valmistumispäivämäärä, 

työmääräyksen hyväksymispäivämäärä, työmääräyksen tilatunniste, tuotteelle 

suoritetun toimenpiteen tunniste ja tuotteen sarjanumero, jonka perusteella 

työmääräykset kyetään yhdistämään muuhun takuuliitännäiseen dataan. 

Työmääräysten olemassaolo on tutkimuksen kannalta erittäin merkityksellistä 

informaatiota, sillä tällä tiedolla kyetään selvittämään reklamoitujen tuotteiden 

kappalemäärät. Tämän lisäksi juuri tuotteelle suoritetun toimenpiteen tunnisteiden 

(palvelukoodi) tarkastelu on takuuanalyysille erittäin merkityksellistä, koska kyseinen 

tieto kertoo, minkä tyyppisestä viasta tai minkä tyyppisestä korjauksesta 

työmääräyksessä on ollut kyse. Näiden koodien joukossa on koodi, joka toimii 

tunnisteena työmääräyksille, joissa asiakkaan ilmoittamaa vikaa ei ole huollossa kyetty 

todentamaan. Koska tutkimuksessa tarkastellaan absoluuttisia viallisten tuotteiden 

osuuksia, joudutaan kyseisellä tunnisteella olevat työmääräykset karsimaan pois 

aineistosta tarkasteltaessa tuotannon laadun suhdetta reklamaatioihin. Syynä tämän 

kaltaisille, ei-jatkotoimenpiteitä aiheuttaneille reklamaatioille, voi olla esimerkiksi 

kuluttajien tiedon ja taitojen puute koskien tuotteiden operointia. Vaikka aiheettomat 

työmääräykset (reklamaatiot) eivät johda korjaaviin toimenpiteisiin, muodostuu niistä 

kuitenkin kustannuksia esimerkiksi huoltohenkilöstön kuormituksen muodossa. Täten 

onkin syytä muistaa, että myös nämä kyseisellä tunnisteella olevat työmääräykset 

tarjoavat mahdollisuuksia takuuanalyysille ja tätä kautta yrityksen kannattavuuden 

parantamiseen. Esimerkiksi ei-jatkotoimenpiteisiin johtaneiden reklamaatioiden 

geograafinen/demografinen tarkastelu tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen 

ja tätä dataa kyetään edelleen jalostamaan liiketoiminnassa hyödynnettäväksi 

informaatioksi. Tämän lisäksi työmääräykset ryhmiteltiin työmääräyksien yksilöivien 

tunnisteiden mukaan siten, että aineistossa on mukana vain uniikkeja työmääräyksiä. 

Tämä ryhmittely tehtiin, koska jokaista yksittäistä reklamaatiota kohden syntyy useita 

työmääräyksiä, jotka tunnistetaan osaksi samaa reklamaatiota juuri samasta 

työmääräystunnisteesta. Tässä tutkimuksessa otetaan huomioon vain ensimmäisen 

tason työmääräykset, jotka syntyvät asiakkaan tehdessä tuotteesta reklamaation 
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huoltopisteessä. Huollon toimittaessa tuotteen edelleen erilaisiin jatkotoimenpiteisiin, 

syntyy samalle työmääräystunnisteelle useampia työmääräyksiä riippuen tuotteelle 

suoritettavien toimenpiteiden laajuudesta. Työmääräysten ryhmittely on myös 

välttämätön toimenpide jotta työmääräyksiin perustuva reklamaatioaste kyetään 

laskemaan. 

 

Perustuen rekisteröintidatasta tunnistettuihin uniikkeihin tuotteisiin (sarjanumerot), 

työmääräyksiä kertyi kyseiselle joukolle tuotteita yhteensä 51550 kappaletta. Kuten 

edellä todettiin, tämä määrä ei kuitenkaan suoraan käänny viallisten tuotteiden 

määräksi sillä työmääräyksissä on mukana myös tapaukset, joissa asiakkaiden 

ilmoittamaa vikaa ei ole kyetty todentamaan jolloin työmääräys ei johda 

jatkotoimenpiteisiin. Työmääräyksiä, joissa vikaa ei ole kyetty todentamaan löytyi 

aineistosta yhteensä 5434 kappaletta jolloin niiden osuus kokonaisotannasta kohoaa 

yli 10 prosenttiin. Kyseisten työmääräysten vähentäminen reklamaatioiden 

kokonaismäärästä laskee reklamaatioluvun 46116 kappaleeseen. On kuitenkin 

muistettava että tuotteelle voidaan tehdä useita eri reklamaatioita.  Useisiin saman 

tuotteen reklamaatioihin voi olla monia eri syitä, kuten esimerkiksi huollon 

epäonnistuminen, Useiden eri vikojen esiintyminen samassa tuotteessa takuunajan 

sisällä tai kuluttajan epäpätevyys / tyytymättömyys tuotteen operointiin. Alla olevassa 

taulukossa yksi esitetään reklamaatioiden määrät ja kuinka montaa tuotetta vastaava 

reklamaatiomäärä koskee. 

 

Reklamaatioiden 

määrä 

Tuotteiden kappale määrä 

8 2 

7 1 

6 28 

5 24 

4 262 

3 1038 

2 6099 

1 29445 
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Taulukko 1: Reklamaatioiden määrä ja kuinka montaa tuotetta reklamaatiomäärä 
koskee 

 

Taulukosta 1 käy selville että viallisista tuotteista tehdään yleensä 1-2 reklamaatiota, 

jotka samalla muodostavat yli 90 prosenttia otoksesta. Toinen ääripää on yksittäisestä 

tuotteesta tehdyt seitsemän eri reklamaatiota. Reklamaatioiden lukumäärien ja 

tuotteiden sarjanumerotunnisteiden lisäksi jo aikaisemmin mainitut palvelukoodit ovat 

aineistossa erittäin merkityksellistä tietoa sillä niiden perusteella kyetään näkemään, 

minkä tyyppisestä viasta / korjauksesta reklamaatiossa on kyse. Tutkimuksen kannalta 

merkityksellisiä palvelukoodeja ovat: BE (Beyond Economic Repair), BN (Beyond 

Economic Repair for limited Care concepts), CO (Sample Collection Process), ER 

(Electromechanical Repair), MO (Hardware Modification), MR (Mechanical Repair), 

MS (Engine Module Swap), NF (No Fault Found), SI (Soldering Iron), SM (Soldering), 

SW (Software update) ja TU (Tuning). 

 

Vertailemalla rekisteröintidatan edustamaa tuotteiden kokonaisotantaa 

työmääräysdataan saadaan tuotteista kaksi osajoukkoa: reklamoidut ja 

reklamoimattomat tuotteet. Näiden osajoukkojen pohjalta kootaan tuotannon 

korjausdata (rework), joka on alkuperäisesti tuotettu tuotantolaitoksilla tuotteiden 

valmistuksen yhteydessä. Rework -datasta löytyy kaikki tuotteet, joille on jouduttu 

tuotantoprosessin aikana tekemään korjaavia toimenpiteitä. Yleisesti tuotantolinjalla 

tuotteelle suoritetaan satoja erilaisia testejä eri tuotantovaiheissa. Mikäli tuote ei 

läpäise testiä, tulee tästä merkintä rework -dataan. Tuotannon laatua arvioidaan 

esimerkiksi sen mukaan miten suuri osuus tuotetuista tuotteista menee tuotantolinjasta 

läpi ongelmitta (Garviniin 1984). Tällöin rework -datan pohjalta kyetään arvioimaan 

tuotannon laatua ja vertailemaan rekisteröintidatasta tunnistettujen tuotteiden 

jakaumaa tehtaalla korjaavia toimenpiteitä vaatineisiin tuotteisiin. Ensisijaisesti 

merkityksellistä rework -datasta saatavaa tietoa ovat siitä löytyvät tuotteiden 

sarjanumerot. Tämä tieto on jo itsessään indikaattori siitä, että kyseiset tuotteet eivät 

ole menneet tuotantolinjalta läpi ongelmitta. Rework -data sisältää tiedot kaikista 

tuotannossa tuotteille tehdyistä normaalista tuotantoprosessista poikkeavista 

toimenpiteistä. Rework merkitsee käytännössä varsin heterogeenistä joukkoa erilaisia 

toimenpiteitä, joita tuotannossa tuotteiden korjaamiseksi suoritetaan. Osassa 
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tapauksia pelkkä tuotteen uudelleen testaaminen voi riittää korjaavaksi toimenpiteeksi 

ja joissain tapauksissa rework tarkoittaa komponenttien vaihtoa, uudelleenasennuksia 

ja testauksia. Rework -toimenpiteisiin kuuluvat: ohjelmistojen uudelleenasennus (re-

flash), uudelleenviritys (re-tuning), uudelleentestaus (re-test), komponenttien 

uudelleenasennus (re-assembly), tuotteen / komponentin hylkäys (scrap), nollaus 

(erase ALL), uuden sarjanumeron asennus (new PSN), komponenttien korvaus pinta-

asennuksella (replace(SMD)), uudelleenjuottaminen (re-solder), komponenttien 

vaihtaminen asennuksessa (replace(assembly)) ja puhdistus (cleaning). Näistä 

tapauksista etenkin pelkällä uudelleen testaamisella hoidetut tapaukset ovat 

mielenkiintoisia. Jokaisella testillä on raja-arvot, joiden perusteella testitulos on joko 

hyväksytty tai hylätty. Tapauksissa, joissa ensimmäisellä testauksella tulos on hylätty 

ja heti perään uusittavalla samalla testillä tulos on hyväksytty, voi antaa aihetta tutkia 

myös testien raja-arvoja. Samaan raja-arvojen tarkasteluun on aihetta, mikäli 

tuotteiden reklamaatiodatasta kyetään tunnistamaan trendejä, jotka kyetään edelleen 

yhdistämään yksittäisiin tuotantovaiheisiin ja näihin liittyviin testeihin. Tällöin datasta 

saatavan informaation perusteella kyetään parantamaan tuotantoprosesseja 

esimerkiksi tekemällä muutoksia työvaiheisiin ja prosesseihin tai konfiguroimalla 

testien raja-arvoja, jotta viallisten tuotteiden tunnistaminen tehostuisi. Tällä saralla 

mahdollisten parannusten kirjo on siis hyvin laaja ja monitasoinen, jolloin muutokset 

voivat kohdistua koko toimitusketjun laajuudelle (Blischke et al., 2011). Koko rework -

aineisto sisältää yhteensä 39338 riviä tietoa tuotannossa tapahtuneista korjaavista 

toimenpiteistä. Rework -data sisältää 22241 uniikkia tuotekoodia, jolloin duplikaatteja 

näille yksilöllisille tuotetunnisteille löytyy 17099 kappaletta. Taulukossa 2 esitetään 

rework -datan sisältämien korjaavien toimenpiteiden määrät per kuinka monelle 

tuotteelle kyseinen korjaavien toimenpiteiden määrä on suoritettu. 

 

Rework -

toimenpiteiden 

määrä 

Tuotteiden 

kappalemäärä 

35 1 

31 1 

29 1 
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28 1 

23 2 

22 1 

21 2 

19 3 

18 8 

17 8 

16 8 

15 13 

14 13 

13 19 

12 30 

11 36 

10 50 

9 84 

8 124 

7 173 

6 227 

5 440 

4 749 

3 1463 

2 4071 

1 14712 

Taulukko 2: Tehtyjen rework -toimenpiteiden määrät ja kuinka montaa tuotetta 
toimenpiteiden määrä koskee 

 

Taulukosta 2 käy ilmi, että yksittäiselle tuotteelle tehtyjen korjaavien toimenpiteiden 

määrä vaihtelee aineistossa yhden ja 35:n välillä. Näistä tuotteet, joille on suoritettu 

yksi tai kaksi rework -toimenpidettä edustavat 58 prosenttia koko rework -aineistosta.  

Samalla yli 90:lle prosentille rework -aineiston tuotteista korjaavien toimenpiteiden 

määrä vaihtelee yhden ja kahdeksan välillä.  
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Analyysidata koostetaan kolmessa eri vaiheessa, joista ensimmäisessä vaiheessa 

haetaan rekisteröityihin tuotteisiin liittyvä data. Toisessa vaiheessa tutkitaan 

rekisteröityjen laitteiden reklamaatiomääriä ja kolmannessa vaiheessa selvitetään 

reklamoitujen ja reklamoimattomien tuotteiden osuuksia tuotannon aikaisista tuotteille 

tehdyistä korjauksista. 

 

Tutkimuksen ensimmäistä alakysymystä varten koostettiin myös erillinen aineisto joka 

kuvaa tutkimukseen valitun tuotteen kuukausittaisia reklamaatioiden määriä 

suhteutettuna sen hetkiseen takuupopulaatioon. Tällöin siis lasketaan tuotteen 

kuukausittaiset reklamaatioasteet. Reklamaatioasteet ovat edelleen jaoteltu myös 

rework ja non-rework -tuotteisiin, jotta näiden kahden muuttujan vaikutusta kyettäisiin 

arvioimaan 

 

Aineiston kokoaminen toteutettiin valitsemalla aluksi tietty tuotemalli, tuotantolaitos ja 

tarkasteluajanjakso. Tämän jälkeen valittiin kaikki tarkasteluajanjaksolla rekisteröidyt 

laitteet. Tästä takuunalaisuudessa olevasta populaatiosta selvitetään reklamoitujen 

tuotteiden osuus. Reklamoituja tuotteita verrataan tämän jälkeen tuotantolaitokselta 

kerättyyn laitteiden uudelleentyöstö (rework) dataan. Rework -data taas sisältää tiedot 

tuotteista, jotka eivät läpäisseet tuotannon testejä ja joille on edellisen johdosta 

jouduttu suorittamaan tuotannossa ylimääräisiä korjaavia toimenpiteitä. 

 

5.4 Aineiston analysointi 

 

Aineiston tilastollinen analysointi suoritettiin hyödyntämällä IBM SPSS Statistics (ver. 

22) – ohjelmistoa. Aineiston tilastollisessa analysoinnissa hyödynnettiin independent 

samples t-testiä eli kahden riippumattoman otoksen keskiarvojen erojen vertailua. 

 

T-testissä otoksen tulee olla peräisin ainakin kohtuullisen normaalisti jakautuneesta 

populaatiosta (Metsämuuronen, 2000). Riskitaso asetettiin 5 prosenttiin, jota käytetään 

myös oletuksena SPSS-ohjelmassa. Tämä tarkoittaa edelleen sitä, että t-testin 

tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä mikäli p < 0,05 (Metsämuuronen, 2000). P-arvo 

,05 on merkityksen kannalta rajatapaus. Mikäli p:n arvo on alle ,01 miellettään tulos 

tilastollisesti merkittäväksi ja mikäli p:n arvo on alle ,005 mielletään tulos tilastollisesti 
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erittäin merkittäväksi. Testisuureen arvon (t) merkitsevyyden päätteleminen edellyttää 

vapausasteiden määritystä (df) (Metsämuuronen, 2000). Vapausasteiden perusteella 

kyetään määrittämään t-jakauman kriittiset pisteet (±), joiden väliin sijoittuu 95 

prosenttia kaikista havainnoista (Metsämuuronen, 2002B). Tällöin t:n arvo on 

tilastollisesti merkittävä, mikäli sen arvo ei sijoitu kriittisten pisteiden väliin 

(Metsämuuronen 2002B). 

 

Tutkimuksen ensimmäistä alakysymystä varten koostettu aineisto ryhmiteltiin rework 

– ja non-rework -tuotteisiin, joista kuukausittaiset reklamaatioasteet on kasattu 

yhteensä 20:ltä kuukaudelta. 

 

Tutkimuksen toista alakysymystä varten aineisto jaoteltiin t-testauksessa seuraaviin 

aikajänteisiin: 

 

1. Vikaantumispäivät 0-30 

2. Vikaantumispäivät 7-42 

3. Vikaantumispäivät 0-60 

4. Vikaantumispäivät 0-90 

5. Vikaantumispäivät 30-60 

6. Vikaantumispäivät 60-90 

 

Jokainen yllä määritelty otos sisältää rework - ja non-rework -tuotteiden päiväkohtaiset 

reklamaatioasteet suhteutettuna rework ja non-rework otantojen 

kokonaisreklamaatiomäärään. Jotta independent samples t-testin toteuttaminen olisi 

mahdollista, reklamaatioasteet oli myös ryhmiteltävä rework - ja non-rework -ryhmiin. 

Muista poikkeva aikajänne 7-42 päätettiin valita otokseen mukaan sillä tuotteiden 

vikaantumispäiviä esittävässä kuvaajassa (Kuva 14) on selvin rework - ja non-rework 

-tuotteiden laadun eroavaisuus juuri kyseisten päivien välillä. 

 

5.5 Reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Molemmat kyseisistä käsitteistä (validiteetti / reliabiliteetti) ovat alkuperäisesti 

syntyneet osana määrällistä tutkimusta ja vastaamaan sen ominaisiin tarpeisiin (Tuomi 
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& Sarajärvi, 2009, s. 136). Validiteetilla (pätevyys) ilmaistaan tutkimuksessa 

hyödynnettyjen tutkimusmenetelmien pätevyyttä. Käytännössä validiteetilla ilmaistaan 

hyödynnetyn tutkimusmenetelmän kykyä selvittää ja mitata sitä, mitä oli tarkoitus 

selvittää (Heikkilä, 1998; Järvinen & Järvinen, 2004). Heikkisen (1998) määritelmän 

mukaan validius tarkoittaa karkealla tasolla systemaattisen virheen puuttumista eli 

validilla mittarilla suoritetut mittaukset ovat keskimäärin oikeita. Tutkimuksen validiutta 

määrittää esimerkiksi mitattavien käsitteiden ja muuttujien tarkat määritelmät, 

tiedonkeruun tarkka ja harkittu suunnittelu, aineiston riittävä laajuus ja kattavuus sekä 

aineiston koko (Heikkilä, 1998). 

 

Reliabiliteetilla (luotettavuus) kuvataan käytettyjen mittareiden ja menetelmien 

luotettavuutta ja yhtenäisyyttä ja miten hyvin tutkimusmenetelmä toimii aineiston 

analysoinnissa (Metsämuuronen, 2002A, s. 28). Reliabiliteetti ilmaisee hyödynnetyn 

tutkimusmenetelmän kykenevyyttä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia eli 

tutkimusmenetelmän ja mittareiden kykyä saavuttaa tarkoitettuja tuloksia (Heikkilä 

1998). Edelliseen perustuen reliabiliteetilla määritellään laajuutta, jolla monen samaa 

ilmiötä samassa tarkoituksessa tutkivan tutkijan havainnot tuottavat suunnilleen 

samoja tuloksia (Gummeson, 1988; Järvinen & Järvinen, 2004; Heikkilä, 1998). 

Reliabiliteetti liittyykin läheisesti yleisyyteen ja toistettavuuteen (Järvinen & Järvinen 

2004). Heikkilän (1998) mukaan tutkimuksen toteutuksessa tehtävät virheet 

heikentävät toistettavuutta ja tätä kautta koko tutkimuksen reliabiliteettia. Tällöin 

tutkimuksen kaikissa vaiheissa onkin noudatettava äärimmäistä tarkkuutta virheiden 

välttämiseksi. 

 

Parhaassa tapauksessa mittaustulos on täydellinen, jolloin kaikista havainnoista 

saadaan mittaustulos kaikille muuttujille (Alkula et al., 1994). Käytännössä täydelliseen 

tulokseen ei kuitenkaan juuri koskaan päästä ja tällöin joudutaan lähtemään 

oletuksesta, että aineistossa esiintyy puuttuviakin tietoja (Alkula et al., 1994). On varsin 

yleistä ettei tutkimuksen käsitteiden määrittely täysin vastaa todellisuutta, vaan se mitä 

tutkimuksessa muodostettavilla mittareilla mitataan kattaa osaksi myös käsitteen 

ulkopuolista aluetta (Alkula et al., 1994). Tämä aiheuttaa tutkimuksen 

mittaustuloksissa systemaattisen virheen, joka alentaa mittausvälineen validiutta 

(Alkula et al., 1994). On myös todennäköistä, että mittaustuloksiin sisältyy 
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satunnaisvirheitä jolloin muuttujien arvot poikkeavat niiden todellisista arvoista (Alkula 

et al., 1994). Satunnaisvirheet alentavat tällöin mittauksen reliabiliteettia.  

 

Koska tutkimusaineisto ei ole koottu suoraan lähdejärjestelmistä, jotka tuottavat 

alkuperäisen datan, täytyy datan alkuperään, laatuun ja ominaisuuksiin kiinnittää 

erityistä huomiota. Keskitetyn tietovaraston idea on koota yhteen liiketoiminnalle 

merkityksellistä dataa sen hyödyntämisen tehostamiseksi. Tietovarastoon viety data 

voi olla täysin vastaavassa muodossa lähdejärjestelmän kanssa mutta tämä ei 

kuitenkaan aina päde. Vaihtoehtoisesti tietovaraston data voi olla summatussa 

muodossa tai tietovaraston sisältämä data saattaa olla rikastettua ylimääräisellä 

informaatiolla, kun data on ladattu keskitettyyn tietovarastoon. Oli tilanne mikä tahansa 

edellä kuvatuista, tutkimuksen kannalta on erittäin tärkeää varmistua käytetyn datan 

soveltuvuudesta suoritettuun analyysiin. Datan sisällöllisten ominaisuuksien ohella on 

myös välttämätöntä että hyödynnettävän datan tarkkuuden tulee olla riittävä ja datan 

tulee olla liitoksissa tutkittavaan asiayhteyteen. Heikkilän (1998) mukaan liian pieni 

otanta johtaa tulosten sattumanvaraisuuteen ja tätä kautta heikentää tutkimuksen 

luotettavuutta. Tämän tutkimuksen osalta aineiston koko täyttää luotettavuuden 

kriteerit sillä toisin kuin esimerkiksi kyselytutkimuksissa, tutkimuksen toteuttaja pystyy 

määrittelemään, kuinka paljon dataa tutkimukseen otetaan mukaan. On kuitenkin 

selvää, että järjestelmien tuottama data sisältää todennäköisesti jonkinasteisia 

systemaattisia ja satunnaisia virheitä. Tämän tutkimuksen osalta validiutta alentavat 

systemaattiset virheet muodostuvat käsitteiden, mittareiden ja datan määritelmistä. 

Tutkimusta koskevat määrittelyt ja rajaukset ovat pyritty tekemään mahdollisimman 

tarkoiksi mutta todellisuudessa systemaattisten virheiden täydellinen pois sulkiminen 

on erittäin vaikeaa. Tutkimuksen reliabiliteettia alentavat satunnaiset virheet tulevat 

esiin viimeistään aineiston analyysissa. Tämän tutkimuksen osalta kahden muuttujan 

välisten aineistojen vertailussa voi ilmetä satunnaisia virheitä esimerkiksi päivämääriin 

perustuvassa analyysissä. On kuitenkin muistettava, että tutkimukseen koostettu 

varsin suuri aineisto on ominaan vähentämään aineistossa piilevien satunnaisten 

virheiden merkitystä.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET  

 

Tarkasteltaessa tuotannon laadun merkitystä tuotteiden laatuun, otettiin valitulta 

tarkasteluajanjaksolta tietyltä tuotantolaitoksella valmistetuista tuotteista aineistoon 

mukaan 218493 kappaletta. Ajanjakson määritys ei perustu tuotteiden 

valmistuspäivämäärään vaan tuotteiden rekisteröintipäivämäärään. Tuoterekisteröinti 

merkitsee tuotteen olevan kuluttajilla käytössä. Tarkasteltavasta rekisteröityjen 

tuotteiden joukosta on tehty 36899 tuotteelle reklamaatioita yhteensä 51550 

kappaletta. Rekisteröidyistä tuotteista 22240 kappaleelle on jouduttu tuotannossa 

suorittamaan korjaavia (rework) toimenpiteitä. Reklamoiduista tuotteista 3996 

kappaleelle oli jouduttu tuotannossa tekemään korjaavia (rework) toimenpiteitä. Näistä 

3996 kappaleesta rework -tuotteita tehtiin yhteensä 5393 reklamaatiota. 

 

Samalla otoksessa on 32903 kappaletta reklamoituja tuotteita, jotka ovat menneet 

tuotantolinjasta läpi ongelmitta. Nämä tuotannon ongelmitta läpäisseet 32903 tuotetta 

aiheuttivat yhteensä 40723 reklamaatiota. 

 

Mikäli molemmat ylläkuvatuista reklamaatiomääristä suhteutetaan vastaaviin 

lukumääriin, jotka edustavat otannan rework -toimenpiteitä läpikäyneiden laitteiden 

kokonaismäärää (22240) ja vastaavasti niiden laitteiden kokonaislukumäärää, joille 

rework -toimenpiteitä ei ole jouduttu suorittamaan (196253), kyetään muodostamaan 

prosentit siitä, kuinka suurta osaa otoksesta reklamaatiot kummassakin joukossa 

edustavat. Tällöin tuotteista, joille on tehty rework -toimenpiteitä (3996/22240) 17,9:stä 

prosentista on tehty reklamaatiota. Vastaavasti tuotteista jotka ovat valmistettu 

ongelmitta, reklamaatioprosentti on (32903/196253) 16,7 prosenttia. Tällöin rework -

datasta tunnistetut tuotteet omaavat 1,2 prosenttiyksikköä suuremman 

todennäköisyyden päätyä kuluttajien reklamoitavaksi kuin tuotteet, joissa tuotannossa 

ei ole todettu olevan ongelmia. 

 

Koska reklamaatioastetta tarkastellaan yleisesti kuukausitasolla, koottiin tutkimuksen 

ensimmäistä alakysymystä varten erillinen otanta. Tässä alla olevassa taulukossa 

kolme on kuvattu rework- ja non-rework –tuotteiden kuukausittaiset reklamaatioasteet. 
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Vuosi Kuukausi 
Rework -tuotteiden 

reklamaatioaste 
Non-rework -tuotteiden 

reklamaatioaste 

2013 

2 0.00 0.00 

3 0.22 0.15 

4 1.71 1.50 

5 5.37 3.34 

6 6.95 3.78 

7 7.67 4.76 

8 8.40 5.29 

9 10.92 7.28 

10 15.27 10.39 

11 14.96 10.42 

12 9.88 6.67 

2014 

1 19.19 12.15 

2 25.21 15.80 

3 24.55 15.31 

4 13.24 13.82 

5 11.84 12.04 

6 10.30 9.41 

7 8.46 7.89 

8 6.70 6.50 

9 6.75 7.07 

Taulukko 3: Tuotannossa uudelleentyöstettyjen ja ongelmitta tuotettujen tuotteiden 

kuukausittaiset reklamaatioasteet 

 

Taulukossa kolme esitettyjen rework – ja non-rework -tuotteiden reklamaatioasteiden 

väliltä löytyi datasta eroja. Rework –tuotteiden reklamaatioasteet ovat selvästi 

korkeampia tarkasteluajanjakson alusta aina vuoden 2014 huhtikuuhun, jolloin 

otantojen erot tasaantuvat. Kuvassa 14 on visualisoitu taulukon kolme esittämä 

reklamaatioasteiden data. 
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Kuva 14: Rework – ja Non-rework –tuotteiden reklamaatioasteiden kehitys 

 

Kuvan 14 pylväsdiagrammi antaa ymmärtää että rework -tuotteilla olisi ainakin osittain 

korkeampi reklamaatioaste verrattuna tuotannon ongelmitta läpimenneisiin tuotteisiin. 

Aineiston tilastollinen tarkastelu SPSS-ohjelman independent samples t-testillä kertoi 

rework – reklamaatioasteen keskiarvon olevan ~10% ja non-rework - 

reklamaatioasteen keskiarvon olevan ~7,7%. Levenen testin sig-arvo eli 

merkitsevyystaso on .223 (p), mikä kertoo kahden ryhmän varianssien olevan yhtä 

suuret. Tällöin aineiston sig-arvo (p) kyseisessä otannassa on .159, mikä edelleen 

tarkoittaa sitä, että löydetyt erot rework - ja non-rework –tuotteiden 

reklamaatioasteiden välillä eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tarkemmat SPSS-

analyysin tiedot löytyvät liitteestä 1. 

 

Kuvassa 15 on esitetty vikaantuneiden tuotteiden jakaumia perustuen tuotteiden 

toiminta-aikaan niiden rekisteröinnistä aina tuotteen ensimmäiseen vikaantumiseen. 

Vikaantumisajankohtana käytetään reklamaation vastaanottamispäivämäärää. 

Kuvassa 15 on esitetty kolme eri käyrää. Mustalla esitetty käyrä edustaa reklamoituja 

tuotteita, joille ei ole jouduttu tekemään tuotannossa rework -toimenpiteitä (non-

rework). Punainen käyrä edustaa reklamoituja rework -tuotteita (rework) ja sininen 

käyrä on kahden edellisen otannan kombinaatio (total). Jotta näitä kolmea otosta 

kyettäisiin vertailemaan keskenään johtuen otoksien välisistä suurista kappalemäärien 
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eroista, jouduttiin päiväkohtaiset tuotteiden kappalemäärät suhteuttamaan 

tarkasteltavana olevaan otokseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen 

kuvaajan kohdalla päivien kappalemäärät ovat prosenttilukuja kyseisestä otoksesta.  

 

 

Kuva 15: Tuotteiden suhteellinen vikaantumisjakauma ajan funktiona 

 

Kuvaajasta käy ilmi, että non-rework -käyrä noudattaa pitkälti samanlaista jakaumaa 

kokonaisotannan kanssa. Ylipäätään kaikki kolme kuvaajaa omaavat pitkälti 

samanlaisen laskevan trendin. Selvänä poikkeuksena edelliseen on kuitenkin rework 

-tuotteiden reklamaatioiden piikki 7 ja 42 käyttöpäivän välillä. Rework -tuotteiden 

kuvaajan varianssi on myös huomattavasti suurempi kuin kahdella muulla kuvaajassa 

esitetyllä joukolla. Jokainen kuvaajan otanta saavuttaa rekisteröinnin jälkeen noin 60:n 

käyttöpäivän tienoilla reklamaatioiden pohjan, jonka jälkeen reklamaatioiden määrä 

lähtee kasvuun ja nousee takaisin aina lähes alkuperäiselle tasolleen 98 käyttöpäivän 

tietämillä. Rework -kuvaajassa tapahtuu vastaava (joskin hieman myöhemmin) mutta 

kuvaajien trendit ovat kuitenkin jokaisen otoksen osalta toisiaan vastaavia tämän 

huomion osalta. Kuvaajassa on myös merkillepantavaa, että tuotteista kertyy 

takuuliitännäistä dataa vielä takuuajan umpeutumisen jälkeenkin. Tässä kuvaajassa 

kaikki reklamaatiot, jotka ovat tehty 365 vuorokauden käytön jälkeen, ovat takuun 

ulkopuolella. Tämä johtuu siitä, että otoksessa mukana oleville tuotteille oli määritelty 

12 kuukauden takuuaika. Tämä ehto voi myös selittää, miksi kaikissa kolmessa 

joukossa on havaittavissa tasaantuva tai jopa hieman nouseva trendi juuri ennen 365:n 
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päivän umpeutumista. Kaikkien kolmen joukon käyrät kääntyvät myös jyrkempään 

laskuun heti takuuajan umpeuduttua. 

 

Tuotteiden suhteellisen vikaantumisjakauman taustalla olevaa dataa analysoitiin myös 

SPSS independent samples t-testillä jotta löydösten tilastollista merkittävyyttä 

kyettäisiin arvioimaan. Testaus suoritettiin kuudelle erilliselle aikajaksolle seuraavin 

tuloksin. 

 

Päivien 0 - 30 välillä tuotteen rekisteröinnistä tuotannossa uudelleentyöstetyillä 

(rework) tuotteilla (,474 ± ,106 reklamaatioiden määrän suhde koko otokseen) on 

tilastollisesti erittäin merkittävästi suurempi todennäköisyys vikaantua verrattuna 

tuotannossa ongelmitta (non-rework) tuotettuihin tuotteisiin (,377 ± .052).  t(43,647) = 

4,592, p = ,000. 

 

Päivien 7 - 42 välillä tuotteen rekisteröinnistä tuotannossa uudelleentyöstetyillä 

(rework) tuotteilla (,434 ± ,134 reklamaatioiden määrän suhde koko otokseen) on 

tilastollisesti erittäin merkittävästi suurempi todennäköisyys vikaantua verrattuna 

tuotannossa ongelmitta (non-rework) tuotettuihin tuotteisiin (,343 ± ,044). t(42,288) = 

3,857, p = ,000. 

 

Päivien 0 - 60 välillä tuotteen rekisteröinnistä tuotannossa uudelleentyöstetyillä 

(rework) tuotteilla (,386 ± ,133 reklamaatioiden määrän suhde koko otokseen) on 

tilastollisesti suurempi todennäköisyys vikaantua verrattuna tuotannossa ongelmitta 

(non-rework) tuotettuihin tuotteisiin (,337 ± ,059). t(82,960) = 2,605, p = ,011. 

 

Päivien 0 - 90 välillä tuotteen rekisteröinnistä tuotannossa uudelleentyöstetyillä 

(rework) tuotteilla (,356 ± ,124 reklamaatioiden määrän suhde koko otokseen) on 

tilastollisesti suurempi todennäköisyys vikaantua verrattuna tuotannossa ongelmitta 

(non-rework) tuotettuihin tuotteisiin (,324 ± ,056). t(125,220) = 2,240, p = ,027. 

 

Päivien 30 - 60 välillä tuotteen rekisteröinnistä tuotannossa uudelleentyöstettyjen 

(rework) tuotteiden (,297 ± ,089 reklamaatioiden määrän suhde koko otokseen) ja 

tuotannossa ongelmitta (non-rework) tuotettujen tuotteiden (,297 ± ,033) välillä ei ollut 
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juuri eroa keskiarvossa. Tällöin myös otoksen p-arvo osoittaa erojen olevan 

tilastollisesti myös merkityksettömiä. t(38,099) = ,045, p = ,964. 

 

Päivien 60 - 90 välillä tuotteen rekisteröinnistä tuotannossa uudelleentyöstettyjen 

(rework) tuotteiden (,291 ± ,071 ja tuotannossa ongelmitta (non-rework) tuotettujen 

tuotteiden (,296 ± ,034) välillä ei ollut juuri eroa keskiarvossa. Tällöin myös otoksen p-

arvo osoittaa erojen olevan tilastollisesti merkityksettömiä. t(43,335) = -,339, p = ,736. 

 

Alla olevassa kuvassa 16 on esitetty rework – ja non-rework –tuotteiden sekä 

edellisten summa otantojen (total) vikojen jakaumat. 

 

 

Kuva 16: Tuotteista löydetyt viat ja niiden osuudet kustakin otannasta 

 

Kuvasta 16 käy ilmi, että rework- ja non-rework -tuotteiden välillä ei juuri löydy 

merkittäviä eroja tuotteissa havaittujen vikojen suhteen. Yli prosenttiyksikön erot 

jakaumien välillä löytyvät vika 2:sta ja vika 11:sta. Vika 2 esiintyy 2,4 prosenttiyksikköä 

todennäköisemmin non-rework -tuotteissa, kun taas vika 11:sta 

esiintymistodennäköisyys on 1,6 prosenttiyksikköä suurempi rework -tuotteilla. Muiden 

vikojen erot olivat tutkimusaineistossa alle prosenttiyksikön luokkaa.  
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Taulukossa 4 on esitetty reklamaatioiden palvelukoodien esiintymät tuotteista kolmen 

joukon osalta: 1. Ongelmitta tuotannon läpäisseet tuotteet, 2. tuotteet joille on 

suoritettu rework -toimenpiteitä tuotannossa ja 3. aineiston koko otanta. 

 

Reklamaatioiden 

palvelukoodi 

Non-rework -tuotteet 

(reklamaatiokoodien 

määrä) 

Rework –tuotteet 

(reklamaatiokoodien 

määrä) 

Koko otannan 

reklamaatioiden 

määrä 

SW 15537 ~35% 1756 ~33% 17293 ~35% 

MR 9780 ~22% 1251 ~24% 11031 ~23% 

ER 5851 ~13% 663 ~13% 6514 ~13% 

NF 4795 ~11% 508 ~10% 5303 ~11% 

MO 4417 ~10% 462 ~9% 4879 ~10% 

SM 1749 ~4% 205 ~4% 1954 ~4% 

BE 904 ~2% 214 ~4% 1118 ~2% 

MS 731 ~2% 180 ~3% 911 ~2% 

BN 9 ~0% 8 ~0% 17 ~0% 

TOTAL 43773 5247 49020 

Taulukko 4: Huoltokoodien jakaumat 

 

Reklamaatioiden palvelukoodit ovat järjestetty laskevassa järjestyksessä niiden 

esiintymismäärien mukaan. Jokaisen taulukossa olevan kolmen otannan kohdalla 

palvelukoodien järjestys oli linjassa lukuun ottamatta tuotteita joille oli tuotannossa 

jouduttu tekemään ylimääräisiä toimenpiteitä (rework). Rework -tuotteissa BE–koodi 

(ei taloudellisesti kannattavaa korjata) ja SM (juotto) olivat päinvastaisessa 

järjestyksessä kuin taulukon kahdessa muussa kokonaisuudessa. Palvelukoodeista 

SW eli ohjelmistopäivitys oli selkeästi eniten hyödynnetty huoltotoimenpide (33 - 35 %) 

BN-koodin esiintymien jäädessä miltei olemattomiksi. Toisiksi eniten aineistosta löytyi 

MR-palvelukoodia (mekaaninen korjaus), jonka osuus vaihteli 22:n ja 24:n prosentin 

välillä. ER-koodia (elektromekaaninen korjaus) esiintyi 13:sta prosentin edestä. 

Yllättäen NF-palvelukoodin (asiakkaan ilmoittamaa vikaa ei ole kyetty todentamaan) 

löytyi reklamaatiodatasta neljänneksi eniten eli n. 11:sta prosentin edestä. 

Merkillepantavaa on NF-koodin suhteellisen suuri osuus reklamaatioista. Näin suurella 
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osuudella aiheettomat reklamaatiot muodostavat myös merkittävän kustannuserän, 

koska ne sitovat tarpeettomasti huoltoresursseja. MO-koodia (tuotteen laitteiston 

muokkaus) edusti noin 10:tä prosenttia otannasta. Kuten edellä mainittiin SM- ja BE-

palvelukoodit olivat eri järjestyksessä rework -tuotteissa verrattuna koko otantaan 

taikka tuotteisiin, joissa ei ole ollut ongelmia tuotannossa mutta joista on tullut 

kuluttajareklamointeja. BE-koodia löytyy kaksi prosenttiyksikköä enemmän juuri 

rework -tuotteissa, joissa sen osuus on neljä prosenttia verrattuna koko otantaan tai 

ongelmattomiin tuotteisiin. BE-koodin omaavien reklamaatioiden käsittelyssä 

reklamoitu tuote korvataan asiakkaalle täysin uudella vastaavalla tuotteella. Onkin 

selvää, että tämän kaltaisten ongelmien osuutta tulisi supistaa mahdollisimman 

minimiin sillä nämä muodostavat merkittävän kuluerän, joka pienentää katteita. MS-

koodia löytyy kaikista otannoista suunnilleen samassa suhteessa sen osuuden 

vaihdellessa 2-3:n prosentin välillä. BN-koodi on erikoiskoodia, jota hyödynnetään 

tietyissä takuun erikoiskonsepteissa. Tämän koodin osuus otannassa on häviävän 

pieni. Merkittävin havainto oli BE- ja MR-koodien esiintymisen suurempi tiheys rework 

-tuotteissa verrattuna tuotannosta ongelmitta läpimenneisiin tuotteisiin. 

 

Rework ja non-rework -tuotteiden vikaantumisfunktioissa kuvan 14 rework ja non-

rework –tuotteiden kuvaajien väliltä löytyi merkittäviä eroja vikaantumisasteissa 7:n ja 

42:n päivän välillä. Tämän havainnon johdosta kyseisen aikavälin huoltokoodien 

jakaumaa on tarkasteltava lähemmin rework ja non-rework -tuotteiden osalta. 

Kyseisellä aikavälillä on yhteensä 5771 reklamaatiota. Taulukossa viisi on esitetty 

tarkennettu palvelukoodien jakautuminen kyseiselle aikavälille.  

 

Rework -tuotteet Non-rework –tuotteet 

Palvelukoodi KPL %-osuus Palvelukoodi KPL %-osuus 

SW 286 34,7 SW 2410 43,7 

MR 273 33,1 MR 1258 22,8 

NF 76 9,2 NF 626 11,4 

MO 46 5,6 ER 370 6,7 

ER 38 4,6 MO 423 7,7 

BE 42 5,1 SM 247 4,5 

SM 25 3,0 BE 123 2,2 

MS 30 3,6 MS 52 0,9 

BN 8 1,0 BN 8 0,2 

Taulukko 5: Palvelukoodien jakauma 7:n ja 42:n vikaantumispäivien väliseltä ajalta 
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Taulukossa viisi esitetystä informaatiosta on oleellista tunnistaa palvelukoodit, jotka 

viittaavat tuotannon asennuksesta / kokoamisesta johtuviin virheisiin ja koodit, jotka 

viittaavat tuotteiden komponenteista johtuviin virheisiin. Otoksessa esiintyvistä 

palvelukoodeista BE (Beyond Economic Repair), BN (Beyond Economic Repair for 

limited Care concepts), CO (Sample Collection Process), NF (No Fault Found) ja TU 

(Tuning) eivät sovi edellä esitetyistä kahdesta kategoriasta varsinaisesti 

kumpaankaan. MR (Mechanical Repair), SW (Software update), SM (Soldering) ja ER 

(Electromechanical Repair) koodit voivat periaatteessa liittyä sekä asennuksen 

virheisiin tai komponenttien yhteensopimattomuudesta kumpuaviin ongelmiin. MO 

(Hardware Modification) ja MS (Engine Module Swap) koodit ovat selkeästi sidoksissa 

komponenttien soveltumattomuudesta johtuviin ongelmiin. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen ensimmäisen alakysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa tuotannon 

laatutekijöiden merkitystä tuotteen kannattavuuteen. Crosbyn (1979) mukaan 

tuotannon näkökulmasta laatu merkitsee tuotteita koskevien vaatimusmäärittelyjen 

täyttymistä jolloin kaikki poikkeamat tuotteen ja sen komponenttien 

vaatimusmäärittelystä vaikuttavat negatiivisesti laatuun. Tämä merkitsee samalla, että 

tuotannossa uudelleen suoritetut työvaiheet (rework) tai korjaukset merkitsevät 

tuotannon laadun laskua. Mitä suurempaa osuutta uudelleentyöstetyt tuotteet 

edustavat tuotetusta kokonaismäärästä, sen huonompaa tuotannon laatu on. 

Markkinoille laskettujen tuotteiden laadun ja luotettavuuden mittarina toimii 

reklamaatioiden määrä ja siitä edelleen johdettu reklamaatioaste (Garvin, 1987; 

Blischke et al., 2011, s. 284; Dovich, 1990). Suhteuttamalla reklamaatioiden määrä 

sen hetkiseen takuunalaisuudessa olevien tuotteiden kokonaismäärään saadaan 

reklamaatioaste, jonka vaihtelut toimivat indikaattorina esimerkiksi tuotannossa 

piilevistä ongelmista (Blischke et al., 2011, s. 391). 

 

Tuotannon laadun yhteys tuotteen ja edelleen yrityksen kannattavuuteen rakentuu 

alentuneiden kustannuksien ja asiakastyytyväisyyden kautta saavutettavan markkina-

aseman kautta (kts. Kuva1, Lecklin, 2006, .s 25). Tätä tukee Garvinin (1984) ja useiden 

muiden (Craig & Douglas, 1982; Phillips, Chang & Buzzell, 1983; Schoeffler, Buzzell, 

& Heany, 1974) havainto laadun parannuksien positiivisesta vaikutuksesta 

kannattavuuteen. Tuotteiden korkea laatu ja luotettavuus korreloivat myös 

markkinadominanssiin, joka edelleen indikoi laadun positiivisesta vaikutuksesta 

kannattavuuteen (Aw, 2005; Chung & Hsu, 2010). Garvin (1983) on myös todentanut 

laadun korrelaation tuottavuuteen. Tuottavuus on yksi liiketoiminnan kivijaloista, joilla 

yritysten kannattavuuteen vaikutetaan. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaankin 

todeta, että tuotannon laadulla on yhteys kannattavuuteen ja tätä yhteyttä kyetään 

tarkastelemaan tuotteen reklamaatioiden ja tuotannon laadun perusteella. 

Kirjallisuuskatsauksen perustuvan hypoteesin mukaan tuotannossa uudelleen 

työstetyt tuotteet omaavat korkeamman reklamaatioasteen, mikä edelleen merkitsee 

heikompaa tuottavuutta. 
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Tässä tutkimuksessa tuotannon laadun indikaattorina toimi tuotannossa 

uudelleentyöstettyjen (rework) tuotteiden määrä. Vertailuryhmänä hyödynnettiin 

tuotannosta ongelmitta läpimenneiden (non-rework) tuotteiden määrää. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin aluksi viidentoista päivän ajanjaksolla rekisteröityjen 

tuotteiden otantaa. Kyseisessä otannassa tuotannossa uudelleen työstettyjen 

tuotteiden määrä oli 22240 ja näistä tuotteista oli tehty yhteensä 3996 reklamaatiota. 

Tämä tarkoittaa, että otoksen reklamaatioaste on 17,9 prosenttia. Vastaavasti 

vertailuryhmässä oli 196253 tuotetta, joista oli tehty 32903 reklamaatiota. Tällöin 

otannan reklamaatioaste on 16,7 prosenttia. Tällöin tuotannossa uudelleentyöstetyt 

tuotteet omaavat 1,2 prosenttiyksikköä korkeamman reklamaatioasteen, mikä ei 

sinällään vielä kerro tuloksesta mitään. Jotta aineiston tilastollinen käsittely olisi 

mahdollista, järjesteltiin sama aineisto uudelleen (esitetty kuvassa 15). Tarkoituksena 

oli jakaa reklamaatiot hyödyntämällä tuotteiden rekisteröintipäivämäärän ja 

reklamaatiopäivämäärän erotuksesta saatavia päivien määriä. Tämän informaation 

perusteella muodostetusta kuvaajasta (kuva15) pääteltiin, että suurimmat erot 

tuotannossa uudelleen työstettyjen tuotteiden ja ongelmitta läpimenneiden tuotteiden 

välillä on 0 - 90 päivien välissä. Tämän perusteella aineisto jaoteltiin aikajänteisiin(0 - 

30, 7 - 42, 0 - 60, 0 - 90, 30 - 60 ja 60 - 90), joiden osalta testattiin tuotannossa 

uudelleen työstettyjen tuotteiden ja tuotannon ongelmattomien tuotteiden 

reklamaatioasteiden eroja. Uudelleentyöstettyjen tuotteiden reklamaatioasteet ovat t-

testin keskiarvojen mukaan tilastollisesti erittäin merkittävästi korkeampia väleillä 0 - 

30 ja 7 - 42 verrattuna tuotannon ongelmitta läpimenneisiin tuotteisiin. Välillä 0 - 60 

päivää tuotannossa uudelleentyöstettyjen tuotteiden reklamaatioaste on tilastollisesti 

merkittävästi korkeampi verrattuna tuotannon ongelmitta läpimenneisiin tuotteisiin. 

Myös välillä 0 - 90 tuotannossa uudelleentyöstettyjen tuotteiden reklamaatioasteet ovat 

vielä tilastollisesti merkittävästi korkeammat (joskaan ei enää niin paljon) kuin 

tuotannosta ongelmitta läpimenneiden tuotteiden reklamaatioasteet. Tarkasteluvälit 30 

- 60 ja 60 - 90 päivää eivät enää osoittautuneet sisältävän tilastollisesti merkittäviä 

eroja reklamaatioasteiden välillä. Tilastollisesti merkittävimmät ja samalla suurimmat 

erot syntyivät otoksen alkupäässä eli väleillä 0 - 30, 7 - 42 ja 0 - 60. Koska t-testien p 

arvot nousivat (tilastollinen merkitsevyys laskee) sitä enemmän mitä kauemmas 

rekisteröintipäivästä 0 siirryttiin eteenpäin, voidaan olettaa, että alkupään suuret erot 

reklamaatioiden määrissä vaikuttivat myös jälkipään testituloksiin. Tätä havaintoa 
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tukee, että 30 - 60 ja 60 - 90 päivien tarkasteluvälit eivät enää osoittautuneet 

tilastollisesti merkittäviksi. Tilastolliset testit vahvistivat myös oletuksen tuotannossa 

uudelleentyöstettyjen tuotteiden reklamaatiomäärien suuresta varianssista verrattuna 

tuotannon ongelmattomiin tuotteisiin. Uudelleentyöstettyjen tuotteiden 

reklamaatiomäärien suuri varianssi merkitsee samalla tuotteiden suurempaa laadun 

vaihtelua verrattuna tuotannosta ongelmitta läpimenneisiin tuotteisiin. Tämä havainto 

voidaan myös todentaa kuvasta 15, jossa rework -kuvaaja sahaa jyrkemmin ylös ja 

alas kuin non-rework kuvaaja koko tarkasteluajanjaksolla. Blischken ja kumppaneiden 

(2011, s. 391) mukaan reklamaatioasteen kohoaminen on indikaattori tuotannossa 

piilevistä ongelmista. Ongelmat johtuvat joko asennuksessa tapahtuvista virheistä tai 

komponenteista, jotka eivät täytä niille ennalta asetettuja vaatimuksia (Blischke et al., 

2011 s. 46). Tuotannon laadun ongelmat luetaan uusiksi vikatiloiksi, jotka muokkaavat 

suunniteltua vikaantumisfunktiota (kylpyammeen muotoa noudattavaa 

vikaantumisfunktion kuvaajaa) ja vaikutukset näkyvät selvästi muutoksina 

vikaantumisfunktion kuvaajassa (Blischke et al., 2011). Tällöin voidaankin perustellusti 

todeta, että tuotannon laadulla onkin tutkimusaineistossa merkittävä vaikutus 

tuotteiden vikaantumiseen välillä 0 - 42 päivää. Tuotannon laadun (tai sen puutteen) 

vaikutus reklamaatioiden määrään on varsin ilmeinen tällä välillä joten tutkimuksen 

ensimmäisen alakysymyksen hypoteesi (H1: Tuotannon laatu vähentää 

reklamaatioiden määrää) pitää paikkansa. Tutkimuksessa käytetyn aineiston osalta 

tämä havainto realisoituu välillä 0 - 42 päivää ja otoksen keskiarvoja mittaavan t-testin 

mukaan hypoteesi pitää paikkansa vielä 0 - 90 päivän välillä. 

 

Perustuen aikaisempaan akateemiseen näyttöön laadun ja kannattavuuden välisestä 

yhteydestä ja edelliseen tutkimusaineistosta tehtyyn löydökseen, voidaan tutkimuksen 

ensimmäiseen alakysymykseen ”Mikä on tuotannon laadun merkitys tuotteen 

kannattavuuteen?” vastata tuotannon laadun vaikuttavan positiivisesti tuotteen 

kannattavuuteen.  

 

Tutkimuksen toisessa alakysymyksessä tarkisteltiin tuotannon laadun vaikutusta 

tuotteen laatuun. Tuotannon laatua arvioitiin samalla tavalla kuin tutkimuksen 

ensimmäistä alatutkimuskysymystä tarkasteltaessa. Tällöin tuotannon laatua arvioitiin 

vertaamalla tuotannossa uudelleen työstettyjen tuotteiden osuutta tuotannon 
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kokonaismäärästä, tuotannosta ongelmitta läpäisseiden tuotteiden osuuteen. 

Tuotteiden osalta laadun mittarina toimi tuotteiden toiminta-aika ennen ensimmäistä 

reklamaatiota. Mitä pitempään tuotteen rekisteröinnistä tuote kykeni täyttämään sille 

asetetut vaatimukset (eli sitä ei reklamoitu), sen laadukkaampi tuote oli. Tässä 

tapauksessa vertailtiin tuotannossa uudelleentyöstettyjen tuotteiden kenttäkestävyyttä 

ja verrokkiryhmään (tuotannon ongelmitta läpäisseet tuotteet). Kuten ensimmäisen 

alakysymyksen tarkastelun yhteydessä todettiin, tulokset olivat tilastollisesti 

merkitseviä välillä 0-90 päivää. Tämä ei kuitenkaan kertonut tarkasteluvälistä koko 

totuutta johtuen t-testin keskiarvoihin perustuvasta lähestymisestä, vaan tilastollisesti 

erittäin merkittävät laadunvaihtelut ja otantojen väliset erot löytyivät 0 – 30 päivän tai 

tarkemmin 7 – 42 päivän väliltä. Näillä aikajänteillä tuotannossa uudelleentyöstetyt 

tuotteet vikaantuivat selvästi enemmän verrattuna tuotannon ongelmitta läpäisseisiin 

tuotteisiin.  Kuten ensimmäisen alatutkimuskysymyksen käsittelyn yhteydessä 

todettiin, tuotannon ongelmat heijastuvat tuotteiden vikaantumisfunktioon tätä kautta 

vaikutukset näkyvät selvästi muutoksina myös vikaantumisfunktion kuvaajassa 

(Blischke et al., 2011). Hyödynnetyn aineiston perusteella on mahdotonta päätellä, 

mistä nimenomaisesta tuotannon ongelmasta on kyse mutta aineistosta tehtyihin 

löydöksiin ja aikaisempaan akateemiseen tutkimukseen perustuen voidaan muutokset 

yhdistää tuotannon ongelmiin. Tällöin voidaankin todeta, että tuotannon laadussa on 

ollut ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet negatiivisesti tuotteiden laatuun. Tällöin 

tarkasteluaikavälillä 0 - 42 päivää, tuotannossa uudelleentyöstetyt tuotteet omaavat 

heikoimman laadun verrattuna tuotannon ongelmitta läpäisseisiin tuotteisiin. 

Voidaankin todeta tässä tutkimuksessa esitetyn toisen hypoteesin (H2: Tuotannon 

laatu vaikuttaa tuotteiden vikaantumisaikaan) pitävän paikkansa. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksien selvittäminen on lähtenyt 

takuusidonnaisesta datasta ja tämän analysoimisesta. Pirttimäen (2007, s. 2) mukaan 

yritysten kilpailullinen etulyöntiasema saavutetaankin ylivertaisella kyvyllä 

ennakoida/ennustaa liiketoiminnalle merkittävä raaka data, muuntaa se informaatioksi 

ja edelleen yrityksen liiketoimintaympäristölle ominaiseksi tietämykseksi ja lopulta 

hyödyntää jalostettua tietämystä liiketoiminnassa. Datasta voidaan tunnistaa 

signaaleja, joiden pohjalta kyetään toteuttamaan parannuksia tuotteisiin, prosesseihin, 

tuotannon laatuongelmien ratkaisemiseen, takuutuotteiden suunnitteluun, 
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takuukustannusten selvittämiseen, erilaisten taloudellisten ennusteiden tekemiseen ja 

tuotteiden luotettavuuden arviointiin ja samalla vaikuttaa positiivisesti koko yrityksen 

liiketoiminnan suorituskykyyn (Blischke et al., 2011, s. 381; Wu, 2012). Wu:n (2012) 

mukaan takuuliitännäisen datan analyysissä pyritäänkin nostamaan käyttökelpoinen 

informaatio esille palvelemaan erilaisia takuuseen liittyvien ongelmien / kysymysten 

ratkaisemisessa. Eri datalähteiden yhdisteleminen auttaakin tarkasteltavaan asiaan 

liittyvän kokonaiskuvan muodostamisessa ja analysoinnissa (Palmquist & Ketola, 

1999). Peppardin (2005, s. 114) mukaan erilaisen informaation yhdisteleminen voi 

myös nostaa informaatiolähteiden arvoa, sillä eristetyllä informaatiolla ei ole usein juuri 

muualla arvoa kuin yksittäisen organisaation/osaston kontekstissa. Tämä johtuukin 

siitä, että Informaation käyttö määrittelee yleisesti informaation arvon organisaatiolle 

(Peppard, 2005). Tutkimuksen kahdessa alatutkimuskysymyksessä todennettiin, että 

tuotannon laadulla on vaikutusta sekä tuotteen kannattavuuteen että laatuun. Jotta 

kyseiset tulokset kyettiin johtamaan, jouduttiin takuusidonnaista dataa keräämään 

useista erilaisista järjestelmistä ja tietokannoista. Yhdistelemällä ja analysoimalla 

kerättyä dataa tutkimuksessa jalostettiin konkreettisesti tietolähteiden data 

informaatioksi, jota edelleen hyödynnettiin toteutetussa takuuanalyysissä. Analyysin 

pyrkimyksenä oli todentaa tuotannon laadun yhteys tuotteen kannattavuuteen ja 

voidaanko kannattavuutta parantaa hyödyntämällä tuotteen elinkaaren aikana kerättyä 

dataa. Perustuen tutkimuksessa tehtyihin havaintoihin tuotteen kannattavuutta 

kyetään parantamaan takuuanalyysin keinoin. On kuitenkin muistettava, että 

liiketoiminnan päätöksentekoa tukevan informaation ja tietämyksen muodostaminen ei 

pelkästään riitä lisäarvon tuottamiseksi. Mikäli organisaation päätökset ja päätöksistä 

seuraavat toimenpiteet eivät perustu tuotettuun informaation ja tietämykseen tekee se 

niistä tällöin merkityksettömiä, jolloin tuotettuun informaatioon perustuvaa lisäarvoa ei 

saavuteta. 

 

7.1 Tutkimuksen käytännön soveltuvuus 

 

Tutkimuksen löydösten myötä organisaatio saavuttaa tietoa takuuanalyysin 

suorittamisesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, joita voidaan soveltaa 

organisaatiossa takuuanalyysin ja laatujohtamisen kehittämiseen. Tutkimus osoitti 

myös organisaation keskitetyn tietovaraston sisältämän datan hyödyntämisestä 
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saavutettavan potentiaalin. Organisaatiot käyttävät resursseja erilaisen tiedon 

keräämiseen mutta hyödyntämätön data ja informaatio ovat käytännössä arvottomia. 

Potentiaali realisoituu, kun tietovaranto valjastetaan hyötykäyttöön. Olemassa olevan 

datan yhdisteleminen uuden informaation ja datan muodostamiseksi voi luoda 

liiketoimintaan täysin uutta lisäarvoa ja kilpailuetua. Tutkimustulokset osoittivat datan 

hyödyntämisen kiistattomat mahdollisuudet takuukustannuksien analyysissä, jossa 

pureudutaan takuukustannusten aiheuttajiin eli tuotteiden ongelmien perimmäisiin 

syihin. Takuuanalyysissä hyödynnettävää dataa voidaan soveltaa varsin laajasti koko 

toimitusketjussa piilevien ongelmien syiden selvittämisessä. Takuuanalyysi voidaan 

kohdistaa esimerkiksi palveluagenttien takuuhuijauksiin, takuuehtojen optimointiin, 

tulevien tuotteiden ominaisuuksien suunnitteluun, olemassa olevien tuotteiden 

ongelmien ratkaisemiseen, budjetointiin, tuotannon suunnitteluun ja analysointiin, 

tavaratoimittajiin tai vaikka markkinoinnin suunnitteluun. Täten voidaankin todeta, että 

takuuliitännäisen datan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat varsin laajat.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että tuotannon laadulla on merkittävä vaikutus 

tuotteen laatuun ja tätä kautta myös kannattavuuteen. Tulokset osoittavat, että 

tuotannossa uudelleentyöstettyjen tuotteiden ja tuotannon ongelmitta läpäisseiden 

tuotteiden reklamaatioasteita seuraamalla kyetään tunnistamaan tuotannon ongelmia. 

Analyysiä ja sen tuottamaa informaatiota kyetään tarkentamaan rikastamalla 

analyysissä hyödynnettyä dataa edelleen käyttötarkoitukseen soveltuvalla datalla. 

Informaatiota kyetään rikastamaan esimerkiksi lisäämällä dataan tuotannossa tehtyjen 

testien informaation, jolloin analyysissä voidaan arvioida tuotannon testien raja-arvoja 

ja onko näissä mahdollisesti parantamisen varaa. Tällöin voidaan arvioida, johtuuko 

tuotteiden vikaantuminen käytettyjen komponenttien heikkoudesta, kokoonpanossa 

tehdyistä virheistä tai virheistä tuotannon testien raja-arvoissa. Toisaalta tuotantoa 

kyetään edelleen analysoimaan kohdistamalla tarkastelu joko tuotantoeriin, 

työvuoroihin tai esimerkiksi asennettuihin komponentteihin. Käytännössä on 

mahdollista ulottaa tuotteen osalta analyysi aina yksittäisten komponenttien 

toimituseriin asti, jolloin kyetään selvittämään komponenttien laatua yksittäisten 

toimituserien osalta ja tätä kautta löytämään vastauksia tuotteiden laadunvaihteluun. 

Toisaalta analyysiä voidaan viedä tuotteiden suuntaan ja lisätä analyysiin 

reklamaatioiden vikakoodit, jolloin kyetään arvioimaan tuotteiden vikoja ja niiden 
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yleisyyttä. Tämä tieto auttaa korjaavien toimenpiteiden ja hankkeiden keskittämisen 

niihin ongelmiin, jotka merkitsevät eniten laadun, kustannusten tai jonkun muun 

vaihtoehtoisen mittarin perusteella arvioituna. Analyysin tehtävänä on tuottaa 

informaatiota päätöksentekoon jotta organisaation ohjaus perustuu tietoon eikä 

”tuntumaan”, jolloin myös organisaation päätöksenteko on läpinäkyvämpää. 

 

7.2 Rajoitteet 

 

Tapaustutkimuksen tulosten yleistettävyys on tyypillisesti varsin rajallinen. Tulosten 

yleistäminen toiselle toimialalle tai koskemaan toista samalla toimialalla toimivaa 

valmistajaa ei välttämättä suoraan onnistu. Tutkimuksen otannan rajaaminen 

koskemaan vain yhdessä tuotantolaitoksessa valmistettua yhtä tuotemallia ei 

myöskään paranna tutkimuksen yleistettävyyttä. Otanta edustaakin rajattua 

tarkastelujoukkoa, joka tarjoaa melko suppean kuvan nimenomaan juuri tuotannon 

laadun vaikutuksista case-organisaatiossa. Tällöin tuloksissa ei oteta huomioon 

tuotantoa edeltäviä vaiheita ja niistä saatavilla olevaa dataa. Laatua voidaan tutkia 

hyvin monesta eri näkökulmasta. Tämän tutkimuksen määritelmät tuotannon ja 

tuotteiden laadusta ja näiden mittaamisen menetelmät toimivat tässä tutkimuksessa 

mutta ne eivät ole yleistettävissä kaikkiin laatua käsitteleviin julkaisuihin. Tämä seikka 

asettaa rajoituksia myös tutkimusten keskinäiseen vertailuun. 

  

Vaikka tutkimuksessa on suhteellisen suuri määrä dataa, on se koostettu hyvin lyhyeltä 

ajanjaksolta. Tällöin pienetkin satunnaiset poikkeamat tuotantoprosesseissa voivat 

vääristää tuloksia. Näin ollen useamman tuotemallin, tuotantolaitoksen ja pidemmän 

tarkasteluajanjakson mukaan ottaminen olisi selvästi parantanut tutkimuksen 

yleistettävyyttä. 

 

Tutkimuksen tapa koostaa tuotteiden otanta kuluttajien rekisteröimistä tuotteista ei 

myöskään palvele varsinaisesti tuotannon laadun tarkempaa analyysiä. Tämä 

lähestyminen ei esimerkiksi palvele hyvin tuotantoerien tai tuotantolaitosten 

työvuorojen vaikutusten arvioimista tuotannon laatuun. 

Tutkimuksen toteuttajan kokemattomuus on myös huomioitava mahdollisena 

tutkimuksen rajoittavana tekijänä.   
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7.3 Jatkotutkimus  

 

Tuotannon täydentävä data tarjoaa laajat mahdollisuudet jatkotutkimukselle. 

Tuotannon prosessia ohjaava järjestelmän tuottaman datan integroiminen osaksi 

tutkimusaineistoa tarjoaa mittavat mahdollisuudet syventää takuuanalyysiä 

entisestään. Tämän tiedon pohjalta kyetään analyysissä sukeltamaan aina tuotteiden 

komponenttitasolle ja edelleen tutkimaan esimerkiksi komponenttien toimituseriä. On 

myös mahdollista tutkia työvuorojen vaikutusta tuotannon laatuun, ulottaa analyysi 

käsittämään eri tuotantolaitoksien eroja, joissa valmistetaan samaa tuotetta, tai 

vaihtoehtoisesti vertailla eri tuotteiden takuudataa keskenään. 

 

Tutkimuksessa esille tullut ei-jatkotoimenpiteisiin johtaneiden reklamaatioiden (NF / No 

Fault Found) suuri määrä tarjoaa myös mielenkiintoisen aihepiirin jatkotutkimukselle. 

Kyseisistä reklamaatioista aiheutuvia kustannuksia voidaan pitää mittavina tällaisella 

esiintymismäärällä, joten keskittyminen ei-jatkotoimenpiteitä aiheuttaneiden 

reklamaatioiden perimmäisiin syihin olisi mielenkiintoinen ja myös kannattavuuteen 

välittömästi vaikuttava aihepiiri. Aihepiiri on mielenkiintoinen, sillä todentamattomiksi 

jääneiden reklamaatioiden ilmoittamat viat ovat todennäköisesti indikaattori jostain alla 

piilevästä ongelmasta. Kyseisten reklamaatioiden korkea prosenttiosuus viittaa siihen, 

että kyseessä ei mahdollisesti olisi pelkästään kuluttajien käyttäytymiseen liittyvä 

ongelma (esimerkiksi takuuhuijaus), joskaan tätä vaihtoehtoa ei voida sulkea 

kokonaan myöskään pois. Tämän tyyppisten vikojen osalta olisi mielenkiintoista tutkia 

aiheettomien reklamaatioiden aiheuttaneiden tuotteiden tuotannon testidataa. Testeille 

asetettujen raja-arvojen optimoinnin tutkiminen, tavoitteena aiheettomien 

reklamaatioiden osuuden vähentäminen, voisi mahdollisesti tarjota erittäin 

hedelmällisen ja tuoreen näkökulman aiheen jatkotarkastelulle. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Kuvaan 14 liittyvän datan SPSS Independent Samples t-test –tulokset 

 

Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Reklamaatioaste Rework 20 10.379702371152900 6.953242330621580 1.554792251529890 

Non-
rework 20 7.678560819723370 4.723292827261160 1.056160383939310 
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LIITE 2: Kuvaan 15 liittyvän datan SPSS Independent Samples t-test – tulokset 

 
 

0-30 

Grouping N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Percent_of_clai
ms 

Rework 
31 

.4744822
8 

.10638031
8 

.01910646
9 

Non-
rework 

31 
.3767567
3 

.05218225
8 

.00937221
0 

7-42 

Grouping N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Percent_of_clai
ms 

Rework 
36 

.4335025
6 

.13429994
2 

.02238332
4 

Non_rewor
k 

36 
.3427337
9 

.04357284
2 

.00726214
0 

0-60 

Grouping N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Percent_of_clai
ms 

Rework 
61 

.3861505
7 

.13324648
2 

.01706046
4 

Non-
rework 

61 
.3374877
1 

.05942667
0 

.00760880
5 

0-90 

Grouping N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Percent_of_clai
ms 

Rework 
91 

.3558302
7 

.12364162
1 

.01296116
4 

Non-
rework 

91 
.3239716
3 

.05581639
0 

.00585114
8 

30-
60 

Grouping N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Percent_of_clai
ms 

Rework 
31 

.2974768
3 

.08949032
8 

.01607293
7 

Non-
rework 

31 
.2966979
6 

.03318777
6 

.00596070
0 

60-
90 

Grouping N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Percent_of_clai
ms 

Rework 
31 

.2907465
9 

.07104623
0 

.01276028
0 

Non-
rework 

31 
.2955577
6 

.03440163
0 

.00617871
5 
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Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

23.454 .000 4.592 60 .000 .097725544 .021281341 .055156523 .140294564

Equal 

variances 

not 

assumed

4.592 43.647 .000 .097725544 .021281341 .054826014 .140625073

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

36.948 .000 3.857 70 .000 .090768770 .023531933 .043835810 .137701731

Equal 

variances 

not 

assumed

3.857 42.288 .000 .090768770 .023531933 .043288978 .138248562

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

35.392 .000 2.605 120 .010 .048662861 .018680293 .011677181 .085648540

Equal 

variances 

not 

assumed

2.605 82.960 .011 .048662861 .018680293 .011508248 .085817474

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

42.343 .000 2.240 180 .026 .031858649 .014220678 .003797968 .059919330

Equal 

variances 

not 

assumed

2.240 125.220 .027 .031858649 .014220678 .003714646 .060002652

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

23.089 .000 .045 60 .964 .000778869 .017142616 -.033511468 .035069205

Equal 

variances 

not 

assumed

.045 38.099 .964 .000778869 .017142616 -.033921589 .035479326

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

9.880 .003 -.339 60 .736 -.004811170 .014177491 -.033170375 .023548034

Equal 

variances 

not 

assumed

-.339 43.335 .736 -.004811170 .014177491 -.033396420 .023774079

df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

95% Confidence Interval of 

the Difference

Percent_of

_claims

95% Confidence Interval of 

the Difference

Percent_of

_claims

60-90

Levene's Test t-test for Equality of Means

F Sig. t

30-60

Levene's Test t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

95% Confidence Interval of 

the Difference

Non-

rework 2

Non-

rework 2

0-90

Levene's Test t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Levene's Test t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

95% Confidence Interval of 

the Difference

Percent_of

_claims

0-60

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

95% Confidence Interval of 

the Difference

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

95% Confidence Interval of 

the Difference

Percent_of

_claims

0-30

Levene's Test t-test for Equality of Means

F Sig.

7-42

Levene's Test t-test for Equality of Means

F Sig. t df


