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TIIVISTELMÄ 
 

 
Opinnäytetyön toimeksiantaja toimii Sulzer Pumps Finland Oy. Opinnäytetyön 
tavoitteena on luoda toimiva kuljetusreklamaatioprosessi ja työohjeet 
vastaanotto-osastolle. Tavoitteiden pohjalta muodostettiin 
tutkimuskysymykset, joihin etsittiin vastaukset haastattelemalla 
kohdeyrityksen työntekijöitä.  
 
Työn alkuvaiheessa kerättiin taustatietoa aiheesta, ja kerätyn tiedon pohjalta 
alettiin rakentamaan opinnäytetyön runkoa. Prosessin hahmottelun jälkeen 
luotiin työohjeet ja reklamaatiolomake palvelemaan vastaanotto-osaston 
työntekijöitä.  

 
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä toimii laadullinen tutkimus. 
Aineistokeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Opinnäytetyön 
teoriaosio tukee ja lisää tietämystä tutkittavasta aiheesta. Teoriaosuudessa 
käsiteltiin logistiikkaa, toimitusketjua, varastoprosesseja ja reklamaatiota. 
Reklamaatio- osioon sisältyy käsiteltävinä asioina reklamaatioprosessi, 
tiekuljetusvakuutus, tavarankuljetusvakuutus, kauppasopimus ja 
toimituslausekket.    
 
Tutkimuksen empiriaosuus koostuu haastatteluista. Haastattelut suoritettiin 
kohdeyrityksen työntekijöille ja saatujen tietojen pohjalta aloitettiin 
reklamaatioprosessin rakentaminen. Prosessi muokattiin toimeksiantajan 
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Prosessin toimivuus tullaan testaamaan 
tulevaisuudessa. 

 
Opinnäytetyössä saatiin tutkimusmenetelmien myötä vastaukset esitettyihin 
tutkimuskysymyksiin. Opinnäytetyön tavoitteet täyttyivät tekijän näkökulmasta. 
Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset ja työn tavoitteiden täyttyminen 
tarkoittaa työn onnistuneen. Kuljetusreklamaatioprosessia tullaan testaamaan 
tulevaisuudessa kuljetusvahingon sattuessa. 
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ABSTRACT 
 

The client of this thesis is Sulzer Pumps Finland Oy. The aim of the thesis is 
to create a functional transport complaint process and work instructions for the 
reception department. Based on the objectives, research questions were 
formed, to which answers were sought by interviewing the employees of the 
target company. 

 
At the beginning of the work, background information on the topic was col-
lected, and based on the collected information, the construction of the body of 
the thesis was started. Outlined the process was created with work instruc-
tions and a complaint form to serve the reception department staff. 

 
The research method in the thesis is qualitative research. a thematic interview 
has been used as the data collection method. The theoretical part of the thesis 
supports and increases knowledge of the research topic. The theoretical part 
deals with logistics, the supply chain, warehousing processes, and complaints. 
The Complaints section included: Complaint process, road transport insur-
ance, freight transport insurance, sales contract, and delivery clauses. 

 
The empirical part of the study consisted of interviews. Interviews were con-
ducted with the employees of the target company and, based on the infor-
mation received, the construction of a complaint process was started. The pro-
cess was modified according to the needs and wishes of the client. The func-
tionality of the process will be tested in the future. 

 
The thesis provided answers to the research questions, using research meth-
ods. The goals of the thesis were met from the author's point of view. The re-
search questions were answered and the fulfillment of the goals of the work 
means that the work was successful. The transport complaint process will be 
tested in the future in the event of a transport damage. 

 
 
 
Keywords: supply chain, reception process, transport damage, transport 

complaint, work instructions. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa  

Ammattikorkeakoulun tradenomilinjan opiskelusuunnitelmaan kuuluu kerran 

vuodessa suorittaa kesäharjoittelu. Aloitin kesäharjoitteluni Kotkan 

toimipisteessä Sulzer Pumps Finland Oy:ssä, kansainvälisessä yrityksessä. 

Sulzer Pumps Finland Oy:ssä olen työskennellyt kaksi kesäharjoittelua ja 

puolisen vuotta osa-aikatyöntekijänä. Opinnäytetyöaihetta etsiessäni sain 

loistavan vaihtoehtoisen aiheen Sulzer Pumps Finland Oy:n logistiikkaosaston 

esimieheltä: Kuljetusreklamaation ohjeiden ja prosessin luonti. Minua on aina 

kiinnostanut reklamaatioprosessi ja sen toteutus, joten tartuin tilaisuuteen. 

Aihe on Sulzer Pumps Finland Oy:lle tärkeä ja ajankohtainen, koska heillä ei 

ole olemassa selkeätä ohjeistusta kuljetusvaurion sattuessa, mikä johtaa 

yrityksen kustannusten kasvuun ja toimitusaikojen venymiseen. 

 

Sulzer Pumps Finland Oy on johtava kansainvälinen teollisuuden alalla 

toimiva osakeyhtiö. Yritys valmistaa pumppuja ja sekoittimia erilaisiin 

teollisuuden tarpeisiin. Kotkan toimipiste Sulzer Pumps Finland Oy työllistää 

noin 500 henkilöä, ja yrityksen liikevaihto noin 100–200 miljoona euroa 

vuodessa. Teollisuudessa raaka-aineet ja komponentit ovat erilaisia. Kuljetus 

tallaisella alalla on hyvin haastavaa ja vahingon sattuessa tilanne voi muuttua 

ongelmalliseksi, koska kyseessä ovat harvinaiset teollisuuden tuotteet. 

Uniikkien tuotteiden uudelleentilaus ja kuljetus saattavat viedä useamman 

kuukauden ja kustannukset kasvavat suuriksi. Tehtäväni on kehittää ja luoda 

toimiva kuljetusreklamaatio-ohje ja prosessi, jotta Sulzer Pumps Finland Oy ei 

olisi aina maksava osapuoli vahingon sattuessa. Ennen Sulzer Pumps Finland 

Oy on itse joutunut vastamaan vahingosta siksi, että kukaan ei ole hoitanut 

kuljetusreklamaatiota kohtuullisessa ajassa. 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet, rajaukset ja tutkimuskysymykset 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Sulzer Pumps Finland Oy:n 

kuljetusreklamaatioprosessia ja reklamaatio-ohjeiden kehittämistä. 
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Opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimiva prosessi saapuvan tavaran 

vastaanottamisessa, sen tarkistamisessa ja kuljetusreklamaation sattuessa 

luoda ohjeistus työntekijöille reklamaatioilmoituksen laatimiseen palvelun 

tarjoajalle. Kuljetusreklamaatioprosessi luodaan ainoastaan Sulzer Pumps 

Finland Oy Kotkan toimipisteeseen. Kuljetusreklamaatio-ohjeen on oltava 

helppolukuinen ja mahdollisimman yksinkertainen, jotta tämä uusi 

toimintatapa ei veisi paljon työaikaa. Tavoitteena on myös luoda sähköinen 

reklamaatiolomake, jotta tieto yrityksen sisällä liikkuisi nopeammin ja 

tehokkaammin. 

 

Opinnäytetyö on rajattu kuljetuksessa tapahtuviin vahinkoihin Suomen sisällä. 

Kuljetusreklamaatio-ohje on tarkoitettu Kotkan tehtaan vastaanoton 

työntekijöitä varten, jotta asia saadaan tiukoista aikatauluista huolimatta 

siirrettyä eteenpäin seuraavalla taholle, joka hoitaa reklamaation loppuun 

saakka. Koska Sulzer Pumps Finland Oy on ulkoistanut tuotteiden 

kuljetuksen, tarkastelemme kuljetusyrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä Sulzer 

Pumps Finland Oy:n kanssa. Opinnäytetyössä ei tutkita syitä kuljetuksessa 

vahingoittuneille tuotteille, vaan luodaan toimintatapa sille, miten tilanne 

saadaan ratkaistua, jottei tämän tutkimuksen kohdeyritys olisi aina itse 

vastuussa matkalla vaurioituneesta tuotteesta.  

 

Ennen kuin lähdetään luomaan reklamaatioprosessia ja työohjetta, on 

tutkittava aiempaa toimintatapaa. Perustutkimuksessa ollaan itse tekemisissä 

tutkittavan kohteen kanssa ja kerättään mahdollisimman paljon tietoa, mikä 

myöhemmin muutetaan teoriaksi tai tietolähteeksi opinnäytetyötä varten. 

Jokaisessa yrityksessä on omanlainen tapa toimia ja ratkaista työtilanteita. 

Ensimmäiseksi tutkitaan Sulzer Pumps Finland Oy:n vastaanotto-osaston 

toimintaa ja myöhemmin suoritetaan käytännöllinen toimenpide tutkimusta 

tehdessään teemahaastattelu muodossa. Työn tutkimuskysymykset ovat 

seuraavat: 

  

Kuinka paljon tehtaan varastoon saapuu kuljetuksessa vaurioituneita 

tuotteita vuodessa? (kuljetusreklamaation yleisyys) 

Mikä osasto tai henkilö yrityksessä käsittelee reklamaatioprosessia? 
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Miten vastaanotto-osaston työntekijät toimivat kuljetusreklamaation 

sattuessa? 

Miten saataisiin tarkistettua saapuva tavara, niin että ei tarvitsisi olla 

suoranaisessa vuorovaikutuksessa kuljetusyrityksen kuljettajan kanssa? 

 

Vastauksien löytäminen tutkimuskysymyksiin edesauttaa 

kuljetusreklamaatioprosessin luontia. Tavoitteena on selvittää, kuka aloittaa 

kuljetusreklamaatioprosessin ja mitä kautta prosessi etenee. 

 

Uusien muuttujien myötä on tarkoitus pohtia myös kontaktoimattoman 

kuljetusreklamaatioprosessin, niin ettei missään prosessin vaiheessa tarvitse 

olla tekemisessä yrityksen ulkopuolella työskentelevien kanssa. Tavoitteena 

on turvata yrityksen työntekijöitä turhilta ulkopuolisilta kontakteilta sekä 

kurkistaa tulevaisuuteen.   

 

1.3 Sulzer Ltd 

Sulzer Ltd. on Salomon Sulzer-Bernettin vuonna 1775 perustama 

teollisuustekniikkaa valmistava yritys. Myöhemmin 1834 yritys laajeni ja 

perusti ensimmäisen valurautaa ja pumppuja valmistavan valimon 

Winterthurissa, Sveitsissä. Tänä päivänä Sulzerin pääkonttori sijaitsee 

edelleen Winterthurissa. Sulzer tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavana 

pumppaus- ja sekoitusteknologian asiantuntijana, jonka valmistamat pumput 

ja sekoittimet on suunniteltu toimimaan vaativissa teollisuuden olosuhteissa. 

Sulzer valmistaa pumppuja, sekoittimia ja dynaamisia miksereitä, 

kompressoreita ja ilmastusjärjestelmiä, ohjaus- ja valvontalaitteita sekä 

upposekoittimia. Sulzer omistaa 180 maailmanluokan tuotantolaitosta ja 100 

palvelukeskusta ympäri maailmaa. Sulzerilla työskentelee noin 15 000 

työntekijää ja liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 biljoonaa euroa. Sulzerin 

tavoitteena on hyödyntää nestesuunnittelun voimaa, jotta elämästä tulisi 

parempaa, turvallisempaa ja kestävämpää. Sulzerin asiakkaat hyötyvät 

parhaista tuotteista ja palvelusta mutta myös innovaatioista, suorituskyvystä, 

laadusta ja reagoivasta verkostosta, minkä Sulzer tarjoaa ympäri maailmaa. 

Sulzeri jakautuu neljään divisioonaan: Rotating equipment Services (pyörivien 

laitteiden palvelut), Pumps equipment (pumpputuoatanto), Chemtech 
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(kemikaaliteollisuus) ja Applicators systems (aplikaatiojärjestelmät). (Sulzer 

2020). 

 

Sulzer Pumps Finland Oy on Suomessa perustettu 2000-luvun alussa Sulzer 

Ltd tytäryhtiö, jonka kotipaikka on Kotka. Korjaus- ja huoltodivisioona 

perustettiin samana vuonna kuin Sulzer Pumps Finland Oy. Ennen Sulzer 

Pumps Finland Oy omisti oman valimon Kotkassa, mutta se ulkoisti toiminnan 

vuonna 2016. Yhtiö toimii vientiyrityksenä, mutta toimintaan kuuluu myös 

maahantuonti. Sulzer Pumps Finland Oy:n palveluksessa työskentelee 500 

työntekijää ja liikevaihto vuonna 2020 oli noin 200 miljoona euroa. Sulzer 

Pumps Finland Oy:n pääkonttori, pumpputehdas ja varasto sijaitsevat 

Kotkassa, jäteveden käsittelytuotteiden myyntikeskus Vantaalla ja 

kompressoreiden kehitysyksikkö Helsingissä. Huoltokeskukset sijaitsevat 

Kotkassa, Mäntässä, Raumalla ja Oulussa. (Sulzer 2020) (Finder 2019). 

 

Sulzer Pumps Finland Oy:n päätoimiala on pumppujen ja kompressoreiden 

valmistus. Koko tuotanto on tilausohjautuvaa, eikä laitteita valmisteta 

varastoon valmiiksi. Laitteiden komponentit valmistetaan itse tai ostetaan 

valmiina komponentteina alihankintana. (Finder. 2019). 

 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimusmenetelmä tarkoittaa suunnitelmallista tapaa suorittaa jokin tehtävä. 

Tutkimusmenetelmää sanotaan myös metodiksi. Tutkimusmenetelmien avulla 

pyritään ratkaisemaan ja selittämään jokin ongelma. Tutkimusmenetelmät 

jaetaan kahteen ryhmään: kvantitatiiviset (määrälliset) ja kvalitatiiviset 

(laadulliset) tutkimusvaihtoehdot. Näillä tutkimusmenetelmillä on selkeä ero. 

Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä muutetaan tutkittava asia numeroiksi. 

Tyypilliset aineistokeruumenetelmät kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat 

lomakekysely ja systemaattinen havainnointi. Kvantitatiivinen tutkimustapa 

vastaa kysymyksiin paljonko ja kuinka usein? Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta ja sen käytöstä. Yleisempiä 

aineistokeruumenetelmiä kvalitatiivisessa tutkimuksessa ovat 

henkilökohtainen haastattelu ja valmiit aineistot. Kvalitatiivinen tutkimustapa 

vastaa kysymyksiin miten ja miksi? Tutkimustyössä on mahdollista käyttää 
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molempia tutkimustapoja, mutta ne on selkeästi erotettava toisistaan. (Heikkilä 

2014). 

 

Suunniteltuani tarkemmin tutkimustyötä huomasin yhden kysymyksen 

nousevan selkeästi esille muitten joukosta: miten? Miten luoda prosessi ja 

miten kehittää työohjetta? Opinnäytetyössä käytetään laadullista 

tutkimusmenetelmää ja aineistokeruumenetelmänä on käytetty 

teemahaastattelua. Haastatteluun osallistui kaksi vastaanottoalueen 

työntekijää, yksi trukkikuljettaja, vastaanotto-osaston esimies ja 

logistiikkaosaston esimies. (Heikkilä 2014). 

 

Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne, jossa käydään läpi ennalta 

suunniteltuja teemoja. Haastattelu ei etene tarkkojen, yksityiskohtaisten, 

valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta vaan väljemmin kohdentuen tiettyihin 

ennalta suunniteltuihin teemoihin. Teemahaastattelu on astetta 

strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, sillä siinä aiempien tutkimusten ja 

aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistellut aihepiirit, teemat, ovat kaikille 

haastateltaville samoja, vaikka niissä liikutaankin joustavasti ilman tiukkaa 

suunnitelmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48, 66). Teemat voi listata 

esimerkiksi ranskalaisin viivoin ja lisäksi voi laatia joitakin apukysymyksiä tai 

avainsanoja keskustelun ruokkimista varten. Teemahaastattelun ei siis tulisi 

olla pikkutarkkojen kysymysten esittämistä tarkassa järjestyksessä paperilta 

lukien. Teemoista ja niiden alateemoista pyritään keskustelemaan varsin 

vapaasti. Teemahaastattelu on sopiva haastattelumuoto esimerkiksi silloin, 

kun halutaan tietoa vähemmän tunnetuista ilmiöistä ja asioista. (KvaliMOTV 

2006, 1). 

 

3 LOGISTIIKKA JA TOIMITUSKETJU 

Logistiikan tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvä asiakaspalvelu. Hyvän 

asiakaspalvelun tarjoamiseen on tiedettävä asiakkaan tarpeet ja odotukset. 

Nykyajan logistiikka sai merkityksensä toisen maailmansodan aikana, jolloin 

termiä alettiin käyttämään tavaroiden kuljetuksissa ja varastoinnissa. Karrusin 

(1998, 13) napakan määritelmän mukaan logistiikka on materiaali-, tieto- ja 

pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja 
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tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus ja muiden lisäarvopalvelujen 

asiakaspalvelun ja -suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä. 

Karrusin (1998) mukaan nykyaikaisen logistiikka-ajattelun tärkeimmät piirteet 

ovat seuraavat: logistiikka tarkastelee yrityksen reaaliprosesseja ja pyrkii 

kehittämään niitä kokonaisuutena ottaen huomioon yrityksen perustoiminnot 

kuten hankinnan, tuotannon, jakelun ja markkinoinnin, tilaus- ja 

palvelutoiminnot, rahaliikenteen ja toiminnan organisoinnin. Logistiikka ottaa 

huomioon koko arvonlisäysketjun toimittajilta asiakkaille ja pyrkii kehittämään 

koko ketjun kilpailukykyä. Logistiikka vastaa omalta osaltaan sekä 

arvonlisäyksestä asiakkaille, että yrityksen pääomankäytöstä ja 

toimintakustannuksista. (Logistiikka 1998, 26). Logistiikka voidaan jakaa vielä 

ulkoiseen ja sisäiseen logistiikkaan ja ulkoinen logistiikka jakautuu tulo- ja 

lähtölogistiikkaan. (Logistiikka 1998). 

 

Logistiikka on elinehto liiketoiminnassa. Christopherin (2011) mukaan toimiva 

logistiikka on keskeinen kilpailuetu, ja yritysten sijaan kilpailevat toimitusketjut. 

Menestyksekäs toimitusketjun johtaminen edellyttää paitsi yrityksen 

toimintojen läpikotaista tuntemusta, myös oman liiketoiminnan ylittävää 

näkökulmaa koko arvoketjun toimintaan. (Christopher 2011, 7–9). Monet 

nykyajan yritykset pitävät logistiikkaa jopa yhtenä tärkeimmistä toiminnoista, 

jolla yritykset saavuttavat huomattavia säästöjä organisoimalla logistisia 

toimintoja oikein. Tavallisimmat logistiikkapalvelut: tavarankuljetus, varastointi, 

huolinta, tuonti ja vienti, sekä lisäarvoa tuottavat tavarankäsittelypalvelut. 

(Logistiikka 1998). 

 

Tulologistiikka on yksi välivaihe materiaalien ja tuotteiden kulkiessa yrityksen 

läpi. Tulologistiikan lisäksi muita välivaiheita ovat sisä- ja lähtölogistiikka.  

Ensimmäinen vaihe tulologistiikassa on hankinta, ja muita vaiheita ovat 

tavaran vastaanotto, tavaran tarkastus, lastin purkaminen ja varastoon 

sijoittaminen. Ensimmäinen vaihe tulologistiikassa on hankinta, muita vaiheita 

ovat: tavaran vastaanotto, tavaran tarkastus, lastin purkaminen ja varastoon 

sijoittaminen. (Ritvanen, Inkiläinen, Von Bell, Santala 2011.) 
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Sisälogistiikka vastaa yrityksen sisällä tapahtuvista materiaalien ja tuotteiden 

käsittelystä. Nykyään sisälogistiikkaan liittyy olennaisesti myös 

informaatiovirtojen hallinta, jotta toiminta on juuri oikea-aikaista tarpeeseen 

nähden. Käytännössä sisälogistiikkaan kuuluva työ on tavaran vastaanottoa, 

hyllytystä, varastointia, kuljetuksia ja siirtoja tuotannossa. Se on myös 

keräilyä, pakkaamista, lastaamista, lähettämistä ja kierrätystä. 

Sisälogistiikkaprosessiin kuuluvat työntekijöiden ja kaluston lisäksi 

olennaisena osana myös käytettävät tietojärjestelmät ja tila. (Transval 2020, 

2).  

 

Tällainen on esimerkki tehottomasta sisälogistiikasta: Tavaran kertyminen 

työvaiheiden välille, seurauksena läpimeno hidastuu, toimitusajat pitenevät, 

työn tehokkuus kärsii ja aiheutuu tarpeetonta varastointia. Sisälogistiikan 

parantamiseksi tulee panostaa toimintaympäristöön, työturvallisuuteen, 

prosesseihin, henkilöstöön ja työjärjestelmiin. (Transval 2020). 

 

Lähtölogistiikka sisältää kaikki toiminnot, joita tarvitaan tuotteen 

toimittamiseksi asiakkaille kuten: varastointi, tilausten täyttäminen, kuljetus ja 

jakelun hallinta. Lähtölogistiikka on siis yksinkertaistettuna tuotteen 

saattamista asiakkaan ulottuville. (Vainio 2017, 1). Lähtölogistiikkaan sisältyy 

myös paluulogistiikka ja lisäarvopalvelut. Paluulogistiikkaan sisältyy 

asiakaspalautukset ja takuu- ja huoltopalvelut. Lisäarvopalvelut ovat 

tuotteiden lajitteluun ja pakkaukseen liittyvät palvelut. Nämä kaikki 

toimenpiteet yritys voi suorittaa itse tai ulkoistaa joitain logistisia vaiheita juuri 

niihin erikoistuneille yrityksille ja itse keskittyä ydintoimintaan. (Vainio 2017, 2–

3.) 
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Kuvio 1. Tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka. (Ritvanen, Inkiläinen, Von Bell, Santala 2011.)   

 

Kuten voidaan huomata kuviosta 1, tulologistiikka sijoittuu toimittajien ja 

yritysten välille. Ensimmäinen vaihe tulologistiikassa on hankintatoimi, jossa 

yritys tekee tilauksen toimittajille. Toinen vaihe on toimittajan lähettämien 

yritykselle tarvittavien raaka-aineiden ja komponenttien vastaanotto, tarkastus 

ja purkaminen varastoon. Kolmannessa vaiheessa sisälogistiikka käsittelee 

raaka-aineiden ja komponenttien kuljetuksen ja varastoinnin. Viimeisessä 

vaiheessa varastontyöntekijät pakkaavat tuotteen, joka siirtyy lähetettäväksi 

asiakkaalle, lähtölogistiikka. Lähtölogistiikan palvelut vaihtelevat sen mukaan 

mitä yritys tekee itse ja mitkä välivaiheet on ulkoistettu. (Ritvanen, Inkiläinen, 

Von Bell, Santala 2011.) 

 

3.1 Toimitusketju 

Toimitusketju on eri organisaatioiden muodostama verkosto, jossa 

organisaatiot yhteistyössä ohjaavat ja kehittävät materiaali- tai palveluvirtoja 

sekä niihin liittyviä raha- ja tietovirtoja. Viimeiset jakautuvat vielä ylä- ja 

alavirtaan. (Ritvanen, Inkiläinen, Von Bell, Santala 2011.) 

 

Toimitusketjun on huolehdittava tuotteiden parhaasta mahdollisesta 

saatavuudesta mahdollisimman pienillä logistiikkakustannuksilla. 

Toimitusketjua tulisi ohjata kokonaisuutena ja välttää osaoptimointia eikä 

keskittyä vain tiettyyn tai muutamiin toimintoihin. (Ritvanen, Inkiläinen, Von 

Bell, Santala 2011, 136). 
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Toimitusketjun hallinnan ja kehittämis- periaatteita ovat: läpimenoaikojen 

lyhentäminen, reaaliaikainen tiedonvälitys, yhtenäinen suunnittelu, 

läpinäkevyys, luotettavuus ja joustavuus. Toimijoiden välinen yhteistyö on 

kuitenkin keskeinen asia toimitusketjun hallinnassa. Yhteistyön toteuttaminen 

on usein haastavaa, mutta yhteistyötä voi parantaa luotettavalla ja 

läpinäkyvällä toiminnalla. Hyvät yhteistyösuhteet luovat arvoa asiakkaille ja 

pienentävät kustannuksia. (Ritvanen, Inkiläinen, Von Bell, Santala 2011.) 

 

3.2 Kuljetusvahinko 

Yritykset ja kuljetusliikkeet tekevät yhteistyötä, jotta yrityksen tuotteet 

saapuvat vahingoittumattomina ja oikeaan aikaan, tässä ei kuitenkaan aina 

onnistuta. Voidaan puhua kuljetusvahingosta, kun tuote on vaurioitunut tai 

kadonnut matkalla. Kuljetusvahingossa omistajalle koituu taloudellista 

vahinkoa. Tavaravahingon sattuessa kuljetuksessa vastaanottaja voi hakea 

korvausta kuljetettavan tavaran myyjältä, rahdinkuljettajalta tai omalta 

vakuutusyhtiöltä. Vahinko voi johtua puutteellisesta pakkauksesta, tuotteen 

huolimattomasta käytöstä lastaus- ja purkuvaiheessa tai huonosti sidottu 

kuorma. Nämä kaikki ovat turvallisuusriskejä kuljettajalle sekä muille tiellä 

liikkuville. (Melin 2011). 

 

Jokaisella yrityksellä on omia käytäntöjä kuljetusvahingoissa. Menettelytavat 

ovat kuitenkin melko samanlaisia, koska ne perustuvat 

tieliikennesopimuslakiin, joka on pakottava lainsäädäntö. (Logistiikkayritysten 

Liitto ry 2019, 1.) Jos kuljetusvahinko on heti huomattavissa ulkoisesti, siitä on 

tehtävä merkintä molempiin rahtikirjoihin (sekä asiakkaalle että kuljettajalle 

jäävään kappaleeseen). Mikäli vahinkoa ei voida huomata ulkoisesti ja kyse 

on piilovauriosta, siitä on tehtävä reklamaatioilmoitus kuljetuksesta vastaavalle 

yritykselle 7 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. (Viinikka 

2006.) 

 

Mitä nopeammin ilmoitat mahdollisesta vahingosta sitä parempi. Tutki vauriot 

ja pyri estämään lisävahingot. Valokuvia on hyvä ottaa mahdollisuuksien 

mukaan. Rahdinkuljettajalle ja vakuutusyhtiölle tulee varata mahdollisuus 
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tarkistaa tavara. Siksi vaurioitunut tavara on säilytettävä ja pidettävä erillään 

ehjistä tavaraoista. Säilytä myös pakkausmateriaalit sekä suojanmateriaalit ja 

älä kuljeta vaurioitunutta tavaraa edelleen. Kuljetusvahinkoja koskevat 

korjausvaateet käsitellään tiekuljetussopimuslain mukaisesti. 

(Logistiikanyritysten liitto ry 2019, 1.)    

 

4 PROSESSIEN KUVAUS 

Prosesseja käytetään organisaatiossa ohjauksen tukena, resurssitarpeiden 

tunnistamisessa, palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, 

ongelmatilanteiden selvittämisessä sekä muutosjohtamisen välineenä. Näin 

ne toimivatkin yrityksessä mallina tehdä asioita, sillä prosessi on joukko 

loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja sekä niiden toteuttamiseen tarvittavia 

resursseja ja ohjausta, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset.  

Yrityksissä kaikki toiminta on prosessinomaista, ja tällöin prosessijohtaminen 

on tärkeässä asemassa. Lisäksi prosessin kuvaus on osa prosessin 

kehittämistä. Prosessikuvaukset ovatkin niin johdon, kehittäjien kuin 

palveluista vastaavienkin työväline. Prosessien kuvaaminen auttaa 

liiketoiminnan tehostamisessa, kun asiat tehdään kerralla alusta loppuun ja 

prosessi toistetaan samalla tavoin. (Arter Oy 2020, 4). 

 

Prosessiksi kutsutaan siis toistuvaa toimintaa, joka muuttaa työketjun 

tuottoisaksi. Organisaatioiden näkökulmasta tämä on vakioitu työtapa, jolla 

varmistetaan työn tekemisen yhdenmukaisella tavalla. Jos organisaatio voi 

toistaa onnistuneen prosessin riittävän usein, voidaan puhua toimivasta, 

tasalaatuisesta prosessista. (Arter Oy 2020). 

 

Kaikilla organisaatioilla on prosesseja, ja ne joko ovat tai eivät ole 

tunnistettuja. Vaikka prosessit eivät ole tunnistettuja, toiminta voi olla silti 

laadukasta, jos kaikki toimivat yhtenäisellä tavalla. Prosessin luomiseen 

tarvitaan suunnittelua, hyvää viestintätaitoa ja päätöksentekoa. Mitä enemmän 

osapuolia on mukana, sitä isommat mahdollisuudet on epäonnistua, joten 

hyvä suunnittelutaito korostuu. Prosessin luomisessa on tunnistettava sen 

toimintaympäristö: sidosryhmät, tavoitteet, asiakkaat ja tuotokset. Seuraava 

vaihe on prosessin kuvaaminen. Prosessin kuvaamisessa on tärkeä 
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huomioida oikeat painopisteet. Prosessikaavion valmistuttua aloitetaan 

haastavin vaihde, prosessin toteuttaminen. Vakiintuneen työtavan 

muuttaminen voi olla hankalaa, ja ensimmäinen reaktio yleensä on 

vastareaktio. Vastareaktion voi helpottaa kutsumalla työntekijöitä mukaan 

suunnittelutyöhön ja ottamalla heidän ideansa vastaan. Tärkeä sääntö 

prosessin toteuttamisessa on seuraava: älä oleta mitään.  Viimeinen, mutta 

yksi tärkeimmistä vaiheista on seuranta ja kehittäminen. Seurantatyö on 

mahdollista toteuttaa erilaisilla mittareilla. Mittareina voidaan käyttää mitä 

tahansa, kunhan ne sitoutuvat prosessin tavoitteisiin. (Arter oy 2020).  

 

Vastaanottoprosessi 

 

Varastointi alkaa tavaran vastaanotosta. Vastaanoton tehtävänä on selvittää, 

mitä tavaraa on tullut, mistä se on tullut sekä varastoida saapuneet tuotteet 

niille nimetyille varastopaikoille. Vastaanotto toimii tiiviissä yhteistyössä 

ostajien kanssa ja ilmoittaa heille, mikäli tavarantoimittaja ei täytä 

toimituslupaustaan. Vastaanoton tehtäviin kuuluu myös varastokirjanpidon 

hoito. Kaikki saapuva tavara kirjataan ylös, ennen kuin se varastoidaan. 

(Karhunen ym. 2004, 382). 

 

Kuviossa 2 käsitellään tavaran vastaanottoprosessia. Prosessikaaviosta 

nähdään vastaanoton kulku askel askeleelta. Prosessikaavio alkaa tavaran 

saapuessa varastolle, jolloin tavaran kunto tarkistetaan ennen, kun se siirtyy 

hyllytettäväksi. Kuviosta 2 nähdään, missä vaiheissa reklamaation voi 

suorittaa tavaran vaurioituessa matkalla. Prosessi päättyy, kun informaatio 

varastotapahtumasta on saavuttanut hankinta- tai osto-osaston. (Pouri 2004). 
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Kuvio 2. Tavaran vastaanotto (Tilastokeskus 2015). 

 

Vastaanottoon saapuvat lähetykset ovat joko varastotäydennyksiä, 

palautuksia tai kauttakulkuja. Kun saapuva tavara kuuluu varaston 

varastonimikkeisiin ja on osoitettu varastolle, on kyse varastotäydennyksestä. 

Palautus sisältää nimikkeitä, jotka varasto on toimittanut asiakkaalle ja jotka 

asiakas palauttaa. Palautus voi johtua siitä, että nimike on jäänyt 

tarpeettomaksi asiakkaalle ja hän haluaa palauttaa sen myynnin kanssa 

sovitulla tavalla. Palautus voi myös johtua toimittajan virheellisen toiminnan 

takia, esimerkiksi asiakas on saanut väärän tuotteen. Asiakkaalla on oikeus 

palauttaa nimikkeet, jos toimitus on ollut laadullisesti virheellinen tai jos tuote 

on takuuaikana vaurioitunut ja myynnin kanssa on sovittu tavaran 

palauttamisesta.  

 

Vaikka kauttakulku saapuu varaston kautta, se on jo saapuessaan osoitettu 

tietylle asiakkaalle. Kauttakulku sisältää yleensä sellaisia tavaroita, joita 

varasto ei varastoi. Myös muualle yrityksen organisaatioon menevät 

toimitukset ovat tyypillisiä kauttakulkuja. Ne voivat olla toimituksia huoltoon, 

myyntiin, tuotekehitykseen, talousosastolle, ostoon (esimerkiksi näytteet) ja 

kiinteistöhuoltoon. Nämä erilaiset saapuvat lähetykset vaativat vastaanotolta 

erilaisia toimenpiteitä. (Karhunen ym. 2004, 382–383).  

 



18 
 

 
 

Vastaanottotyö voidaan jakaa laiturityöhön ja varsinaiseen tavaran 

vastaanottoon. Nämä ovat kaksi erillistä prosessia, joiden suorittajat voivat 

olla eri henkilöitä. Laiturityö on tehtävä aina heti, kun tavara saapuu ja sen 

tekee henkilö, joka on tavaran saapuessa paikalla. Varsinaisen 

vastaanottotyön voi tehdä myös seuraavana päivänä. 

Vastaanottotarkastuksen voi tehdä myös henkilö, joka tuntee parhaiten 

kyseisen tavaran. (Karhunen ym. 2004, 383). 

 

5 REKLAMAATIO 

Reklamaatio on asiakkaan tekemä ilmoitus kohdeyritykselle virheellisestä tai 

puutteellisesta tuotteesta tai palvelusta. Reklamaatio kohdistuu mihin tahansa 

käyttäytymiseen, jota osapuoli ei pidä sopimuksen mukaan hyväksyttävänä. 

Yleisesti ottaen reklamaatio kohdistuu tuotteeseen tai palveluun, jossa on 

ilmennyt vaurio tai virhe. Virheilmoitus voi kohdistua myös maksuaikojen 

laiminlyöntiin. Reklamaatio on ensimmäinen askel kohti tilanteen ratkaisua. 

Reklamaatio ilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa, esimerkiksi 

liikekaupoissa ilmoitus on tehtävä 1–2 viikon aikana. Reklamaatio ilmoituksen 

on oltava riittävän yksilöity, jotta siinä tulee ilmi mistä virheestä on kysymys, 

jotta myyjällä on mahdollisuus korjaa tai hyvittää virheen. Jos reklamaatiota ei 

tehdä kohtuullisessa ajassa, kärsinyt osapuoli menettää oikeutensa vaatia 

korvausta.  Jos erimielisyyteen ei saadaan ratkaisua kannattaa kääntyä 

asianajajan puoleen. (Laki24.fi 2020) (Männistö 2014). 

 

5.1 Kauppasopimus ja Incoterms  

Ostaessaan tavaran tai palvelun myyjän ja asiakkaan välille syntyy 

kauppasopimus. Kauppasopimus sitoo molempia osapuolia noudattamaan 

sopimusehtojen velvoitteita. Kauppasopimus on sitova, vaikka sitä ei ole tehty 

kirjallisesti. Isompaa hanketta tehtäessä kannattaa sitoa kauppa kirjallisesti. 

Sopimuksen ehdoissa on oltava: kaupan kohde, kaupan hinta, toimitusaika ja 

sopimuksen irtisanominen ja purkaminen. Kauppasopimuksessa vastuun 

määrittelyssä käytetään toimituslausekkeita Incoterms. Incoterms sisältää 11 

eri toimituslauseketta, josta 4 lauseketta on tarkoitettu merikuljetuksiin. 

Incoterms päivitettiin viimeksi vuonna 2020. (Melin 2011). 
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Toimituslausekkeen valinta on samalla oikeudellinen, markkinointi-, 

kustannus-, ja kansantaloudellinen kysymys. Ostaja ja myyjä tarkastelevat 

asian kumpikin omien etujensa mukaisesti. Vaikuttavat asiat 

toimituslausekkeen valinnassa: (Melin 2011). 

 

- Kaupan osapuolten osaaminen (kuljetus- tai lastausmahdollisuudet, 
käytännön asioiden hoitamisen hallinta. 
 

- Toimitusehtopolitiikka, joka määräytyy yrityksen: toimialan, koon, 
maantieteellisen sijainnin ja markkinatilanteen mukaan 

 
- Totutut tavat ja aikaisempi käytäntö 

 
- Viranomaiskäytäntö (esim. tullauskäytäntö)  

 

Sulzer Pumps Finland Oy käyttää kotimaisissa kuljetuksissa DAP ja FCA 

toimituslausekkeita. DAP eli toimitettuna perille toimituslausekkeessa myyjä 

vastaa tavaran toimittamisesta perille asti. Riski siirtyy myyjältä ostajalle, kun 

tavara on valmiina purettavaksi ostajan osoitteessa. FCA eli vapaasti 

rahdinkuljettajalla riski siirtyy ostajalle, kun myyjä on luovuttanut tavaran 

ostajan kuljetusliikkeelle. (kilpailu ja kuluttajavirasto & Muuri 2021). 

 

5.2 Tiekuljetussopimuslaki  

Suomessa moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta velvoitteet 

määrää tiekuljetussopimuslaki. Tiekuljetussopimuslaki tuli voimaan 1979 ja se 

koskee sekä kotimaisia, että kansainvälisiä kuljetuksia. Tiekuljetussopimus on 

konsensuaalisopimus eli kolmen osapuolen sopimus, jossa osapuolet ovat 

rahdinkuljettaja, lähettäjä ja vastaanottaja. Huolenpito tavarasta on yksi 

kuljetussopimuksen päävelvoitteista.  (Viinikka 2006). 

 

Kotimaisissa kuljetuksissa kuljetussopimus on vahvistettava rahtikirjalla. Kuten 

aikaisemmin mainittu tavaran kuljetuksessa on tehtävä 3 rahtikirjaa: 

lähettäjälle, rahdinkuljettajalle ja vastaanottajalle. Kotimaisissa kuljetuksissa 

rahtikirjassa on mainittava lähettäjän nimi ja osoite, rahdinkuljettajan nimi ja 

osoite, vastaanottajan nimi ja osoite, kuljetettavan tavaran ottamisen paikka, 
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päivämäärä sekä määräpaikan osoite ja kuljetettavan tavaran tiedot. Nämä 

kaikki tiedot löytyvät rahtikirjamallista (Liite 1). Liitteestä voidaan tarkastella 

tietojen oikea sijainti rahtikirjassa. (Finlex, tiekuljetussopimuslaki). 

 

5.3 Tavarankuljetusvakuutus 

Kuljetus ei aina ole turvallinen kuljetettavalle tavaralle. Vakuutus on sopimus, 

jolla tietyn riskin alaiset henkilöt tai yritykset sopivat vahingon sattuessa 

erikoistuneen laitoksen (vakuutusyrityksen) kanssa korvauksesta. 

Kuljetusvakuutukset voidaan jakaa tavarankuljetusvakuutuksiin ja 

kuljetusvastuuvakuutuksiin.  

 

Tavarankuljetusvakuutus on esinevakuutus, jonka kohteena on kuljetettava 

tavara. Vahinkotilanteissa tavarankuljetusvakuutus korvaa vakuutetulle 

vakuutusehtojen mukaisesti aiheutuneen vahingon. Korvausperusteena on 

tavaranvahingoittuminen kuljetuksen aikana äkillisesti ja ennalta 

arvaamattomasti. Tavarankuljetusvakuutus voidaan tehdä joko 

perusvakuutuksena, laajennettuna perusvakuutuksena tai täysvakuutuksena 

(Melin 2011, 181–182). Perusvakuutus kattaa tavaran perusriskit: palo, 

räjähdys, uppoamis-riskit, sekä kuljetusvälineen vahingoittumisen. Laajennettu 

perusvakuutus kattaa vakuutustapahtumien tavaralle ulkoapäin aiheuttamat 

äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot: varkaus, katoaminen, vuoto ja 

särkyminen. Useimmat kauppatavarat vaativatkin perusvakuutusta laajempaa 

vakuutusturvaa. Täysvakuutus kattaa yhteiseen haveriin liittyvän uhrauksen, 

osallistumismaksun ja pelastuskustannukset sekä välittömästi uhkaavan 

vakuutustapahtuman kohtuulliset torjumis- ja rajoittamiskustannukset. 

Käytännössä täysvakuutus on all risks on tyyppinen vakuutus. (Melin 2011). 

 

Kuljetusvastuuvakuutus on tavaran kuljettamisesta vastaavalle 

rahdinkuljettajalle tai huolitsijalle tarkoitettu vakuutus, joka kattaa 

rahdinkuljettajan tai huolitsijan korvausvastuun. Kuljetusvastuuvakuutus 

korvaa vahingon vain silloin, jos rahdinkuljettaja on myös lain mukaan 

vastuussa vahingoittumisesta. (Melin 2011, 191).  
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5.4 Kuljetusvastuuvakuutus 

Kuljetusvastuuvakuutus on tarkoitettu kuljetustoimintaa harjoittaville yrityksille 

ja kuljetusliikkeille. Kuljetusvastuuvakuutus kattaa kuljetustoimintaa 

harjoittavan yrityksen hallussa olevan tavaran vahingoittumisen. Yrityksen 

vastuuvakuutusten avulla voit siirtää osan yrityksen 

vahingonkorvausvelvollisuudesta vakuutusyrityksen piikkiin.  Ei tarvitse tehdä 

erillistä kuljetusvastuuvakuutusta, sillä se sisältyy 

toiminnanvastuuvakuutukseen. Toiminnanvastuuvakuutus on yrittäjän ja 

yrityksen perusturva, mikä kattaa yrityksen toiminnasta aiheutuneet vahingot. 

Kuljetusvastuuvakuutus korvaa tieliikenteen tavarankuljetuksessa syntyviä 

vahinkoja, jotka voivat sattua rahdinkuljettajalle kuljetettavan tavaran 

katoamisen, vähentymisen, vahingoittumisen tai luovutuksen viivästymisen 

johdosta. Samainen vakuutus korvaa sattuneita vahinkoja myös huolinta- ja 

terminaalitoiminnassa, varastointitoiminnassa ja ahtaustoiminnassa.  

(Kuljetusvastuuvakuutus If). 

 

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava 

tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, 

jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. 

Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo 

kuitenkin tämän mukaan. Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu 

on rajoitettu 20 euroon tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. 

(Finlex, tiekuljetussopimuslaki, 32§). CMR-Kansainvälinen rahtisopimuksen 

mukaan enimmäiskorvausmäärä on noin 8,33 SDR/kg. CMR-yleissopimus on 

käytössä yli 50 massa ja suurin osa ovat eurooppalaisia. Kotimaanrajaa 

ylittävissä maantiekuljetuksissa käytetään CMR-sopimusta.  (Viinikka 2006). 

 

5.5 Kuljestusreklamaatioprosessi   

Reklamaatioprosessi alkaa vastaanoton työntekijän huomattua kuljetuksessa 

olevan tavaran rikkoutuneen tai hävinneen matkalla. Reklamointiaika 

ulkoisesti havaittavasta vahingosta päättyy vasta, kun vastaanottajalla on ollut 

mahdollisuus tarkastaa saapuvatavara. Kuljetusliikkeen kuljettajan on myös 

todennettava tavaran rikkoutuminen tai häviäminen. Jättäessä tarkastuksen 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979
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suorittamatta rahdinkuljettaja voi menettää mahdollisuutensa turvata 

asemansa tavaravahingon sattuessa. Tarkastusvelvollisuutta ei kuitenkaan 

ole, jos rahdinkuljettaja ei voi kohtuudella tarkastaa tietoja johtuen suuresta 

määrästä tavaraa ja tarkastus vie huomattavasti aikaa. Tallaiset tilanteet ovat 

rajatapauksia ja ovat tulkinnan varaisia. Yhteisessä tarkastuksessa löydetty 

ulkoisesti havaittavissa oleva tavaravahinko on molempia osapuolia sitova. 

(Viinikka 2006). 

 

Mikäli ulkoisesti havaittavaa vahinkoa ei löydetä yhteisen tarkastuksen 

yhteydessä, näyttöä siitä ei enää myöhemmin sallita. Molempiin rahtikirjoihin 

on merkattava varauma, sillä rahtikirjan todistusvoima koskevat säännökset 

vaikuttavat huomattavasti todistus taakan jakautumiseen ja sillä puolestaan on 

usein ratkaiseva merkitys tavaravastuun määräytymisessä. Varauma on 

tarpeellinen, kun tavarassa tai pakkauksessa huomataan virhe tai fyysinen 

rikkoutuminen. Varauman merkkaamisen jälkeen on otettava selkeät kuvat 

vaurio kohdista, mitkä liitetään myöhemmin reklamaatioilmoitukseen. Tavaran 

vastaanotettavan yrityksen/asiakkaan on varauduttava esittämään tuote 

esimerkiksi vakuutusyritykselle siinä kunnossa missä se on saapunut, joten 

tuotetta ei saa hävittää. Rikkoutunut tavara voidaan myös lähettää takaisin 

toimittajalle korjattavaksi riippuen rikkoutuneen tavaran hinnasta ja 

saatavuudesta.  Reklamaatio lomake on lähetettävä 7 vuorokauden sisällä 

rikkoutuneen tavaran vastaanottamisesta. (Viinikka 2006). 

 

 

5.6 Reklamaatiolomake 

Haasteltaessa logistiikkaosaston esimiestä tuli ilmi, että yrityksellä ei ole 

olemassa reklamaatiolomaketta, jonka työntekijä voisi täyttää sähköisesti tai 

paperi versiona (myöhemmin sakannata Sulzeri Pumps Oy 

dataan/hankintaosastoa varten) vaurioituneen tuotteen havaittua. 

Reklamaatiolomakkeen täyttää vastaanottoalueen työntekijä, mikä muuttaa 

reklamaatio lomakkeen sisältöä enemmän yksilöidymmäksi ja ammattikieltä 

käyttäen, kun jos se olisi tehty kuluttajia varten. Reklamaationlomakkeen 

täytettyä työntekijä lähetettäisi lomakkeen sähköpostilla eteenpäin 
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hankintaosastolle. Hankintaosasto puolestaan ottaa yhteyttää reklamaation 

toiseen osapuoleen asian hoitamiseksi.  

 

Reklamaatiolomakkeessa tulee ilmi vaurioituneen tuotteen tiedot, 

päivämäärän, jolloin tuote on vastaanotettu, vaurion syy ja valokuvat. 

Reklamaatiolomakkeen malli, liite 3. Työntekijän on tarkasti täytettävä 

reklamaatiolomake kohta kohdalta ylhäältä alaspäin. Lomakkeen yläosassa 

pyydetään täyttämään reklamoitavan tavaran tiedot. Lomakkeen alaosassa 

pyydetään pistämään rastin siihen kohtaan, mikä kuvaa vauriota parhaiten 

ulkopakkaus ja pakkauksen sisältö erikseen. Jos vauriosta on otettu 

valokuvia, työntekijä merkitsee raksin ruutuun. Huomautus kohtaan voi 

kirjoittaa asian omin sanoin tai ilmaista asian minkä reklamaatiolomakkeen 

yläosa ei käsittele. Lopuksi allekirjoitus ja päivämäärä.  

 

6 TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 

Opinnäytetyön aiheen saatua toimeksiantajalta lähdettiin suunnittelemaan 

työn kokonaisuutta ja tutkimaan työn taustaa nettilähteitten avulla. 

Tutustumalla reklamaation toimintaan saatiin hyvä pohja 

tutkimussuunnitelman tekoa varten. Koska opinnäytetyön tekijällä oli hyvin 

pieni ymmärrys vastaanotto-osaston toiminnasta, oli kerättävä paljon 

taustatietoa ja tutustua varastotoimintaan kohde yrityksessä. Tietoa kerätiin 

haastatteluilla ja seuraamalla prosessin kulkua paikan päällä.  

 

Ensimmäisen kerran pumpputehtaan vastaanotossa käytiin vain seuraamassa 

toimintoja sivusta. Seuraamisen aikana tarkkailtavia työvaiheita olivat: 

Saapuvan tavaran vastaanotto, tarkistus, purku, tavaran siirto ja 

merkkaaminen varaston puolelle. Samalla kirjattiin prosessit ja muistiinpanot 

paperille ylös. Kohdeyrityksessä käytetään Sap toiminnanohjausjärjestelmää. 

Koska tavara saapuu noin kaksi kertaa päivässä samaan aikaan arkipäivisin 

ja reklamaatioiden yleisyys oli 1–5 kertaa vuodessa yksi seuranta kerta riitti 

prosessin luomiseksi.  Seuraavalla käynnillä tehtiin varsinaiset haastatellut 

paikan päällä. Haastatteluista kerätyllä taustatiedolla päästiin hyvin eteenpäin 

opinnäytetyön runkoa pitkin. Tutkimussuunnitelman palautettua pidettiin 

palaveri toimeksiantajan ja koulun ohjaajan kanssa työn rakenteesta ja 



24 
 

 
 

rajauksista. Työn rajaukset tehtiin yhteisymmärryksessä toimeksiantajan 

kanssa niin, että työ rajautuu ainoastaan kotimaassa tapahtuviin 

kuljetusreklamaatioihin.  

 

 Tutkimuksen toteutus alkoi kuljetusreklamaatioprosessin hahmottamisella 

haastatteluista saamien vastauksien perusteella ja reklamaatiolomakkeen 

tekemisellä. Haastatteluita tehdessä kerättiin laajasti tietoa yrityksen 

aikaisemmista toimintatavoista, jotta reklamaatio työohjeet olisivat 

mahdollisimman lähellä jo tottunutta toimintapa eikä vaikeuttaisi työntekijöiden 

toimintaa, vaan ohjeistaisi reklamaation tekemisen oikeassa järjestyksessä ja 

tarpeeksi ajoissa.  

 

Prosessi alkaa kuljetusliikkeen auton saapuessa Sulzer Pumps Finland Oy:n 

pihaan. Kuljettaja soittaa vastaanotto-osaston työntekijän paikalle 

vastaanottamaan saapunut tuote. Kuljettajan ja työntekijän on tarkistettava 

ulkoisesti tuotteen kunto. Mikäli havaitaan vahinko, siitä tehdään varauma 

molempien rahtikirjoihin, otetaan valokuvat ja vasta sitten ulkoistetun 

Homebeach Kauhakone oy:n trukkikuljettaja purkaa tuotteen tehtaan puolelle. 

Jos tuote on kunnossa, se voidaan siirtää hyllytettäväksi ja merkataan Sap 

toiminnanohjausjärjestelmään tavaran saapuneen varastolle. Mikäli tuote on 

vaurioitunut, se on siirrettävä sivuun odottamaan reklamaatiopäätöstä. 

Työntekijän on täytettävä reklamaatiolomake, lisättävä siihen kuvat ja 

lähetettävä koko nippu hankintaosastolle. Hankintaosasto ottaa yhteyttää 

kuljetusyritykseen ja sopii tilanteesta korvauksen. Riippuen tuotteen 

vahingosta se joko voidaan käyttää tuotannossa tai tilataan uusi. Jos kyse on 

arvokkaasta komponentista, se voidaan lähettää myös takaisin korjattavaksi.  

 

Haastattelut  

 

Opinnäytetyössä prosessiluonnin apuna käytettiin teemahaastattelua, joissa 

haastatellaan logistisessa prosessissa mukana olevia henkilöitä. Haastattelu 

metodia käytetään aineistokeruumenetelmänä. Haastateltavien henkilöiden 

vastauksien perusteella saadaan hyvä pohja uuden reklamaatioprosessin 

luonnille. Kaikki haastattelut sisälsivät samoja pääkysymyksiä, joiden pohjalta 
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keskustelut kulkivat vapaasti. Haastattelukysymykset oli suunniteltu kaikkien 

haastateltavien henkilöiden työkuvan ja toimintamallin perusteella. 

 

Kuljetusreklamaation prosessin luonnin analysoinnin ja tiedonkeruun kannalta 

oleellista oli haastatella: kaksi vastaanottoalueen työntekijää, yhden 

trukkikuljettajan, vastaanotto-osaston esimiestä. Opinnäytetyötä varten 

haastateltiin myös logistiikkaosaston esimiestä, jotta saataisiin lisää tietoa ja 

näkemystä aiheesta.  

 

Vastaanotto-osaston työntekijät: 

Haastatteluun pyydettiin eri vuoroissa työskenteleviä vastaanotto-osaston 

työntekijöitä, syystä että haluttiin verrata heidän toimintatapansa reklamaatio 

tilanteessa, koska yhtenäistä tapaa toimia ei kehitetty. Vastaanotto alueella 

työskentelevät työntekijät vastaanottavat tavaraa kaksi kertaa päivässä, 

ammulla kello 9.00–10.00 välissä ja päivällä kello 13.00–14.00. Heille esitettiin 

samoja kysymyksiä, saman teeman alla: Kuljetusvauriot ja yleiset 

toimintatavat yrityksessä.  

 

Trukkikuljettaja: 

Kohdeyrityksessä isommissa komponenteissa ja varaosissa lastaus- ja purku 

palvelu on ulkoistettu toiselle yritykselle nimeltään Homebeach Kauhakone 

Oy:lle. Pääsääntöisesti he käyttävät trukkeja purku, lastausta ja kuljetusta 

varten. Kuljettajalle oli esitetty kysymyksiä kuljetusvauriosta ja hänen 

toimintavoistansa purkaessaan lastia. Haastattelun aikana tuli ilmi, että 

vahinkotilanteita on syntynyt myös purku vaiheessa trukin kuljettajan johdosta. 

Näitä tilanteita on ollut vain pari koko yhteistyön aikana ja silloin reklamaatio 

on tehty suoraan Homebeach Oy:lle.  

 

Vastaanotto-osaston esimies: 

Vastaanotto-osaston esimiehelle pidettiin myös teemahaastattelu. 

Suurimmaksi osaksi hänelle esitettiin samoja kysymyksiä, kun edellisille 

haastattelijoille, mutta laajemmin. Laajempiin kysymys teemoihin kuului 

kuljetusreklamaatio, kuljetusvauriot ja yleiset toimintatavat yrityksessä. 

Vastaanoton esimies kertoi, ettei heillä ole käytössä reklamaatiolomakkeita.  
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Logistiikkaosaston esimies: 

Logistiikkaosaston esimiehelle pidettiin myös teemahaastattelu, missä 

poikettiin muihin keskustelussa nouseviin opinnäytetyöhön liittyviin aiheisiin. 

Hänelle esitetyt haastattelukysymys teemat sisälsivät aiheita: ulkoistaminen ja 

toimitusketju. Hänen kanssaan käydyn keskustelun perusteella saatiin tietoa 

yhteistyökumppaneista ja toimituslausekkeista. Lisäksi häneltä tiedusteltiin 

kommunikoinnin helppoudesta osastojen välillä, sekä kuljetusvaurioiden 

reklamointi haasteista ja mahdollisista kehittämis- mahdollisuuksista. 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kuljetusreklamaatio prosessi ja 

työohjeet, jotta toimeksiantaja yritys ei joutuisi itse korvamaan kuljetuksessa 

sattuneita tavaravahinkoja. Prosessin ja työohjeiden tavoitteena oli kehittää 

vastaanoton työntekijän toimintaa sekä poistaa tarpeettomat kustannukset, 

mitkä syntyvät reklamaation yhteydessä. Prosessin toteuttaminen ei ole 

vaikeata ja uskoisin sen toimivan mainiosti. Kuljetusreklamaatio prosessi: 

työntekijä tarkastaa saapuvan tavaran enne purkua tai viimeistään 

purkuvaiheessa.  

 

Saapuvan tavaran vaurioituminen voi sattua myös purkuvaiheessa, joten 

työntekijän on oltava tarkkana ja seurata tavaran kuntoa hyllytykseen asti. Jos 

hän havaitsee vaurion, hän toimii työohjeiden mukaisesti ottamalla valokuvia 

ja täyttämällä reklamaatiolomakkeen, minkä hän lähettää liittäen kuvat 

hankintaosastolle asian ratkaistavaksi. Hankintaosasto on tietoinen 

toimituslausekkeista ja kommunikoi rahdista vastaavalle henkilölle 

reklamaatiosta. Jos vauriota ei ole havaittu saapunut tavara siirretään 

hyllytettäväksi, varaston puolelle. Työohjeet puolestaan toimivat työntekijän 

tukena ja ohjeistavat hänet toimimaan oikein.  

 

Prosessi ei ole vielä kokonaan valmis, koska sähköistä reklamaatiolomaketta 

ei ole kehitetty.  Sähköisen lomakkeen valmistuttua prosessi olisi valmis 

käytettäväksi. Sähköisen reklamaatiolomakkeen luonti viivästyy, koska sen 

luominen ei onnistu ilman kohde yrityksen resursseja. Alussa on kuitenkin 
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testattava lomakkeen toimellisuutta ja sen testaus onnistuu myös 

paperiversiona, sisäisellä postilla yrityksen sisällä.  

 

Haastattelukysymyksien perusteella olen laatinut työohjeet sekä 

reklamaatiolomakkeen vastamaan yrityksen tarpeita. 

 

Tuotteiden käsittelyohje kuljetusvauriotilanteissa 

 

1. Saapuvat tavarat on tarkistettava vastaanoton yhteydessä yhdessä 
kuljettajan kanssa, jotta saadaan tarvittavat merkinnät rahtikirjaa 
kuljetusvaurion sattuessa.  

 

2. Mikäli saapuvassa tavarassa on havaittu vaurio, vauriokohdasta on 
otettava kuvia ennen tavaran purkamista varastoon.  

 

3. Varastotyöntekijän on täytettävä reklamaatiolomake ja liitettävä 
mukaan tarvittavat dokumentit ja valokuvat vaurioituneesta 
tuotteesta 

 

4. Vaurioitunut tavara siirretään varastonpuolelle ja jätetään 
koskemattomana reklamaatioprosessin ajaksi.  
 
 

5. Tilataan uusi tuote, jos tarpeen tai reklamaatioprosessin päätettyä 
lähetetään vaurioitunut tuote korjattavaksi.  

 

 

Haastattelujen pääteemana oli kuljetusreklamaatio, kuljetusvaurio ja yleiset 

toimintatavat yrityksessä. Kaikki haastattelukysymykset oli muodostettu yllä 

mainittujen teemojen alle. Kahden vastaanoton työntekijän vastauksia 

verrattiin toisiinsa, koska tarkoituksena oli luoda reklamaatioprosessi, mikä 

muokattiin toimimaan työntekijöiden hyvien toimintatapojen pohjalta.  

Haastatteluiden perusteella selvitettiin, että tavaran vahingot ovat hyvin 

harvinaisia, 1–5 per vuosi, mutta jos vaurioituminen tapahtuu, pääasiassa se 

sattuu kuljetuksessa tai purkuvaiheessa. Haastattelujen avulla saatu tieto 

voidaan käyttää kuljetusvaurioiden vähentämiseen tulevaisuudessa. 

Haastateltavat henkilöt olivat samaa mieltä, että tämänhetkinen prosessi toimii 

niin kauan, kun siellä on samat työntekijät vastaamassa prosessista. 
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Hankaluudet syntyvät, kun vastaanottoon otetaan uudet työntekijät tai 

kesätyöntekijät, joten on kehitettävä yhtenäinen prosessi. Haastatteluissa tuli 

ilmi, että suurin ongelma on vaurioituneiden tuotteiden hoitamatta jättäminen. 

Tämä tarkoittaa, että yritys itse kustantaa vahingon myöhemmin 

reklamaatioajan ummetessa. Vaikka reklamaatio prosessi käynnistettäisiin 

ajoissa, se tuppaa aina venymään yli 7 vuorokauden selkeiden ohjeiden ja 

aikataulun puuttuessa.   

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön alussa vastaanotto-osastolla ei ollut yhteneväistä ja selkeätä 

reklamaatioprosessia. Kehitystyön lopussa prosessi on olemassa ja sen tueksi 

luotu työohje ja reklamaatiolomake. Opinnäytetyössä saatiin vastaukset 

kaikkiin esittämiin päätutkimuskysymyksiin. Ilman tutkimuskysymyksiä ei olisi 

mahdollista luoda yleiskuvaa reklamaatioprosessista.  

 

Tutkimuskysymyksiä, joiden avulla lähdettiin etsimään vastauksia prosessin 

rakentamiseen: 

Pääkysymykset: 

Kuinka paljon tehtaan varastoon saapuu kuljetuksessa vaurioituneita 

tuotteita vuodessa? (kuljetusreklamaatio yleisyys) 

Mikä osasto/henkilö yrityksessä käsittelee reklamaatioprosessia? 

Miten vastaanotto alueen työntekijät toimivat kuljetusreklamaation 

sattuessa? 

 

Alakysymys: 

Miten saataisiin tarkistettua saapuvatavara, niin että ei tarvitsisi olla 

suoranaisessa vuorovaikutuksessa kuljetusyrityksen kuljettajan kanssa? 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset sijoittuivat pääteeman alle: 

Kuljetusreklamaatio. Pääkysymykset ovat rakennettu tukemaan tutkijaa ja 

pääkysymyksistä saatujen vastauksien kautta luotu toimintamalli 

kuljetusreklamaation sattuessa. Opinnäytetyö sisälsi 3 pääkysymystä ja yhden 

alakysymyksen, mihin etsittiin vastauksia. Kolmen pääkysymykseen saatiin 

vastaukset pidetyillä haastatteluilla. Haastattelussa kysyttiin haastateltavilta 
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nämä kolme pääkysymystä ja vastauksien pohjalta muodostettiin yhtenäinen 

linjaus prosessin suunnitellulle ja toteutukselle. Haastateltujen vastauksia 

myös vertailtiin keskenään, jotta löydettäisiin vastauksista mahdollisia eroja ja 

yhtäläisyyksiä. Haastatteluista tuli selkeästi ilmi prosessin kehittämisen 

tarpeellisuus. Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä prosessin kehityksen 

tarpeellisuudesta. Haastateltavat olivat hyvin positiivisella asenteella 

vastanneet kaikkiin esittämiin kysymyksiin. 

 

Tutkimuskysymyksiin saadut vastaukset: Sulzer Pumps Finland Oy, kotkan 

toimipiste käsittelee noin 1–5 kuljetusreklamaatio tapausta per vuosi. 

Kuljetusreklamaatio tapauksia on hyvin vähän vuosi tasolla. Kohde 

yrityksessä Reklamaatioprosessin käsittelee hankintaosasto. He myös 

hoitavat kommunikoinnin ja viimeistelevät reklamaatio tapauksen loppuun asti. 

Työntekijöiden toiminta reklamaatiotapauksissa oli osittain oikea, he 

tarkastivat saapuvan tavaran ja tarvittaessa tekivät kuvia, mutta 

kommunikointi hankintaosaston kanssa oli puutteellista. Toiminta oli 

vapaamuotoista, jolloin koko prosessi saattoi venyä viikkoja.   

 

Työn alussa en osannut erotella pää- ja alakysymykset toisistaan. Työn 

edetessä eteenpäin ymmärsin kysymysten vahvan eroavaisuuden toisistaan 

ja päätin erittelemään ne toisistaan. Pääkysymykset liittyivät suoranaisesti 

prosessiin ja vastaukset pääkysymyksiin saatiin suoraan haastateltavilta. 

Alakysymys liittyen kontaktittomaan vastaanottoon on enemmän pohdintaa ja 

tähän kysymykseen ei saatu suoranaista vastausta. Tutkimalla asiaa 

tarkemmin tulin siihen tulokseen, että niin kauan, kun on käytössä rahtikirjat ja 

kuljettajan sekä vastaanottajan vastuun siirtäminen tapahtuu vaiheessa, kun 

molemmat on hyväksynyt ja tarkistanut tavaran tämä ei ole mahdollista. 

Vastaanottajan on kuitattava tavaran vastaanottamisesta, eli joudutaan 

olemaan kontaktissa kuljettajan kanssa. Näkisin kontaktittomaan vastaanoton 

toimivan, jos kehitettäisiin yhteinen ohjelma/sovellus millä kuitattaisiin tavaran 

vastaanoton etänä. Tavaran kunto käytäisiin tarkistamassa vuoroperään, 

ensin kuljettaja sitten työntekijän toimesta, näin voitaisiin välttyä turhilta 

kontakteilta. 
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Kontaktitonta toimitusketjua on alettu käyttämään Suomessa epidemian 

levitessä ympärimaailmaa. Suomessa Postin välityksellä asiakkaille 

kuljetetaan ruokaostokset turvallisesti ja täysin kontaktittomasti. Tämä ei vielä 

onnistuu teollisuuden alalla, mutta tulevaisuudessa uskoisin toteutuvan. Asiaa 

on paljon vaikeampi lähestyä johtuen yleisistä kansainvälisistä ja kotimaisista 

säännöksistä ja vakiintuneesta tavasta toimittaa tuotteita. 

 

Haastatteluista saaduilla vastauksilla ja tutkimuskysymys tuloksien avulla 

onnistuuttiin luomaan reklamaatioprosessi, minkä tukena toimii työohjeet ja 

reklamaatiolomake. Työohjeet lisäävät selkeyttä työntekijän toimintaan ja 

reklamaatiolomake helpottaa kommunikoinnin osastojen välillä yrityksen 

sisällä. Tuloksena on nopea ja loogisesti etenevä kuljetusreklamaatioprosessi, 

jonka avulla kuljetusreklamaatio tilanteet hoidetaan järkevästi ilman lisäkuluja 

yritykselle. Tarkoituksena on seurata reklamaatioprosessin toteutusta ja 

valvoa sen toimellisuutta jatkossa. Koska reklamaatioita oli vain 1–5 per vuosi, 

prosessin toimivuutta ei voidaan heti arvioida. Jäämme odottelemaan 

kuljetusvahinko tapahtumaa ja silloin pääsemme, testaamaan 

reklamaatiolomakkeen ja työohjeiden toimivuutta käytännön tilanteessa.  

 

Yrityksen tavoitteena oli saada käyttöön nopeakulkuinen ja kustannustehokas 

reklamaatioprosessi. Luodulla reklamaatioprosessilla viedään nämä tavoitteet 

maaliin asti. Tavoitteena on, että uusien työohjeiden avulla työntekijän työ on 

helpotettu ja nopeutettu. Reklamaatiolomake poista turhan ja monimutkaisen 

kommunikoinnin kahden osaston välillä. Mielestäni yllä mainitut tutkimuksen 

tavoitteet ovat täyttyneet, joten tutkimus on onnistunut.  

 

 

9 POHDINTA 

Opinnäytetyön alussa minulla oli vaikeuksia päästä teeman ytimeen. Pidetyillä 

teemahaastatteluilla sain hyvän yleiskuvan jo käytössä olevista prosesseista, 

niiden positiivisista ja negatiivisista puolista. Vertaamalla työn teoria- ja 

käytäntöosuutta kerättiin tarpeeksi tietoa, mikä mahdollisti prosessin ja siihen 

liittyvien työohjeiden ja reklamaatiolomakkeen luomisen. Tutkimalla aihetta 
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tarkemmin kirjallisuuden ja internetin avulla saatiin tuotua laajemman 

näkökulman opinnäytetyöhön.  

 

Reklamaatioprosessi luotiin työntekijöitten mielipiteen ja teoriaisuudessa 

kerätyn faktatiedon avulla toimivaksi ja loogiseksi prosessiksi. 

Teoriaosuudessa käytetyt asiat on vain vähän muokattu ja muutettu yrityksen 

käytettäväksi. Kuljetusreklamaatioprosessia tukee vahvasti teoriaosuus ja 

kotimaiset lait reklamaatiosta ja maantiekuljetuksista kotimaassa.  

 

Sähköisen reklamaatiolomakkeen luonti viivästyy, koska sen luominen ei 

onnistu ilman kohde yrityksen resursseja. Alussa on kuitenkin testattava 

lomakkeen toimellisuutta ja sen testaus onnistuu myös paperiversiona, 

sisäisellä postilla yrityksen sisällä.   

 

Kuljetusreklamaatioprosessin onnistumista on vielä tutkittava ja testattava 

lisää. Prosessi tullaan toistamaan monia kertoja tarkistaakseen sen reliaabeli, 

mutta en näe yhtäkään ongelmaa, miksi tämä kuljetusreklamaatioprosessi ei 

toimisi. Kuljetusreklamaatioprosessi on selkeä ja joka tapauksessa toimii 

paremmin kuin työntekijän vapaamuotoinen toimintatapa tilanteen 

ratkomiseksi. 

Reklamaatioprosessi Jatkan reklamaatioprosessin tutkimista käytännön 

esimerkkien avulla ja tarpeen tullen muokataan ja kehitetään 

reklamaatioprosessia yritykselle sopivaksi. Tutkimus on toteutettu eettisten 

periaatteiden mukaisesti.  

 

Tutkimuskysymyksiin liittyvä alakysymys on tutkijan omaa pohdintaa, liittyen 

tulevaisuuteen ja meihin kohdistuneeseen Korona-viirukseen, mikä pakotti 

eristäytymään ulkopuolisilta tahoilta. Kontaktimaton vastaanotto jäi 

mietityttämään, koska siihen ei löydetty heti ratkaisua. Oma mielipiteeni on, 

että on mahdollista kehittää ratkaisua kontaktittomaan prosessin luomiseksi, 

mutta se vaati yritykseltä panostusta asian ratkaisemiseksi, esim. työryhmän, 

resursseja, alihankkijoitten yhteistyöhalukkuutta ja hyvää kommunikointia 

alihankkijoitten kanssa, myös kotimaassa reklamaation liittyviä säännöksien 

on muututtava/kehitettävä tulevaisuudessa. Uskon autopilottiohjelmaan ja 
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automatisoituihin varastoihin, jossa kontaktittomaan vastaanotto on 

mahdollista tulevaisuudessa. 
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Liite 1  

Rahtikirjoja tehdään kolmena kappaleena lähettäjälle, rahdinkuljettajalle ja 

vastaanottajalle. Rahtikirjassa on mainittava 7 asiaa: lähettäjän nimi sekä 

osoite, rahdinkuljettajan nimi sekä osoite, tavaran kuljetettavaksi ottamisen 

paikka ja päivämäärä sekä määränpää, vastaanottajan nimi sekä osoite, 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/aihehaku-tutkimusprosessissa/menetelmatietoa-ja-palveluja
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/aihehaku-tutkimusprosessissa/menetelmatietoa-ja-palveluja
https://slideplayer.fi/slide/1963202/
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kollien lukumäärä sekä niiden erityismerkit ja numerot tai vastaava tavaran 

seloste, tavaran kokonaispaino tai sen muulla tavoin ilmaistu määrä ja 

laadultaan vaarallisen tavaran yleisesti hyväksyttävä nimike. Nämä kaikki 

tiedot löytyvät rahtikirja mallissa, voidaan havaita tietojen oikeat paikat 

paperilla.  

 

 

 

Liite 2  

Haastattelukysymykset 
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Vastaanottoalueen työntekijät (2 henkilöä). Teemana käytetty kuljetusvaurio ja 

yleiset toimintatavat yrityksessä. Kysymykset: 

 

Miten ja mihin tavara puretaan tehtaan puolella?  

Miten saapuvan tavaran tarkastus suoritetaan? 

Varastolla käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä? 

Mitkä ovat toimipiteet, kun löydetään kuljetusvaurio? 

Minkälainen on tämänhetkinen toimintamalli reklamaatiotilanteissa? 

 

Trukkikuljettaja. Teemana käytetty kuljetusvaurio ja yleiset toimintatavat 

yrityksessä. Kysymykset:  

 

Mihin tehtaan osaan tavara saapuu kuljetuksesta? 

Mihin tehtaan osaan tavara puretaan? 

Tavaravaurioiden yleisyys purkuvaiheessa?  

Minkälaisia ja kuinka usein kuljetusvirheitä sattuu? 

 

Vastaanotto-osaston esimies. Teemana käytetty kuljetusreklamaatio ja yleiset 

toimintatavat yrityksessä, sekä kuljetusvaurio. Kysymykset: 

 

Kuka vastaanottaa tavaran saapuessa?   

Minkälaisia ja kuinka usein kuljetusvirheitä sattuu? 

Kuljetusvirheiden yleisyys vuoden tasolla? 

Mitä tehdään vaurioituneelle tuotteelle? 

Onko kohdeyrityksessä ennen käytetty reklamaatiolomaketta? 

 

Logistiikkaosaston esimies. Teemana käytetty: Ulkoistaminen ja toimitusketju. 

Kysymykset: 

Varastolla käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä? 

Minkälaisia toimituslausekkeita kohdeyritys käyttää? 

Onko kuljetustoiminto ulkoistettu? kenelle? 

Yrityksen yhteistyökumppanit kuljetuksissa? 

Kenelle kohde yrityksessä lähetetään tieto kuljetusvahingosta? 
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     Liite 3 
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Sulzer Pumps Oy   Rahdin Vaurioilmoitus 

 

Rahtikirjan numero/CMR 

 

Tavarankuvaus 

 

Kollimäärä 

 

Vaurioitunut kollimäärä 

 

Vaurio huomattu (päivämäärä) 

 

 

 

Ulkopakkauksen Vauriot    Tavaran vauriot 

 

Hajonnut    Hajonnut   

Murskaantunut   Murskautunut  

Reikä    Reikä   

Teipit revennyt   Revennyt   

Märkä    Märkä   

 

Sisältö Tarkistettu   Valokuvat  

Kyllä                                                                      Huomautukset: 

Ei   

 

Tarkastanut/allekirjoitus 
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