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JOHDANTO

Toimitusketjulla tarkoitetaan yrityksen toiminnoista muodostuvaa ketjua, jossa
raaka-aineet muutetaan osiksi tai komponenteiksi ja edelleen lopputuotteiksi, mitkä
toimitetaan kuluttaja- tai tuotantohyödykemarkkinoille. Hyvin toimivassa ja
kustannustehokkaassa toimitusketjussa yritys osaa ennakoida tuotteidensa
lähitulevaisuuden kysynnän, jotta se pystyy onnistuneesti ja kannattavasti
tyydyttämään asiakkaidensa tarpeet. Etenkin yritykset, jotka toimivat nopeasti
muuttuvassa ympäristössä, kohtaavat paljon erilaisia epävarmuustekijöitä
toiminnassaan. Esimerkiksi nopeasti muuttuvat kysynnän vaihtelut saattavat
heijastua negatiivisesti yrityksen toimintaan. Väärin ennustettu kysyntä saattaa
aiheuttaa ylisuuria varastoja tai pahimmillaan puutostiloja, jotka saattavat johtaa
asiakkaan menetykseen. Perusratkaisuna olisi varastoida kaikkia yrityksen
tuotteita, mutta suuri varasto sitoo valtavasti pääomaa ja fyysista tilaa. Yritysten
onkin tasapainoiltava kustannustehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden välillä,
jolloin kysynnän ennustamisen tärkeys korostuu. (Kerkkänen 2010, s.13-15;
Stevenson 2012, s. 73-75)

Jotta yrityksen tuotanto voidaan ajoittaa täsmällisesti ja varastot määrittää
optimaalliselle tasolle, on tulevaisuuden kysynnän hallinta elintärkeässä asemassa
yrityksen kannalta. Jossakin tapauksissa yritys saattaa tietää täsmälleen
tulevaisuuden kysyntänsä ilman epävarmuustekijöitä. Kuitenkin valtaosassa
tapauksissa yrityksen kokevat epävarmuustekijöitä, jolloin tulevaisuuden kysyntää
ei tiedetä täsmällisesti. Tällöin yritykset joutuvat tuotantoon, hankintaan ja
varastonhallintaan liittyvissä päätöksissä turvautumaan kysyntäennusteisiin.
(Kerkkänen 2010, s.13-15)

Ennustaminen on paljon hyödynnetty apuväline yrityksien päätöksenteon tukena.
Ennusteiden päätarkoitus onkin auttaa yrityksen johdon suunnittelutehtävissä,
arvioimalla tulevaisuuden tapahtumia tai muutoksia, jotka eivät ole ole yrityksen
kontrollin alaisuudessa. Koska yrityksien päätöksenteko usein pohjautuu
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ennusteisiin, voidaan päätöksenteon laatua parantaa panostamalla ennusteiden
laatuun. Jos esimerkiksi kapasiteetti- ja tuotantosuunnitelmat sekä hankinta- ja
varastosuunnitelmia voitaisiin tehdä jo hyvissä ajoin ennusteiden avulla, yrityksen
resursseja voitaisiin ohjata tehokkaammin, varastonpuutostiloja saataisiin
vähennettyä ja varastot toimisivat pienimmin varastosaldoin. (Kerkkänen 2010,
s.13-15)

1.1

Työn tavoitteet ja rajaukset

Tämä diplomityö on tehty Peikko Group Oy:n (jatkossa Peikko) toimeksiantona.
Työ käsittelee yrityksen nykyistä kysyntäennustemallia ja -prosessia sekä niihin
tehtäviä kehitysehdotuksia yrityksen operatiivisten toimintojen näkökulmasta.
Kysyntäennusteiden nykyinen toimintamalli on vakiintunut Peikon toimintaan,
mutta kysyntäennusteiden täyttä potentiaalia ei ole kuitenkaan saatu hyödynnettyä
yrityksen jokapäiväisissä toiminnoissa. Nykyisen toimintamallin tuottama
ennustedata on koettu olevan liian yleisellä tasolla, jotta niitä voitaisiin hyödyntää
esimerkiksi

työkuorman

suunnittelussa

tai

varastonhallinnan

varastonohjausparametreissa. Siksi työssä tutkitaan vaihtoehtoisia ennustemalleja
ja lähestymistapoja nykyisen toimintamallin rinnalle, sekä yrityksen edellytykset
kehittää nykyisiä ennusteita entistä informatiivisemmiksi operatiivisen toiminnan
kannalta.

Työn ongelman asettelu on esitetty tutkimuskysymysten muodossa. Varsinainen
päätutkimuskysymys voidaan jakaa kolmeen alakysymykseen. Alakysymysten
vastaukset

yhdistämällä

voidaan

muodostaa

ratkaisu

ensisijaiseen

tutkimuskysymykseen.

Päätutkimuskysymys voidaan esittää seuraavasti:

Kuinka valmistavan metallialan yrityksen tuotantoa ja varastonhallintaan voidaan
kehittää kysyntäennusteiden avulla?
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Työssä ensisijaisesti tutkitaan, mikä kysyntäennusteiden lähestymistapa ja
ennustemalli

tukee

yrityksen

operatiivista

toimintaa

parhaiten.

Oikean

lähestymistavan edellytyksenä on, että sen avulla ennusteet voitaisiin laatia
nykyistä ennustetaso alemmille tasoille, jonka jälkeen voitaisiin ennustaa muun
muassa

seuraavien

kuukausien

työkuorma

tuotannossa.

Lisäksi

oikean

lähestymistavan ja ennustemallin valintakriteeriksi on asetettu menetelmän
helppokäyttöisyys ja yksinkertainen toteutus. Työssä määritetään myös tarvittava
prosessi parametreineen, joiden avulla valitty lähestymistapa ja ennustemalli
toimivat optimaalisesti. Luonnollisesti lähestymistavan ja itse ennustemallin pitää
myös pystyä tuottamaan luotettavaa ennustedataa muuttuvassa ympäristössä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi työn tulee vastata seuraaviin alakysymyksiin:

1) Miten kysyntäennusteita voidaan hyödyntää yrityksen tuotannossa ja
varastonhallinnassa?

2) Mikä lähestymistapa ja ennustemalli

tukee parhaiten ennusteiden

hyödynnettävyyttä yrityksen tuotannossa ja varastonhallinnassa?

3) Mitä eri muuttujia kyseisten lähestymisentapojen ja ennustemallien
käyttössä on huomioitava ja minkälaisia niiden tulisi olla operatiiviseta
näkökulmasta katsottuna?

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään ne operatiiviset
toiminnat, joissa ennusteita voisi mahdollisesti hyödyntää. Lisäksi selvitetään,
kuinka

kysynnän

muutokset

heijastuvat

näihin

toimintoihin.

Toiseen

alakysymyksen vastauksen löytämiseksi tutkitaan, mitä eri lähestymistapoja sekä
ennustemalleja ja -menetelmiä on olemassa ja millaisissa toimintaympäristöissä
niitä yleensä käytetään. Tämän jälkeen malleja pyritään vertailemaan, jonka jälkeen
voidaan valita Peikko Groupin toimintaa parhaiten tukeva malli. Kolmannen
tutkimuskysymyksen avulla tunnistetaan ensin kysyntäennusteiden päämuuttujat ja
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ominaispiirteet, jotka vaikuttavat ennusteiden soveltuvuuteen kohdeyrityksen
tarpeisiin.

Työn tavoite voidaan kiteyttää siihen, että työn lopussa on määritelty Peikko
Groupin tarpeisiin parhaiten sopivin lähestysmistapa sekä ennustemalli, joita
Peikon tytäryhtiöt voivat käyttää tuotannon ja varastojen hallinnassa. Tämä
edellyttää, että menetelmää laadittaessa pohditaan menetelmään liittyvät käytännön
parametrit sekä kuinka usein parametreja tulee päivittää.

Ennusteiden
rakentaminen
tuotannolle ja
varastonhallinnalle

Ennakoiminen
tuotannossa ja
varastojen
optimoiminen

Parempi
toimitusvarmuus,
asiakastyytyväisyys
sekä
kustannustehokkuus

Kuva 1 Työn tavoite

Lähtökohtaisesti tutkimus käsittelee koko Peikko Groupin kysyntäennusteita, mutta
testausvaiheessa

tutkimusta

joudutaan

rajaamaan,

koska

käsiteltäviä

lähestymistapoja ja ennustemalleja ei voida työn laajuuden takia testata kaikilla
tytäryhtiöilla. Testattavaksi tytäryhtiöksi valittiin Peikko Finland, joka on samalla
konsernin suurin tuotanto- ja myyntiyhtiö. Pienemmät tuotantoyhtiöt sekä muut
myyntiyhtiöt

käydään

lävitse

vain

tarkastelemalla

niiden

nykyinen

ennustevirheensä, jotta saadaan yleiskatsaus konsernin ennustamisen laatuun.
Työssä

myöhemmin

esiteltävien

soveltuvuuden testaaminen

lähestymistapojen

ja

ennustemallien

muussa kuin Suomen tytäryhtiössä rajataan työn

ulkopuolelle mahdolliseksi jatkotutkimuskohteeksi.
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Yrityksen laaja tuotevalikoima ja diplomityön laajuus huomioituna myös
tarkasteltavien ja ennustettavien tuotteiden määrää on päätetty rajata. Peikon
liiketoiminta voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri liiketoiminta-alueeseen, jotka
ovat:

betonielementtien liitososat,

runkoratkaisut

ja

tuulivoimaloiden

perustukset. Yhdessä nämä kolme muodostavat yli kymmenen eri tuotesegmenttiä.
Tämä diplomityö rajataan käsittelemään yrityksen liitososa-toimialaa ja siihen
kuuluvaa

Pulttiliitokset

-tuotesegmenttiä

(12-tuotesegementti).

Rajattu

tuotesegmentti pitää sisällään erilaisia ankkurointipultteja sekä pilarikenkiä.
Kyseinen

tuotesegmentti

on

myynnillisesti

katsottuna

yksi

suurimmista

tuotesegmenteistä konsernin sisällä.

1.2

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusmenetelmänä työssä yhdistetään kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen
tutkimus. Yhdistämällä nämä tutkimusmenetelmät saadaan laajempi ymmärrys
käsiteltävästä aiheesta. Tutkimus aloitetaan tutustumalla aiheesta kirjoitettuun
aiempaa kirjallisuuteen. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kerätä tietoa muun
muassa eri kysyntätyyppien tunnistamisesta ja luokittelusta sekä kysynnän
ennustamisesta ja sen mittaamisesta.

Työssä ratkaistava ongelma on esitetty tutkimuskysymyksen muodossa. Ratkaisun
toimivuus pyritään osoittamaan työn aikana eri kvantitatiivisin menetelmin kuten
eri ennustemallien simuloinnilla. Kuitenkin lopullisen ennustemallin todellinen
toimivuus pysytytään todistamaan, vasta kun mallia on testattu käytännössä
pidemmällä aikavälillä.
Työn empiiristä osiota lähdetään suorittamaan kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän
keinoin. Tiedot yrityksen nykyisistä toimintatavoista on hankittu haastattelemalla
Peikko Group Oy:n sekä Peikko Finlandin henkilöstöä. Heiltä on saatu tietoja
toimintatavoista, joita ei pystytä mittaamaan tai taulukoimaan numeerisesti.
Nykyisten toimintatapojen selvittämisen jälkeen etsitään kvantitatiivista tietoa
yrityksen

toiminnanohjausjärjestelmistä.

Kerätyn

aineiston

perusteella
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muodostetaan eri analyysejä sekä testataan eri ennustemallien soveltuvuutta.
Työssä käytettävä numeerinen aineisto on kerätty vuosilta 2013-2015.

1.3

Raportin rakenne

Työn koostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka ovat aiempii tutkimuksiin
pohjautuva teoriaosuus sekä empiriaosuus, jossa esiteltyä teoriaa sovelletaan kohde
yrityksen tarpeisiin. Kappaleissa kaksi ja kolme syvennytään tarkastelemaan
aiheeseen liittyvää kirjallisuusmateriaalia. Kappaleissa neljä, viisi ja kuusi
rakennetaan itse ratkaisu kirjallisuuskatsauksen perusteella. Ratkaisun tulokset
esitetään kappaleessa seitsemän.

Kuva 2 Työn rakenne.
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Johdantokappaleessa

käsitellään

työtä

edeltäviä

lähtökohtia.

Kappaleessa

selvennetään työn taustaa, tavoitteita sekä rajausta. Lisäksi kappaleessa määritetään
pää- ja alatutkimuskysymykset ja esitellään työn tutkimusmenetelmä sekä työn
rakenne. Johdannossa esitellään myös kohdeyrityksen toiminta yleisellä tasolla.

Kappaleessa kaksi esitetään kirjallisuuteen perustuen kysyntäennusteisiin liittyvää
yleistä teoriaa, kuten kysynnän tuntemista ja ennustettavuutta. Lisäksi tutkitaan,
mitä eri ennustamisvaihtoehtoja on olemassa, sekä mitä eri ennustemittareita
yleisemmin käytetään ennusteen laadun seuraamisessa.

Kappaleessa kolme kysyntäennusteita käsitellään tuotannon ja varastonhallinnan
näkökulmasta. Aiemman teoriakirjallisuuden avulla pyritään osoittamaan, kuinka
kysyntäennusteita voidaan hyödyntä näissä funktioissa ja miten kysynnän
muutokset heijastuvat näihin.

Kappaleessa neljä perehdytään Peikko Groupin nykyisen ennustementelmän
kuvaamiseen. Kappaleessa esitellään nykyiset toimintatavat sekä tärkeitä
käytännön tekijöitä, jotka vaikuttavat työn lopputulokseen. Lisäksi arvioidaan
konsernin ennusteiden laatua ennustetarkkuusmittareiden avulla.

Kappaleessa viisi kuvataan ensin läpi luokittelutavat, joita Peikko hyödyntää tällä
hetkellä tuotannossa ja varastonhallinnassa. Tämän jälkeen pohditaan tavat, joilla
tuotteet tulisi luokitella ennustamisen kannalta. Tuotteiden luokittelussa
hyödynnetään muun muassa tunnistettavia kysyntätyyppejä ja kysynnän
keskihajontaa. Lisäksi kappaleessa tutkitaan Peikon kysynnässä havaittavaa
kausivaihtelua.

Kappaleessa kuusi käsitellään kahden lähestymistavan haasteita ja soveltuvuutta
Peikon tilanteeseen. Lisäksi kappaleessa tutkitaan Peikolle parhaiten soveltuvaa
ennustemallia, vertailemalla eri mallien ennustetarkkuutta. Kappaleessa seitsemän
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osoitetaan lähestymistavan ja ennustemallin soveltuvuus varastonhallintaan ja
tuotannolle.

Kappaleessa kahdeksan kootaan työn tärkeimmät johtopäätökset sekä tulokset
yhteen. Lisäksi kappaleessa vastataan tutkimuskysymyksiin sekä pohditaan työn
tavoitteiden saavuttamista. Tiivistetty yhteenveto työstä esitetään kappaleessa
yhdeksän.

1.4

Case yritys - Peikko Group

Peikko Group on suomalainen vuonna 1965 perustettu perheyritys, joka on
erikoistunut betonirakenteiden liitososien ja liittorakenteiden valmistukseen.
Peikko Group on tunnettu asiakkailleen tarjoamistaan innovatiivisista ja
turvallisista ratkaisuista, mitkä samalla helpottavat ja nopeuttavat asiakkaiden
rakennusprosessia. Lisäksi Peikko on yksi eniten tutkimukseen ja kehitykseen
sijoittavista toimijoista alallaan. 2000-luvun puolivälissä Peikko päätti laajentua
kansainvälisille markkinoille, jonka jälkeen Peikon liikevaihto on ollut kovassa
kasvukehityksessä. Vuonna 2014 Peikon liikevaihto oli 147 miljoonaa euroa ja
maailmanlaajuisesti Peikko Group työllistää noin 1200 henkeä. Suomessa Peikon
palveluksessa on noin 250 henkilöä. (Peikko Group 2015)

Nykyjään Peikko Group on laajasti kansainvälistynyt yritys, jolla on tytäryhtiöitä
yli 30 eri maassa. Peikko Groupin pääkonttori sekä Suomen tuotantotehtaat
sijaitsevat Lahdessa. Tuotteita valmistetaan Suomen tehtaiden lisäksi myös
Liettuassa, Kiinassa, Saksassa ja Slovakiassa. Peikolla on myös pienemmät
tuotantotehtaat

USA:ssa,

Iso-Britanniassa,

Saudi-Arabiassa,

Yhdistyneissä

Arabiemiirikunnissa sekä Venäjällä. (Peikko Group 2015)

Tuotantolaitosten lisäksi yrityksellä on myyntiyhtiöitä ympäri maailmaa. Kattava
myyntiyhtiöverkosto on seurausta yrityksen strategisista päätöksistä järjestää
tuotteiden jakelu ja myynti omien myyntiyhtiöiden kautta. Taustalla on ollut Peikon
8

halu varmistaa, että Peikon sisäinen ammattitaito ja tietämys tuotteistaan on aina
asiakkaan käytettävissä paikallisesti. Lisäksi useassa myyntiyhtiössä on siirrytty
varastoimaan tuotteita, jolloin Peikko Group pystyy vastaamaan asiakkaiden
lyhyisiin toimitusaikavaatimuksiin entistä paremmin. (Peikko Group 2015)
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2

KYSYNNÄN TUNTEMINEN JA ENNUSTAMINEN

Asiakkaiden kasvavat odotukset nopeammista toimitusajoista sekä laajemmista
tuotevalikoimista pakottavat yritykset ylläpitämään tuotteitaan varastoissa
valmiina. Tuotteiden varastointi kuitenkin sitoo taloudellista pääomaa sekä fyysista
tilaa, eikä kaikilla yrityksillä välttämättä ole resursseja varastoimaan kaikkia
tuotteitaan. Jotta yritys pystyisi tehokkaasti tarjoamaan tuotteen, juuri silloin kuin
asiakas sitä tarvitsisi, pitää sen pystyä ennakoimaan milloin asiakas tuotteen
tarvitsee. Tällöin kysynnän tuntemisen ja sen ennustamisen tärkeys korostuvat.
Kysynnän

ennustamisesta

onkin

tullut

välttämätön

osa yrityksen

päätöksentekoprosessia. Etenkin toimitusketjun suunnittelussa ja hallinnassa
kysyntäennusteiden rooli on vuosien saatossa kasvanut, koska valtaosa tuotannonja

varastonohjaumenetelmistä

perustuvat

jollakin

tavalla

kysynnän

historiatietoihin. (Stevenson 2012, s. 73-75; Chopra & Meindl 2010, s. 197 )

Lähtökohtaisesti kysynnän ennakoiminen on kaikessa liiketoiminnassa tärkeää.
Ennakoiminen vaikuttaa resurssien sitouttamiseen, josta on päätettävä aina jonkin
verran etukäteen. Kysynnän arvioiminen yläkanttiin aiheuttaa resurssien hukkaa,
esimerkiksi ylimääräisiä tuotantokustannuksia tai ylisuuria varastoja. Kysynnän
aliarvioiminen

voi

toimitusvaikeuksia

puolestaan
sekä

aiheuttaa

mahdollisia

puutostiloja,

jälkitoimituksia

jotka

aiheuttavat

lisäkustannuksineen.

Toimitusvaikeudet saattavat heijastua myös asiakastyytyväisyyttä heikentävästi.
Jatkuva aliarvioiminen voi aiheuttaa jopa asiakassuhteiden menetyksiä, mitkä
voivat vaikuttaa yrityksen rahavirtaan sekä toiminnan kannattavuuteen. (Waller
2004, s. 10-11)

Kirjallisuudessa esitellään runsaasti erilaisia ennustamistekniikoita ja -menetelmiä.
Ongelmaksi nousee usein sopivimman menetelmän valitseminen sen hetkiseen
tilanteeseen. Etenkin ennustusmenetelmää valittaessa tulisi ensin tunnistaa
kysyntätyypit, jotka esiintyvät yrityksen tuotteiden kysynnöissä. Tehtyjen
havaintojen perusteella osataan paremmin valita oikea ennustemenetelmä, mikä
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parhaiten reagoi kysynnän muutoksiin ja säilyttää ennustetarkkuuden kohtuulisella
tasolla. Usein suositellaan, että valittu ennustemenetelmä on yksinkertainen,
helppokäyttöinen ja pystyy hallitsemaan kysyntätyypin asettamat haasteet.
Varsinkin

lyhyen

tai

keskipitkän

aikavälin

ennusteita

laatiessa,

ennustetarkkuudessa ei ole havaittu suurta eroa vertailtaessa monimutkaisia ja
yksinkertaisia ennustemenetelmiä. (Vollmann et. al. 2009, s.32).

2.1

Eri kysyntätyypit

Vollmann et al. (1988, s.740) mukaan suurin haaste kysynnän ja tarjonnan
tehokkaassa sovittamisessa on kysynnän vaihtelevuuden hallinta. Normaalista
kysynnän vaihtelusta tulisi pystyä erottamaan pidemmän aikavälin kysynnän
muutokset. Tästä syystä kysynnän vaihtelua sekä toistuvuutta voidaan käyttää
perusteluina eri kysyntätyyppien luokittelulle. Näihin pohjautuen kysynnän
vaihtelusta voidaan tunnistaa useita eri suuntauksia. Mentzerin & Moonin (2005,
s.74-76) mukaan yleisimmät kysyntätyypit voidaan luokitellaan neljään eri
pääryhmään seuraavasti:
1. Tasainen kysyntä
2. Vaihteleva kysyntä
3. Trendi
4. Kausivaihtelu

Tasaisuudella tarkoitetaan kysyntähistoriaa, jossa myynti on joko ajallisesti tai
kappaleellisesti vakiintuneella tasolla, eivätkä ympäristön muutokset vaikuta
juurikaan tuotteen kysyntään. Trendillä tarkoitetaan kysynnän lasku- tai
noususuhdannetta pidemällä aikavälillä tarkasteltuna. Kausivaihtelulla tarkoitetaan
esimerkiksi vuoden aikana tapahtuvaa lasku- tai noususuhdannetta, mitkä toistuvat
säännöllisesti vuosittain. Vaihtelevalla kysynnällä tarkoitetaan, että kysyntä joko
ajallisesti tai määrällisesti ennakoimatonta ja erittäin vaihtelevaa. Kuvassa 3 on
havainnollistettu eri kysyntätyyppien visuaalista ilmentymistä. (Mentzer & Moon
2005, s. 74-76)
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Kuva 3 Eri kysyntätyypit (mukaillen Mentzer & Moon 2005, s. 74-76)

On myös mahdollista, että havaitusta kysynnästä on löydettävistä yhtäaikaisesti
monta eri kysyntätyyppiä. Esimerkiksi kasvava kysyntä voi olla samanaikaisesti
tasaista tai vaihtelevaa. Kausivaihteluun yhdistyy usein nouseva tai laskeva trendi
tuotteen myynnin kehittyessä sen elinkaaren mukaan. Kausivaihtelut voivat johtua
useista

eri

tekijöistä,

kuten

esimerkiksi

taloudellisista,

poliittisista

tai

ilmastollisista. (Fogarty et al. 1991, s 103–104)

2.2

Kausi-indeksin määrittäminen

Havaitut kysyntätyypit voidaan ottaa huomioon tulevissa ennusteissa määrittämällä
historiadatan perusteella erilaisia kasvukertoimia esimerkiksi trendille tai
kausivaihtelulle.

Kysyntätyypeistä

etenkin

kausivaihtelun

huomioiminen

ennusteissa mieletään tärkeäksi, sillä valtaosa rakennusalan yrityksien toiminnasta
on kausiluonteista, jolloin sesongin ja ei-sesongin väliset erot korostuvat.
Tunnistamalla ajoissa tulevat kausivaihtelut yritys pystyy valmistautumaan
paremmin tulevaan kauteen esimerkiksi työvoiman ja varastojen suhteen. (Ittig.
2004, s.87-89)
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Kausivaihteluiden tunnistamiseen on monia eri tapoja. Yksinkertaisimmillaan
kausivaihtelut voidaan tunnistaa suoraan pelkästään vertailemalla eri kuukausien
rahallista myyntimäärää. Tällöin ongelmaksi kuitenkin muodostuu, kuinka
myyntimäärien vaihtelua voidaan käytännössä hyödyntää arvioitaessa tulevien
kuukausien myyntimääriä. Tästä syystä yksi käytetyimmistä menetelmistä
tunnistaa kausivaihtelut on määrittää jokaiselle kuukaudelle oma kausi-indeksit
aiemman myyntihistorian perusteella. Käytännössä menetelmässä lasketaan
aiempien vuosien perusteella keskimääräinen kuukausiarvo, mikä toimii
vertailupisteenä. Tämän jälkeen valitaan tietty yksittäinen kuukausi, mikä jaetaan
keskimääräisellä kuukausiarvolla. (Ittig. 2004, s.87-89)

Taulukossa 1 on esitetty numeerisesti, kuinka kausivaihtelun kuukausi-indeksi
lasketaan. Esimerkiksi, jos tammikuun kausi-indeksi on 0,86 tarkoittaa tämä, että
tammikuun myynti on 14 prosenttia alle keskimääräisen kuukausimyynnin.
Vastaavasti kesäkuun kuukausi-indeksi 1,13 tarkoitaa, että kesäkuun myynti on
keskimäärin 13 prosenttia keskimääräistä kuukausimyyntiä korkeampi. Mikäli
kuukauden indeksiarvo on yli 1, voidaan näitä kuukausia pitää sesonkina. Ja
vastaavasti kun indeksi on alle 1, nämä kuukaudet voidaan luokitella ei-sesongiksi.
Tällöin taulukon 1 kuvaamassa esimerkkitilanteesta voidaan tunnistaa kaksi
sesonkia, joista ensimmäinen ulottuu maaliskuusta kesäkuuhun ja jälkimmäinen
sesonki heinäkuusta marraskuuhun. (Ittig. 2004, s.87-89)

Taulukko 1 Esimerkkilaskelma kausivaihtelun kuukausi-indekseistä.
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2.3

Kysynnän ennustettavuus

Ennustevirheiden syntyminen on väistämätöntä kysynnän satunnaisluonteen
vuoksi. Jotta kysyntäennusteiden laatiminen esimerkiksi tuotekohtaisesti olisi
järkevää,

täytyy

ennustettavalla

kyseisen
tasolla.

tuotteen

Millikenin

kysynnän
(2006,

satunnaisvaihtelu

s.3-9)

ennnustettavuutta voidaan arvioida tutkimalla

mukaan

pysyä

kysynnän

nimikkeen myyntihistorian

perusteella laskettua keskihajonnan ja keskimääräisen myynnin välistä suhdetta.
Näiden kahden välistä suhdetta kutsutaan variaatiokertoimeksi (Coefficient of
variation, COV), jota voidaan myös hyödyntää vaihtelevan kysyntätyypin
tunnistamiseksi. Variaatiokerroin määritellään seuraavasti:

𝐶𝑂𝑉 =

𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑛ä𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎
𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑛ä𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜

Mitä suurempi variaatiokerroin on, sitä enemmän satunnaisvaihtelua ilmenee
kyseisen tuotteen menekissä. Samalla mitä suuremmaksi kerroin kasvaa, sitä
vaikeammaksi ja epäluotettavammaksi tuotteen kysynnän ennustaminen muuttuu.
Jos yksittäisen tuotteen ennustaminen on variaatiokertoimen perusteella
mahdotonta, voidaan kysynnän vaihtelua tasoittaa yhdistelemällä samankaltaisia
tuotteita suuremmiksi tuoteryhmiksi ja ennustaa tuoteryhmän kysyntää. Yleisesti
ennustettavuuden raja-arvona on pidetty:
• COV < 1.0 Nimikkeen menekki on ennustettavissa.
• COV > 1.0 Nimikkeen menekki ei ole ennustettavissa.

Pyrittäessä ennustamaan menekkiä, jonka variaatiokerroin on suurempi kuin 1,0,
tuloksena on yleensä epätarkkoja ennusteita. Luotettaessa tällaisiin ennusteisiin
aiheutetaan yleensä vain lisää ongelmia tuotannolle sekä varastonhallinnalle.
Poikkeuksena asetetulle rajalle voidaan pitää tilannetta, joissa kysyntään
vaikuttaa vahva kausiluontoisuus. Tällöin kausittainen vaihtelu on huomioitava
erikseen ennustetta laatiessa esimerkiksi erottelemalla vuoden sisällä olevat
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kausivaihtelut toisistaan ja tarkastelemalla jokaista kausivaihtelua yksittäin
pienemmässä aikajaksossa. (Milliken 2006, s.3-9)

2.4

Ennustestrategia ja -lähestymistapa

Yleensä ennustamisprosessi aloitetaan määrittämällä ennustamistrategia, jonka
avulla täsmennetään ennusteen tavoite ja motiivit. Käytännössä tämä tarkoittaa
tarkkaa määritystä siitä, mitä pyritään ennustamaan ja keitä ennusteen on tarkoitus
palvella. Tämän jälkeen voidaan määrittää ennustestrategiaa parhaiten tukeva
lähestymistapa. Eri kirjallisuuslähteiden mukaan ennusteita voidaan konstruoida
kahdella tavalla: lähestymistavaksi voidaan valita ylhäältä-alas (Top-Down) tai
alhaalta-ylös (Buttom-Up). Molemmat lähestymistavat hyödyntävät tavalla tai
toisella samankaltaisten nimikkeiden yhdistelymahdollisuuksia eli aggregaatiota.
Aggregaation vahvuutena on, että yhdistetty aggregaatiotason ennusteen kysyntä
on paljon tasaisempaa, mikä mahdollistaa tilastollisten ennustemallien paremman
hyödynnettävyyden. (Talluri, van Ryzin 2004, s.407-514)

Ylhäältä-Alas (Top-Down)
Lapide (1998) mukaan ylhäältä-alas –lähestymistavassa kysyntäennusteet tehdään
ensin yhdistämällä kaikki yksittäiset sekä samankaltaiset tuotteet suuremmiksi
tuoteryhmiksi. Tämän jälkeen samankaltaiset tuoteryhmät voidaan yhdistää
yhdeksi isoksi tuoteperheeksi. Yhdistelyä hyödyntäen edetään tuotehierarkiassa
ylöspäin, kunnes saavutetaan haluttu tuotetaso. Tämän jälkeen kyseiselle
tuotetasolle laaditaan varsinainen kokonaisennuste, joka puretaan porras kerrallaan
takaisin alemmille tuotetasoille pohjautuen aiempaan myyntihistoriaan sekä
prosenttiosuuksiin ryhmän sisällä.
Kahn (1998) sekä Schwarzkopf et al. (1988) yleisesti pitävät, että ylhäältä-alas –
lähestymistapaa tarkimpana lähestymistapana, koska yhdistämällä nimikkeet
suuremmiksi ryhmiksi kysynnän vaihtelut sekä ennustevirheet kompensoituvat
paremmin. Kuitenkin Lapide (1998) mukaan ylhäältä-alas –lähestymistapa toimii
ainoastaan, jos ryhmien sisällä olevien tuotteiden myynti kasvaa, laskee tai pysyy
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samana samassa suhteessa. Mikäli tuotteiden keskinäinen myyntisuhde muuttuu
jatkuvasti jonkin ryhmän sisällä, vaikuttaa se merkittävästi lopulliseen
ennustetarkkuuteen. Tästä syystä tuotteiden välisiä myyntisuhteita tulisi seurata ja
päivittää

jatkuvasti,

jotta

muutokset

eivät

heijastuisi

negatiivisesti

ennustetarkkuuteen.

Kuva 4 Ylhäältä-alas –lähestymistapa (mukaillen Kahn1998; Lapide 1998)

Alhaalta-Ylös (Buttom-Up)
Vaihtoehtoisesti ennustaminen voidaan aloittaa alimmalta tuotetasolta. Tällöin
jokainen

yksittäinen

tuote

ennustetaan

erikseen,

jonka

jälkeen

tietyyn

tuoteperheeseen kuuluvien tuotteiden ennustukset summataan yhteen, jolloin
saadaan tuoteperheen ennuste. Tämän jälkeen samaan luokkaan kuuluvien
tuoteperheiden ennustukset summataan yhteen, jonka jälkeen tuoteluokat
summataan

yhteen,

kokonaisennuste.

jolloin

saadaan

Lähestymistavassa

tuotesegmentin
hyödynnetään

eli
siis

ylimmän

tason

summaamis-

ja

yhdistämismenetelmää, jonka avulla edetään taso kerrallaan kunnes saavutetaan
haluttu tuotetaso.
Lapide (1998) ehdottaa, että alhaalta-ylös –lähestymistapa soveltuu parhaiten
tuoteryhmille, joissa tuotteiden menekki saattaa olla hyvinkin erilaista. Esimerkiksi
tuoteryhmässä, jossa on sekä uusia että vanhoja tuotteita, saattavat uusien tuotteiden
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myynti kasvaa vanhojen tuotteiden kustannuksella. Kahn (1998) sekä Schwarzkopf
et al. (1988) pitävät alhaalta-ylös vaihtoehtoa erittäin työläänä, mikäli yrityksellä
on laaja tuotevalikoima. Työmäärää voidaan kuitenkin vähentää hyödyntämällä
aiempaan myyntihistoriaan pohjautuvia laskennallisia ennustemalleja, jotka
automaattisesti laskisivat kysyntäennusteet.

Kuva 5 Alhaalta-ylös –lähestymistapa (mukaillen Kahn1998; Lapide 1998)

2.5

Ennustemallit

Kun sopivin lähestymistapa on valittu, voidaan siirtyä varsinaisen ennustemallin
valintaan, jota hyödynnetään lähestymistavan sisällä. Ennustamisemallit voidaan
karkeasti jaotellaan kolmeen kategoriaan: kvalitatiivisiin,

kausaalisiin ja

kvantitatiivisiin. Kvalitatiiviset mallit ovat pääsääntöisesti laatian omaan
harkintakykyyn perustuvia. Kvalitatiivinen ennustamisessa voidaan hyödyntää
myös historiallista dataa, mutta viime kädessä se pohjautuu yksilöiden eli
asiantuntijoiden,

markkinointihenkilöstön,

yritysjohdon

tai

konsulttien

asiantuntemukseen, kokemukseen tai näkemykseen alan markkinoista ja
muuttujista. (Mentzer & Moon 2005, 144-145)

Kausaalisissa ennustemalleissa oletetaan, että lopullinen kysyntä korreloi
merkittävästi erilaisten ympäristötekijöiden, kuten yleisen taloustilanteen, tuotteen
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hinnan tai kilpailijoiden reaktioiden kanssa. (Chopran & Meindlin 2010, s. 201–
203) Kvantitatiivisiin eli aikasarjoihin perustavassa ennustamistavassa tavoitteena
on löytää tuotteen kysyntähistoriaan pohjautuva matemaattinen laskentamalli, mikä
laskisi tulevaisuuden kysyntäennusteen aiemman historiadatan perusteella. (Arnold
et al. 2008, s.217-218)

Ennen ennustaminen pohjautui usein kvalitatiivisiin malleihin, mutta nykyään
ollaan yhä entistä enemmän siirtymässä tilastollisiin (kvantitatiivisiin) keinoihin.
Muutoksen taustalla vaikuttaat muuan muassa ERP-järjestelmien yleistyminen,
mikä on helpottanut ennusteisiin tarvittavan datan keräämistä sekä ennusteiden
laskentaa. Lisäksi on kehitelty uusia malleja, jotka eivät vaadi massiivista määrää
historiatietoa ja jotka ovat samaan aikaan helppoja käyttää sekä ymmärtää. Etenkin
eri ERP-järjestelmien tukemat tilastolliset mallit ovat erittäin hyödyllisiä, jos on
tarve ennustaa kysyntää suurelle joukolle nimikkeitä. (Madrikakis & Wheelwright
1989, s. 9; Sanders & Manrodt 2003, s. 511-522)

Hanke, Reitsch, & Wichern (2001, s. 5) osoittavat kuitenkin, että kvalitatiivinen
ennustaminen tuottaa monissa tapauksissa erinomaisia tuloksia. Joissain
tapauksissa se saattaa tarjota jopa ainoan saatavilla olevan ennusteen. Etenkin
uusien tuotteiden kohdalla, joilla ei välttämättä ole aiempaa myyntihistoriaa,
joudutaan

turvautumaan

harkintakykyyn. Hyvin
laaduikkain ennuste

kvalitatiiviseen
yleinen

ennustamiseen

näkökulma

eli

kuitenkin on,

asiantuntijan
että

kaikkein

saadaan yhdistämällä kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen

ennustaminen. (Chopra & Meindl 2010, 200–201)

2.5.1

Kvantitatiiviset ennustemallit

Kvantitatiiviset ennustemallit ovat tilastollisia ennustetekniikoita, joista käytetään
myös nimitystä aikasarjametodit. Nämä metodit pohjautuvat tuotteen historialliseen
myyntidataan ja laativat sen perusteella tulevaisuuden ennuteen. Luonnollisesti
kvantitatiiviset mallit toimivat sitä paremmin, mitä enemmän aiempaa historiadataa
on saatavilla ja mitä tasaisempaa kysyntä on ollut. (Arnold et al. 2008, s. 217-21)
18

Seuraavaksi esitellään lyhyesti yleisimpiä sekä yksinkertaisempia laskennallisia
ennustemalleja, joita myöhemmin sovelletaan case-yrityksen tarpeisiin.

Naiivi metodi
Naiivi-metodia ei varsinaisesti voi kutsua kutsua ennustamiseksi, sillä tapaa
käytetään lähinnä vertailukohtana kehittyneimmille ennustemalleille. Toisaalta, jos
kysyntähistoriaa on erittäin vähän, niin kehittyneiden ennustustekniikoiden käyttö
saattaa olla lähes mahdotonta. Tällöin naiivi-metodia voidaan käyttää paremman
puutteessa. Lisäksi naivi-metodin vahvuutena on sen yksinkertainen toteutus sekä
nopea reagointi kysynnän muutoksiin. (Hanke et al. 2001, s. 96)

Naiivi metodia voidaan hyödyntää kahdella eri tavalla. Yleisin vaihtoehto on, että
oletetaan kysynnän pysyvän muuttumattomana, jolloin seuraavan periodin kysyntä
vastaa edellisen periodin toteutunutta kysyntää. Toinen vaihtoehto on katsoa vuosi
takaperin ja olettaa, että seuraavan periodin kysyntä vastaa edellisen vuoden saman
periodin kysyntää muuttumattomana. Naiivi-metodia huonommin suoriutuvia
ennustemalleja ei tulisi pitää varteenotettavina vaihtoehtoina ennustamiselle.
(Mclaughlin 1983, s.274; Vollmann et al. 1988, s.34-37)
𝐹𝑡+1 = 𝑌𝑡
missä

(1)

𝐹𝑡+1 on seuraavan jakson ennuste
𝑌𝑡 on edellisen kuukauden toteuma

Liukuva keskiarvo (Moving average)
Yksi käytetyimmistä aikasarjametodeista kysynnän ennustamisella on liukuva
keskiarvo. Metodi perustuu viimeaikaisten havaintojen keskiarvoon, johon
vaikuttaa valittujen havainnointien eli historiaperiodien määrä k. Mitä vähemmän
historiaperiodeja on valittu käytettäväksi, sitä nopeammin ennuste reagoi kysynnän
muutoksiin. Vastaavasti mitä enemmän valittuja periodeja käytetään, sitä
hitaammin ennuste mukautuu muuttuneeseen kysyntään. Esimerkiksi jyrkästi
kasvavan trendin kohdalla malli saattaa aliarvioida tulevaa kysyntää pitkällä
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viiveellä, mikäli historiaperiodien määrä on valittu liian suureksi. (Makridakis,
Wheelwright & Hyndman 1998, s.142)

Jos kysynnässä on oletettavissa olevan nopeita vaihteluita, suositellaan
käytettäväksi mahdollisimman pientä määrää historiaperiodeja. Mikäli kysyntään
vaikuttaa vain vähän epävarmuustekijöitä ja kysynnän oletetaan jatkuvan tasaisena
edellisten periodien tapaan, on liukuva keskiarvo tällöin erittäin käyttökelpoinen
menetelmä. (Chopra & Meindl 2010, 208–209.)

𝐹𝑡+1
missä

𝑌𝑡 + 𝑌𝑡+1 + ⋯ + 𝐾 + 𝑌𝑡−𝑘+1 1
=
=
𝑘
𝑘

𝑡

∑

𝑌𝑖

𝑖=𝑡−𝑘+1

𝐹𝑡+1 on seuraavan jakson ennuste
𝑌𝑖 on jakson i arvo

Eksponentiaalinen tasaus (Eksponential Smoothing)
Arvioidessa tulevaa myyntiä eksponentiaalinen tasaus hyödyntää aiempien
kuukausien painotettua keskiarvoa sekä ennustetasoja. Eksponentiaalista tasausta
pidetään luotettavampana ennustemenetelmänä kuin liikkuvaa keskiarvoa, mutta
silti erittäin helppona ymmärtää ja käyttää. Metodi vahvuutena on, ettei se eliminoi
mennyttä informaatiota vaan viimeksi havaituille arvoille annetaan suhteessa
suurempi

painoarvo

ja

vanhempien

havaintojen

painoarvot

pienenevät

eksponentiaalisesti. Painotus määritetään tasoitusvakio α:n avulla. (Zipkin 2000, s.
478)
𝐹𝑡+1 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡
missä

t on tämän hetkinen aika
𝐹𝑡+1 on seuraavan jakson ennuste
𝐹𝑡 on ennuste tämänhetkiselle jaksolle (=edellinen ennuste)
𝑌𝑡 on tämänhetkisen jakson havaittu arvo
α on tasoitusvakio (0 ≤ α ≥ 1)
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Eksponentiaalinen tasaus on paljon käytetty ennustusmetodi myös vaihtelevan
kysynnän omaaville tuotteille. Kuitenkin useat tutkimukset ovat kyseenalaistaneet
eksponentiaalinen tasauksen soveltuvuuden vaihtelevan kysynnän ennustemalliksi.
Eksponentiaalisen tasauksen käytön haasteena on, että ennuste

on

yleensä

korkeimmillaan tai matalimmillaan juuri sen jälkeen kun kysyntä on muuttunut.
Tämä yleensä heijastuu negatiivisesti ennustetarkkuuteen. (Silver, Pyke & Peterson
1998, s. 106–107; Zipkin 2000, s. 478)
Eksponentiaalisen tasauksen toinen haaste on tasoitusvakion α:n optimaalinen
määrittäminen. Yleensä α valitaan 0,1 ja 0,5 väliltä, mutta se voi olla mitä tahansa
nollan ja yhden väliltä. Arvon ollessa 1, kaava olettaa viimeisimmän kysynnän
olevan seuraavan kuukauden ennustettu kysyntä. Tällöin ennuste muuttuu naiviiksi
ennusteeksi, joka reagoi nopeasti kysynnän muutoksiin. (Stevenson 2009, s.83-84;
Vollmann et. al. 2009, s.36)

Nyrkkisääntönä eksponentiaalisen tasauksen käytössä pidetään, että kysynnän
ollessa suhteellisen vakaata, on perusteltua käyttää pientä tasoitusvakion arvoa.
Vastaavasti kysynnän vaihdellessa merkittävästi on syytä kasvattaa α:n arvoa
(Silver et al. 1998, s. 106–107). Optimaalisen α:n arvon valintaan suositellaan
empiiristä yritys-erehdys -testausta, jonka perusteella valitaan se α:n arvo, mikä
tuottaa pienimmän ennustevirheen. (Buffa et al. 1987, s. 59)

2.6

Ennusteiden päämuuttujat

Kun sopivin lähestymistapa ja ennustemalli ovat valittu, suurimpana haasteena
kysyntäennusteiden hyödyntämisessä yrityksen toiminnassa on päättää sopivat
ennustetaso ja aikajänne. Nämä edellä mainitut ovat ennusteiden suurimmat
päämuuttujat, jotka vaikuttavat merkittävästi ennustetarkkuuteen. (Wacker &
Lummus 2002, s.1014-1031; Stevenson 2012, s. 73-75)

Ennustetasolla tarkoitetaan yrityksen tuotehierarkkia ja sen avulla määritetään
ulottuuko ennuste segmentti-, perhe- vai nimiketasolle. Yleisesti eri tutkimukset
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ovat havainneet ennustetasoa tutkiessa, että alemmille tuotetasoille mentäessä
kysynnän vaihtelut kasvavat ja ennusteista tulee usein epätarkempia. Tämä johtuu
siitä, että ennuste kohdistuu pienempään ryhmään, eivätkä ennustevirheet
kompensoidu yhtä hyvin kuin ryhmässä. Näin ollen esimerkiksi lopputuotetason
kysyntäennusteet, mitkä olisivat tuotannon näkökulmasta usein kaikkein
hyödyllisimpiä, ovat usein myös kaikkein epätarkimpia. (Wacker & Lummus 2002,
s.1014-1031)

Kuva 6 Ennustetason määritetyksessä käytettävä tuotehierarkia (mukailen Wacker & Lummus
2002, s.1014-1031).

Aikajänne puolestaan jakaantuu kahteen alamuuttujaan: ennusteen pituuteen eli
aikahorisonttiin sekä millä aikatasolla ennuste tehdään (päivä, viikko, kuukausi tai
vuosi).

Vastaavasti

ennustetarkkuuteen

aikajänteen
sekä

missä

muuttujien
yrityksen

valinta

osastoilla

vaikuttaa
ennustetta

myös
voidaan

optimaalisesti hyödyntää. Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi
lyhyen aikavälin ennusteet ovat pitkän aikavälin ennusteita tarkempia. Usein myös
kuukausitasolla laaditut ennusteet ovat päivätasolla laadittuja tarkempia, juuri
kysynnän vaihtelun kompensoitumisen takia. Osittain tästä syystä yrityksien
joutuvat tekemään pitkän tähtäimen tuotanto- ja strategiapäätöksiä epätarkan
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informaation pohjalta, koska ne usein perustuvat pitkän aikavälin ennusteisiin.
(Wacker & Lummus 2002, s.1014-1031)

2.7

Kysyntäennusteiden ominaispiirteet ja oletukset

Vaikka eri ennustemalleja tunnetaan valtava määrä ja mallien välillä saattaa olla
suuriakin eroavaisuuksia, voidaan niistä pääsääntöisesti löytää ennustemallien
yhteiset ominaispiirteet. Nämä ominaispiirteet ovat hyvä tiedostaa ennusteita
tehdessä tai eri ennustemallien välisessä vertailussa. (Stevenson 2012, s. 75-76;
Chopra & Meindl 2010, s. 199)

1. Historia toistaa itseään. Etenkin kvantitatiiviset ennustamismallit yleisesti
olettavat, että sama perimmäinen syy, joka oli olemassa menneisyydessä on
edelleen olemassa myös tulevaisuudessa.

2. Toteuma poikkeaa ennusteista. Niin kauan kun kysynnässä esiintyy
satunnaisvaihtelua,

ennusteet

tulevat

poikkeamaan

toteumasta.

Ennusteille kannattaakin määrittää sallittava virhevaihteluväli, jotta eri
mallien soveltuvuutta voidaan arvioida.

3. Isompien ryhmien ennusteet ovat yksittäisiä kohteita tarkempia.
Isommassa tuoteryhmässä olevien yksittäisten nimikkeiden ennustevirheet
yleensä kompensoivat toisensa. Näin ollen nimikkeistä koostuvan
tuoteryhmän kokonaiskysyntä on yleensä tasaisempaa, jolloin myös
tuoteryhmän ennustetarkkuus on yksittäistä tuotetta tarkempi.

4. Lyhyen

aikavälin ennusteet ovat pidemmän aikavälin ennusteita

tarkempia. Kysyntäennusteen epätarkkuus kasvaa, mitä pidemmäksi
ennusteen aikaväli kasvaa. Näin ollen lähitulevaisuuden ennusteet ovat
tarkempia kuin pidemmän ajan, koska lyhyen kantaman ennusteet
kohtaavat vähemmän epävarmuustekijöitä.

23

Tiedostamalla ennusteiden omaispiirteet, yritykset voivat suhtautua ennusteiden
vaikutuksiin ja seurauksiin oikein. Esimerkiksi neljännen kohdan perusteella
joustava yritys saattaa saavuttaa kilpailuetua muihin yrityksiin nähden, jos se
pystyy reagoimaan kysynnän muutoksiin nopeammin ja voi siten käyttää
lyhyempää ennusteaikaväliä ja siten hyötyä tarkemmista ennusteista. Lisäksi
yritys voi pyrkiä etsimään

yhteneviä ominaisuuksia nimikkeiden väliltä.

Nimikkeiden

samoista

koostuessa

komponenteista

tai

raaka-aineista

mahdollistaisi se esimerkiksi raaka-aineiden kulutuksen ennustamisen isompana
ryhmänä. (Stevenson 2012, s. 75-76)

2.8

Tuotteiden luokittelu

Mikäli yrityksellä on useista sadoista tai tuhansista tuotteista koostuva
tuotevalikoima, täytyy yrityksen pyrkiä tunnistamaan sen toiminnan kannalta
tärkeimmät tuotteet. Luokittelemalla tuotteensa yritys osaa paremmin keskittää
resursseja yrityksen toiminnan kannalta tärkeimpien tuotteiden hallintaan.
Tuotteiden luokittelu yhdenmukaisesti ohjattaviin ryhmiin vähentää myös niiden
ohjauksen suunnitteluun käytettävää aikaa, koska jokaisen ryhmän sisällä olevia
tuotteita kohdellaan samalla tavalla. (Guvenir & Erel 1998, s. 29)

Erilaisia

luokittelumenetelmiä

tunnetaan

lukuisia.

Yksinkertaisimmat

luokittelumenetelmät perustuvat usein vain yhden luokittelukriteerin käyttöön, kun
taas monimutkaisemmat menetelmät hyödyntävät useamman kriteerin käyttöä.
Pohdittaessa luokittelukriteerien sopivaa määrää, tulisi ottaa huomioon yrityksen
toimintamalli sekä toiminta, jota luokittelun on tarkoitus tukea. Useamman
luokittelukriteerin käyttö saattaa parantaa eri ryhmille kohdistettavien resurssien
allokointia, mutta se voi toisaalta tehdä luokittelusta monimutkaisen ymmärtää sekä
vaikean päivittää useiden huomioitavien tekijöiden takia. (Babai et al. 2006, s. 292–
293) Alla on esitelty lyhyesti erilaisia luokittelu vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää
kysyntäennusteiden

laatimisen

tukena.

Kyseiset

luokittelutavat

pyrkivät

luokittelemaan nimikkeitä joko nimikkeen rahallisen myynnin tai menekin
tasaisuuden perusteella.
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ABC-analyysi
ABC-analyysi pohjautuu Pareton 80/20-sääntöön, mikä esimerkiksi myynnillisesti
tarkoittaa sitä, että 20 prosenttia tuotteista tuo 80 prosenttia kokonaismyynnistä.
Tällöin näille 20 prosentille tulisi kohdentaa 80 prosenttia käytössä olevista
resursseista. Vastaavasti 80 prosenttia tuotteista tuo vain 20 prosenttia myynnistä ja
niiden ohjaamiseen tulisi keskittää vain 20 prosenttia resursseista. (Chen et al. 2008,
s. 776–778) ABC-analyysissä tuotteet luokitellaan yleensä 2-5 eri luokkaan, jotka
kattavat tietyn prosenttiosuuden kokonaismäärästä. (Waters 2009, s. 363)

ABC-analyysiä tehtäessä lajittelukriteerinä käytetään yleensä vuoden rahallista
myyntimäärää tai tuotannollista vuosikulutusta, jotta kausivaihtelut eivät vaikuttaisi
liikaa

luokittelun

lopputulokseen.

Luokkarajat

määritellään

tavallisesti

prosenttiosuuksina koko nimikemäärästä. Alla olevat prosenttiluvut ovat ohjeellisia
ja ne voivat vaihdella yrityksen toiminnan mukaan:
•

A-nimikkeet (50% myynnistä) ovat toiminnan kannalta tärkeimpiä
nimikkeitä ja tarvitsevat tarkkaa ohjausta sekä jatkuvaa seuraamista.

•

B-nimikkeet (30% myynnistä) ovat keskinkertaisen tärkeitä nimikkeitä,
jotka tarvitsevat vähemmän tarkkaa ohjausta kuin A-nimikkeet.

•

C-nimikkeet (18% myynnistä) ovat usein halpoja perustuotteita, jotka
tarvitsevat vain vähän ohjausta.

•

D-nimikkeet (2% myynnistä) ovat toiminnan kannalta merkityksettömiä.
Kyseisten tuotteiden myynti on erittäin vähäistä tai myyntiä ei ole lainkaan.
Kyseisten nimikkeiden tarpeellisuutta yrityksen tuotevalikoimassa tulisi
tarkastella säännöllisesti. (Waters 2009, s. 363)
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Kuva 7 ABC-analyysin esimerkkikuvaaja (mukailen Wild 2006, s. 43; Walters 2009, s.363)

Kysyntäennusteiden

kannalta

rahallisen

ABC-analyysin

avulla

laajasta

tuotevalikoimasta voidaan rajata esimerkiksi ne A-tuotteet, jotka tuovat
merkittävän osan yrityksen kokonaismyynnistä. Tällöin ennustamisresurssit tulisi
kohdentaa näille hyvin menestyville tuotteille. Ennusteiden ulkopuolelle tulisi
rajata liikkumattomat tuotteet, joiden poistamista tuotevalikoimasta tulisi
muutenkin harkita. (Huiskonen 2001, s. 126)

ABC-analyysin vahvuuksiin kuuluu sen yksinkertaisuus, tehokkuus ja käytettävyys
monissa eri tilanteissa. Huomioitavaa ABC-analyysin käytössä on, että se perustuu
menneisiin tapahtumiin eikä nykytilanteeseen. Tästä syystä yrityksen toiminnassa
tai

ympäristössä

tapahtuvat

nopeat

muutokset

tekevät

ABC-analyysistä

vanhentuneen. Vääristyneiden tulosten välttämiseksi ABC-analyysiä tulisi päivittää
säännöllisin väliajoin. (Sakki 2001, s. 100)

Muut luokittelutavat
Rahallisen arvon lisäksi myös muiden kriteerien käyttöä kannattaa harkita, koska
ne saattavat vaikuttaa nimikkeiden hallintaan olennaisesti. Kysyntäennusteiden
kohdalla vaihtoehtoisina luokittelukriteereinä voidaan käyttää esimerkiksi:
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•

Variaatiokerrointa, jolla mitattiin tuotteen ennustettavuutta hyödyntämällä
kysynnän hajonnan ja keskiarvon välistä suhdetta.

•

Pelkästään kysynnän keskihajontaa, jonka avulla voidaan kuvata kuinka
laajalle alueelle kysynnän vaihtelut osuvat keskiarvoon nähden.

•

Myyntikertojen määrää, joka kertoo kuinka monesti tuotetta myydään
tiettynä ajanjaksona.

2.9

Ennustevirhe

Koska ennustevirheiden vaikutukset näkyvät muun muassa varastojen puutostiloina
tai vastaavasti ylituotantona, kysyntäennusteiden laadinta ei ole mielekästä ilman
ennusteen

ja toteuman välisen eroavuuden

mittaamista.

Ennustevirheen

mittaaminen ja analysointi auttaa yritystä arvioimaan nykyisen ennustemenetelmän
onnistumista sekä selvittämään mahdolliset ennustevirheen aiheuttajat. (Kerkkänen
et al. 2009, s.43-48)

Säännöllisen ja pitkäaikaisen ennustevirheen seuraamisen perusteella voidaan
todeta, mikäli käytetty menetelmä systemaattisesti ali- tai yliennustaa, jonka jälkeen
yritys voi tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Lisäksi ennusvirheen mittaaminen
toimii yhtenä valintakriteerinä valittaessa sopivaa ennustemallia. (Kerkkänen et al.
2009, s.43-48)

Jotta ennustetarkkuuden hallintaan voidaan järjestelmällisesti vaikuttaa, täytyy
suurimmat virheen tekijät tunnistaa. Suurimmat tekijät, mitkä vaikuttavat
ennustetarkkuuteen, ovat ennusteen laadinnassa käytettävä aikahorisontti sekä
ennustetaso. Lisäksi ennustetarkkuuteen vaikuttavat käytettävissä olevan datan
määrä ja laatu sekä käytetty ennustemenetelmä. Lisäksi kannattaa huomioida
käytettävä lähestymistapa sekä ennustementelmään mahdollisesti liitettyjen
kausikertoimien vaikutukset ennustetarkkuuteen. (Itteg 2004, s.87-105; Kerkkänen
et al. 2009, s.43-48)
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Jo aiemmissa kappaleissa esitettyjä ennusteiden ominaispiirteitä hyödyntäen,
parhaimman ennustetarkkuuden voi saavuttaa, kun ennusteen aikahorisontin pitää
mahdollisimman lyhyenä ja pyrkii laatimaan ennusteet mahdollisimman korkealla
tuotetasolla. Tällä tarkoitetaan, että saman kaltaisia nimikkeitä pyritään
yhdistämään ryhmiksi ja ennustaa ryhmän kokonaismenekkiä, jolloin nimikkeiden
väliset ennustevirheet ja kysynnän vaihtelut kompensoituvat. (Wacker & Lummus
2002, s.1014-1031; Stevenson 2012, s. 73-75)

Yleensä ennustetarkkuuksien mittaustavat pohjautuvat varsinaisen ennusteen ja
todellisen kysynnän erosta syntyviin keskiarvoihin. Käytetyimmät menetelmät,
joilla tutkitaan ennusteen tarkkuutta ovat perinteinen keskivirhe (ME),
absoluuttinen keskivirhe (MAE tai MAD), keskineliövirhe (MSE), suhteellinen
keskivirhe (MPE) tai absoluuttinen suhteellinen keskivirhe (MAPE). (Silver et al.
1998, s. 110)

Keskivirhe eli ME (Mean Error)
Yksinkertaisin tarkkuuden mitta on ennustevirhe eli ennustetun arvon poikkeama
havaitusta arvosta. Mallin ennustetarkkuuden arvioimiseksi täytyy luonnollisesti
arvioida ennustetarkkuutta useamman kuin yhden aikajakson aikana. Niinpä usein
mitataan keskivirhettä ME (mean error) useamman aikajakson yli: (Hanke et al.
2001, s. 75)
𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝐹𝑡 ,
missä

𝑒𝑡 on ennustevirhe (kpl),
𝑌𝑡 on hetkellä t havaittu arvo ja
𝐹𝑡 on hetkellä t ennustettu arvo
1

𝑀𝐸 = 𝑛 ∑𝑛𝑡=1 𝑒𝑡 ,
missä

n on havaintojen määrä
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Keskivirhe ei kuitenkaan ole kovin hyvä mittari, sillä mallissa tarkastelujakson
aikana positiiviset ja negatiiviset virheet kompensoivat toisiaan. Tämä voidaan
välttää käyttämällä virhemittarin absoluuttista keskivirhettä.

Absoluuttinen keskivirhe eli MAD (mean absolute deviation)
MAD on yksinkertaisimpia ennustevirheen mittaamistapoja. Se on keskiarvo
ennustevirheiden itseisarvoista eli ennustetta verrataan toteutuneeseen kysyntään.
MAD on kaikista käyttökelpoisin silloin, kun halutaan tarkastella yhden tuotteen
virhettä, samassa yksikössä kuin alkuperäinen sarja. Mikäli MAD-virhettä halutaan
käyttää usealle nimikkeelle yhtä aikaan, täytyy huomioida, että yksittäiset korkeavolyymiset tuotteet saattavat dominoida kokonaisvirhettä. (Hanke et al. 2001, s. 75)
𝑀𝐴𝐷 =

𝑛
1
∑ |𝑒𝑡 |
𝑛
𝑡=1

Keskineliövirhe eli MSE (Mean squared error)
MSE korostaa suuria virheitä ja sen suosio perustuu juuri suurten virheiden
painottumiseen ja pienten vähemmällä huomiolle jättämiseen. Käytännössä
keskineliövirhe eroaa edeltävistä niin, että jokainen havaittu virhe (ero toteuman ja
ennusteen välillä) korotetaan toiseen potenssiin, jonka jälkeen virheet summataan
ja niistä otetaan keskiarvo havaintolukumäärän mukaisesti. (Hanke et al. 2001, s.
75)

𝑀𝑆𝐸 =

𝑛
1
∑ 𝑒𝑡 2
𝑛
𝑡=1

Suhteellinen virhe eli PE (percentage error)
Yllä olevat ennustevirheen mallit sopivat lähinnä yksittäisiin tapauksiin ja yhdelle
sarjalle. Mikäli sarjoja on useampia ja niitä vertaillaan keskenään, täytyy tällöin
siirtyä käyttämään suhteellisen virheen mittareita, mitkä mahdollistavat sarjojen
välisen vertailun. Yksinkertaisimmillaan suhteellinen virhe on: (Hanke et al. 2001,
s. 75)
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𝑃𝐸𝑡 =

missä

𝑌𝑡 − 𝐹𝑡
𝑒𝑡
∗ 100% = ∗ 100%
𝑌𝑡
𝑌𝑡

𝑃𝐸𝑡 on suhteellinen ennustevirhe
𝑌𝑡 on hetkellä t havaittu toteuma
𝐹𝑡 on hetkellä t ennustettu arvo

Absoluuttinen suhteellinen keskivirhe eli MAPE (mean absolute percentage
error)
Joskus on hyödyllisempää laskea ennustevirhettä prosentteina kuin määrinä, koska
tällöin voidaan helpommin verrata eri suuruusluokan suureita keskenään tuntematta
tarkkoja myyntivolyymeja. Kyseinen lähestymistapa on hyvä silloin, kun halutaan
tietää keskimääräinen virhe ilman, että yli-tai aliennustamiset kompensoituvat
keskenään. MAPE on myös erittäin käyttökelpoinen myös silloin, kun halutaan
verrata eri ennustemallien tarkkuuksia keskenään. MAPE:a ei kuitenkaan suositella
käytettäväksi silloin, kun kysynnässä on 0-periodeja, koska tällöin suhteellisen
virheen laskentakaava ei toimi. Kaavaa ei myöskään suositella käytettäväksi matala
volyymisille tuotteille, koska tällöin ennustevirhe saattaa nousta erittäin korkeaksi
”toteumalla” jakamisen takia. (Hanke et al. 2001, s. 75)

𝑀𝐴𝑃𝐸 =

𝑛
1
∑ |𝑃𝐸𝑡 |
𝑛
𝑡=1

Suhteellinen keskivirhe eli MPE tai MAE (mean percentage error / mean absolut
error)
MPE lasketaan kuten edellä esitetty MAPE, mutta MPE laskentakaavasta jätetään
itseisarvomerkit pois. Tällöin ennustevirheessä tietyllä aikavälillä positiiviset ja
negatiiviset havaintopisteet kompensoivat toisiaan. Arvon ollessa negatiivinen
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viittaa se, että kyseien ennustemalli yliennustaa kysyntää. Vastaavasti positiivinen
ennutevirhe tarkoittaa, että ennustemalli aliennustaa kysyntää. Kuten muissakin
ennustevirhemittareissa, mitä lähempänä MPE:n ollessa nollaa, sitä tarkempana
kyseistä ennustemallia voidaan pitää. (Hanke et al. 2001, s. 75)

𝑀𝐴𝐸 =

𝑛
1
∑ 𝑃𝐸𝑡
𝑛
𝑡=1

Kuva 8 Esimerkkituotteen saman aikavälin ennustevirhe laskettuna MPE- ja MAPE-menetelmillä.

Kuvassa 8 on esitetty esimerkin avulla kuvitteellisen tuotteen ennustevirhe
käyttämällä suhteellista keskivirhettä (MPE) ja absoluuttista suhteellista
keskivirhettä (MAPE). Molemmissa kuvissa tuotteen kysyntä ja aikajakso ovat
samat. Kuvan tarkoitus on tuoda visuaalisesti ilmi, kuinka MPE-menetelmässä ylija aliennustetut kuukaudet kompensoituvat, jolloin koko aikavälin kokonaisvirhe
saattaa näyttää todellisuutta paremmalta.

Kuvassa MPE-menetelmän kuvaajan perusteella voidaan todeta, että alkuvuonna
ennustemalli on toteumaan nähden yliennustanut ja loppuvuonna se on
aliennustanut. Korostaakseen MPE-menetelmän kompensoituvuutta, vuoden sisällä
olevien kuukausien ali- ja yliennustamiset valittiin niin, että ne olivat yhtäsuuret.
Tällöin MPE-menetelmällä laskettuna koko vuoden ennustevirhe on ollut nolla
prosenttia, vaikka kuukausitasolla ennustevirhe vaihtelee -100 ja +100 prosentin
välillä.

Etenkin

tuotannon

ja

varastonhallinnan

kannalta

näin

suuri

kompensoituminen saattaa olla petollista. Näillä kyseisillä funktioilla ali- ja
yliennustaminen näkyy heti puutostiloina tai ylisuurina varastoina.
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Tästä syystä tuotannon ja varastonhallinnan kannalta tulisi käyttää absoluuttisia eli
itseisarvollisia ennustevirhemittareita, jotka kertovat paljonko vuoden sisällä
tuotteen ennuste on ollut kuukausitasolla keskimäärin pielessä. Esimerkiksi
kuvassa 8 on esitetty saman tuotteen ennustevirhe MAPE-menetelmällä laskettuna.
Koska MAPE-menetelmä käyttää absoluuttista virhettä eli toteuman ja ennusteen
välistä itseisarvollista poikkeamaa, on ennustevirhe aina positiivinen. Tällöin
MAPE-menetelmällä laskettuna ennuste on ollut keskimäärin noin 67 prosenttia
kuukaudessa pielessä.
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3

KYSYNTÄENNUSTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN
TUOTANNOSSA JA VARASTONHALLINNASSA

Wacker & Lummus (2002) mukaan kysyntäennusteiden yhteyttä resurssien
allokointipäätöksiin yrityksessä ei voida ylikorostaa. Ilman kysyntäennusteiden
laatimista ja niiden hyödyntämistä on melkein mahdotonta ajoittaa resurssit
kustannustehokkaasti oikein siten, että asiakas saa tuotteen ajallaan. Siksi
kysyntäennusteet muodostavat perustan toimitusketjun suunnittelulle.

Myös Blocher et al. (2004) alleviivaavat kysyntäennusteiden heijastumista
yrityksen eri funktioihin sekä resurssien allokointipäätöksiin. Esimerkiksi
taloushallinto hyödyntää ennusteita uein budjettien laatimiseen ja tulevaisuuden
rahavirtojen arvioimiseen. Markkinointiosasto hyödyntää ennusteita allokoidessa
tarvittavia mainoskampanjoita tuoteryhmille, joiden kysyntä ei välttämättä yllä
halutulle tasolle. Kysyntäennusteet heijastuvat myös tulevaan työvoimatarpeeseen,
joten

henkilöstöosaston

täytyy

tarkkailla

kysyntäennusteita

ja

arvioida

työvoimatarpeen kehittymistä. (Blocher et al. 2004 ) Kuitenkin valmistavan
yrityksen kannalta merkittävimmät kohteet, joissa kysyntäennusteita voidaan
hyödyntää, ovat operatiiviset toiminnot. Tässä tapauksessa operatiivisella
toiminnoilla

tarkoitetaan

varastonhallintaa,

tuotannonsuunnittelua

sekä

materiaalihankintaa. Työssä rajatun aihepiirin takia seuraavaksi syvennytään
tarkastelemaan tarkemmin kysyntäennusteiden linkittämistä varastonhallintaan
sekä tuotannonsuunnitteluun.

3.1

Varastonhallinta

Hokkasen ja Virtasen (2012, s.9-17) mukaan varastot voivat olla joko raaka-aine-,
puolivalmiste- tai lopputuotevarastoja, joita yritys ylläpitää asiakastarpeen nopeaan
tyydyttämiseen tai tuotantoprosessien tarpeisiin. Muita syitä varastoinnille ovat
muun muassa kysynnän kausivaihteluiden tasoittaminen, tuotantokustannuksien
alentaminen tai tuotantokatkoksiin varautuminen. Vaikka varastot tuottavat
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lisäarvoa yrityksen toiminnalle, sitovat ne kuitenkin pääomaa sekä aiheuttavat
erilaisia kustannuksia, jotka heikentevät yrityksen toiminnan tuottavuutta. Siksi
varastonhallinnan tavoitteena onkin varmistaa tuotteen nopea saatavuus asiakkaalle
mahdollisimman

kustannustehokkaasti,

ilman

asiakkaan

palveluasteen

heikentymistä.

Varastonhallinta

voidaan

kokonaishallintaan

jakaa
sekä

karkeasti

kahteen

osaan;

varastonhallintaan

varastojen
tuotetasolla.

Kokonaisvarastonhallinnan avulla pyritään ohjaamaan minkälaisia varastoja
pidetään yllä ja missä kohtaa toimitusketjua ne sijaitsevat. Varastonhallinta
tuotetasolla nimensä mukaisesti vastaa yksittäisten tuotteiden ohjauksesta
varastossa. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotekohtaisten varmuusvarastojen,
täydennyseräkokojen ja täydennysimpulssien hallintaa. (Arnold et al. 2008, s.196)
Koska varastonhallinta on vahvasti sidoksisssa varastonohjaukseen, niin
seuraavaksi käsitellään varastonohjauksen perustekijät. Lisäksi esitettään, miten
kysynnän vaihtelut tai kysyntäennusteet vaikuttavat näihin tekijöihin.

3.1.1

Varmuusvarasto

Varmuusvaraston tarkoitus on varmistaa tuotteen saatavuus kysynnän vaihdellessa
tilauspisteen jälkeisenä täydennysaikana. Samalla se toimii turvana tuotannossa ja
hankinnassa esiintyville vaihteluille sekä epävarmuuksille. Varmuusvaraston
toiminta on kuvattu kuvassa 9. Yleisin tapa laskea varmuusvarasto on käyttää
varmuuskerrointa Z, kysynnän keskihajontaa σ ja toimitusaikaa L. Varmuuskerroin
saadaan normaalijakaumasta, kun on ensin määritetty haluttu palveluaste.
Kysynnän keskihajonnan laskemiseen on useita eri tapoja, mutta perinteisin tapa on
käyttää kysynnän normaalijakauman mukaista keskihajontaa toimitusaikana.
(Standler & Kilger 2005, s. 154)

𝑆𝑆 = 𝑍 𝑥 𝜎 𝑥 √𝐿

34

Kuva 9 Varastotasot ja -parametrit (mukailen Sakki 1994, s.54)

Suuri varmuusvarasto parantaa palvelutasoa huomattavasti, mutta samalla nostaa
varastointikustannuksia ja sitoo pääomaa. Suuri varmuusvarasto saattaa syntyä
myös suuren kysynnän vaihtelun tai pitkä toimitusajan takia. (Chopra & Meindl
2010, s. 306) Mikäli yrityksen toimitusaika ja palvelutaso ovat vakioita, näkyy
kysyntäennusteiden vaikutus vain kysynnän hajonnassa. Ennusteesta tulisi pystyä
päättelemään kasvaako vai vähentyykö kysynnän vaihtelu nykyistä vaihtelua
suuremmaksi tai pienemmäksi, jolloin varmuusvarastoa tulisi kasvattaa tai
pienentää.

Varmuusvarasto voidaan myös määrittää vaihtoehtoisesti ennustetarkkuuden
mukaan, jolloin itse ennustemenetelmälle annetaan enemmän paino-arvoa.
Laskettaessa varmuusvarastoa ennustustarkkuuden mukaan kysynnän keskihajonta
korvataan ennustevirheen keskihajonnalla. Oletuksena on, että kysynnän tavoin
myös kysynnän ja ennusteen välinen erotus on normaalijakautunut, jolloin
ennustetarkkuuden keskihajonnan perusteella voidaan määrittää tarvittava
varmuusvarasto halutulle palvelutasolle. Ennustevirheen keskihajonta voidaan
arvioida käyttämällä absoluuttista keskivirhettä (MAE). Eri tutkimuksissa on
havaittu, että ennustevirheen keskihajonta on noin 1,25*MAE. Tällöin
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varmuusvaraston kaava ennustevirheen avulla laskettuna on: (Arnold et al. 2012,
s.243–244; Wild 2006, s. 102)

𝑆𝑆 = 𝑍 𝑥 1,25 𝑥 𝑀𝐴𝐷 𝑥√𝐿

Luonnollisesti mitä tarkemmin ennustemenetelmä pystyy ennustamaan tulevan
kysynnän, jolloin ennustevirheen keskiarvo on lähellä nollaa, sitä pienemmän
varmuusvaraston tuote tarvitsee. (Arnold et al. 2012, s.243–244.) Ennustevirheen
keskihajonnan soveltuvuutta varmuusvaraston laskentaan voidaan tarkastella
laskemalla niin sanottu ennustettavuuskerroin 𝐹𝑘 :

𝐹𝑘 =

𝜎𝐷
𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑛ä𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎
=
𝜎𝐸
𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎

Kun 𝐹𝑘 >1 kysynnän keskihajonta on suurempi kuin ennustevirheen keskihajonta.
Tällöin ennustemenetelmää voidaan pitää luotettava ja sen käyttämäminen
varmuusvaraston laskennassa tuottaa alhaisemmat varastotasot. Kun 𝐹𝑘 <1 tuotteen
kysyntää ei voida pitää ennustettava tai käytetty ennustemenetelmä tuottaa
harhaajohtavaa ennustedataa. Tällöin suosituksena on käyttää kysynnän
keskihajontaan

perustuvaa

varmuusvaraston

laskentakaavaa,

joka

tuottaa

alhaisemmat varastotasot. (Hill et al. 2015, s.651-663)

3.1.2

Tilauspiste

Perinteisesti varaston täydennystä voidaan ohjata kahdella tavalla. Ensimmäinen
tapa on määrittää vakioitu aikajakso, jonka välein tuotteita saapuu varastoon,
esimerkiksi päivän, viikon tai kuukauden välein. Toinen vaihtoehto on määrittää
tietty varastomäärä - eli tilauspiste, jonka alitus johtaa täydennystilaukseen. (kuva
9) Perinteinen tapa laskea tilauspiste (reorder point, ROP) on summata aiemmassa
kappaleessa kuvattu varmuusvarasto ja toimitusajan kysyntä (Silver et al. 1998, s.
255).
𝑅𝑂𝑃 = 𝑆𝑆 + 𝐿 𝑥 𝐷𝑘𝑎
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missä

L on toimitusaika
𝐷𝑘𝑎 on keskimääräinen kysyntä

Kun tarkastellaan ennusteiden vaikutusta tilauspisteen määrityksessä ja oletetaan,
että toimitusaika tuotteelle on vakio ja ennusteiden vaikutus varmuusvarastoon
käsiteltiin jo aiemmassa kappaleessa, niin ennusteiden mahdollinen vaikutus
heijastuu vain keskimääräiseen kysyntää. Mikäli ennusteiden perusteella halutaan
määrittää optimaalinen tilauspiste tulevalle ajanjaksolle, niin käytännössä täytyy
tarkastella tuleeko keskimääräinen kysyntä nousemaan vai laskemaan kyseisellä
aikajaksolla. Jos esimerkiksi ennusteet antavat viitteitä, että keskimääräinen
kysyntä tulee kasvamaan lähikuukausina, täytyy myös tilauspistettä nostaa.
Reagoimalla kysynnän muutoksiin sekä nostamalla tai laskemalla tilauspistettä,
vältytään puutostiloilta ja ylisuurilta varastoilta. (Hill et al. 2015, s.651-663; Silver
et al. 1998, s. 256)

3.1.3

Täydennyseräkoko

Täydennyseräkoon määrittämiseen ei ole kovinkaan montaa teoreettista mallia.
Tunnetuin teoreettinen malli on taloudellisen tilauseräkoon (Economic Order
Quantity, EOQ) malli, joka optimoi tilauseräkoon perustuen toimituserään liittyviin
tilaus-, toimitus- ja varastonpitokustannuksiin. Kuitenkin EOQ:n toimivuus
monessa tilanteessa on kyseenalaistettu, sillä kaava olettaa muun muassa kysynnän
olevan täysin tasaista. Malli ei myöskään huomioi mahdollisuutta yhdistää eri
tilauksia. (Wild 2006, s. 123–124)

Tästä syystä täydennyserän perusteluna käytetään usein tuotteelle asetettuja
varastonkiertonopeus tavoitteita. Tilauseräkoko voidaan laskea keskimääräisen
varastotason (CS) avulla, jossa Q on tilauseräkoko sekä kiertonopeuskaavan (IT)
avulla, missä D on vuosimyynti. (Standler & Kilger 2005, s. 154 )

𝐶𝑆 =

𝑄
+ 𝑆𝑆
2
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𝐼𝑇 =

𝐷
𝐶𝑆

Mikäli tilauseräkoko Q on ainut tuntematon, voidaan se ratkaista yhdistämällä
kaavat, jolloin saadaan:
𝑄=

2𝐷
− 2𝑆𝑆
𝐼𝑇

Mikäli ennusteiden vaikutukset varmuusvarastoon huomioidaan erikseen ja
varastonkiertonopeudet ovat vakiotu, niin ennusteiden vaikutus ilmenee vain
kysynnän muutoksessa. Mikäli ennusteet viittaavat kysynnän kasvuun ja
varastonkiertonopeus

halutaan

pitää

samana,

tarkoitaa

tämä

isompien

täydennyserien tilaamista. Jos puolestaan täydennyseränkoko on vakioitu,
tarkoittaa

kysynnän

kasvu

tiheämpää

tilaussykliä

eli

nopeampaa

varastonkiertonopeutta. (Hill et al. 2015, s.651-663; Silver et al. 1998, s. 256)

3.2

Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelun päätehtävä on tehokkaasti tuottaa tarvittavista raakaaineista, materiaaleista ja komponenteista lopullinen tuote. Tehokkaalla tuotannolla
tarkoitetaan, että tuotanto on ajoitettu mahdollisimman lähelle todellista tarvetta ja
toteutettu kustannuksellisesti kannattavasti. (Viale 2006, 5-6.)

Tuotantomuodosta riippuen tuotanto voi saada valmistusimpulssin, joko
varastotäydennyksestä

tai

suoraan

asiakastilauksesta.

Heijastamalla

kysyntäennusteet karkeaan tuotannonsuunnittelmaan varmistetaan, että tarvittavat
resurssit ovat käytettävissä oikealla hetkellä eikä puutostiloja tai ylisuurta
kapasiteettia pääse syntymään. Tarvittavia resurssit pitävät sisällään muun muassa
materiaalitarpeet, työkoneiden kapasiteetin sekä työvoiman määrän. Seuraavaksi
käydään läpi, miten kysyntäennusteet voidaan muuttaa näille resursseille
hyödyllisiksi. (Viale 2006, s.5-6.)

38

Tarvittavat materiaalit ja komponentit
Varsinaiset

kysyntäennusteet

suositellaan

ensisijaisesti

laadittavaksi

lopputuotteille. Mikäli valmistava yritys haluaa ennustaa tulevaa materiaali- ja
komponenttitarvetta, voi yritys hyödyntää materiaalitarpeen ennustamisessa
lopputuotteiden tuoterakennetta (BOM, Bill of materials). Tuoterakenne on lista,
jonka tarkoistus on kertoa mistä osista ja materiaaleista kukin tuote on valmistettu.
Näin ollen lopputuotteiden kysyntäennusteet voidaan BOMiin perusten kääntää
kappaleista tarvittavien materiaalimäärien tai kilojen ennusteiksi. (Blocher et al.
2004)

Materiaaliennusteiden avulla yrityksen hankintaosasto pystyy paremmin tilaamaan
toimittajalta tarvittan määrän oikeita materiaaleja oikeaan aikaan, jolloin
esimerkiksi raaka-ainevarastoja on mahdollista vähentää eikä turhia komponentteja
pidetä varatossa. Silti hankintaosasto ei aina pysty täysin noudattamaan kuvattua
logiikkaa,

koska

kustannustehokas

hankintaosasto
tilauksia

pyrkii

tehdessä.

samaan

Etenkin

aikaa

olemaan

paljousalennukset,

myös
korkeat

kuljetuskustannukset sekä hintavaihtelut ajavat ostajat tilaamaan suurempia määriä,
jotka

saattavat

näkyä

isompina

raaka-ainevarastoina

sekä

hitaampina

kiertonopeuksina. (Viale 2006, s.5-6.)

Kapasiteetti (työkuorma ja työvoima)
Tulevan tuotannon työkuorman arvioimisessa voidaan käyttää tuotteen takaa
löytyvää reittiä. Reitin päätehtävä on kertoa kaikki työvaiheet, joiden läpi
lopputuote on kulkenut tuotannossa. Jokainen työvaihe kertoo työpisteen, jolla
tuote on valmistettu sekä työvaiheeseen kuluneen työajan. Reittiä hyödyntämällä
kappalemääräiset

kysyntäennusteet

voidaan

purkaa

tuntimuotoiseksi

kuormaennusteeksi, jota voidaan tarkastella vielä erikseen työpiste tai –vaihe
kohtaisesi. Kuormaennusteen perusteella voidaan siis esimerkiksi arvioida riittääkö
nykyisten tuotantokoneiden kapasiteetti ja työvoiman määrä tyydyttämään
asiakkailta tuleva kysynnän. (Blocher et al. 2004)
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4

NYKYTILAKUVAUS - PEIKKO GROUP

Peikko Groupin asiakkaat ovat tottuneet tuotteiden korkeaan laatuun, lyhyisiin
toimitusaikoihin

sekä

hyvään

toimitusvarmuuteen.

Näihin

vaatumuksiin

vastaaminen vaatii, että Peikko Group osaa ajoittaa materiaalien hankinnan,
tuotteiden tuotannon ja varastoinnin täsmällisesti. Tehokkkaan ajoituksen
edellytyksenä on tulevan kysynnän ennakoiminen, mitä vaikeuttaa yrityksen laaja
tuotevalikoima

sekä

monimuotoinen

tuotanto.

Ulkoisen

lisähaasteen

ennustamiseen tuo vielä rakennusalan kausiluontoisuus.

Peikko aloitti kuukausittaisten kysyntäennusteiden järjestelmällisen tekemisen
vuonna 2011. Alkuun kysyntäennusteet laadittiin vain yhden kuukauden päähän ja
niitä päivitettiin kuukausittain. Kysyntäennusteet vakiinnuttivat nykyisen mallinsa
vuonna 2012, jolloin kysyntäennusteiden aikahorisonttia laajennettiin koskemaan
aina seuraavaa kolmea kuukautta. Vuoden 2012 jälkeen suurimpana muutoksena
voidaan pitää vuoden 2015 päätöstä siirtää ennusteiden julkaisu yrityksen
QlikView-raportointijärjestelmään. Päätöksen myötä ennusteiden välitys ja
saatavuus parantui konsernin sisällä huomattavasti.

Seuraavaksi

esitellään

tarkempi

nykytilakuvaus

Peikko

Groupin

kysyntäennusteprosessista sekä nykyisestä ennustemenetelmästä. Lisäksi tutkitaan
nykyisen ennustemenetelmän ennustetarkkuutta tytäryhtiöittäin yhtiötasolla sekä
tarkemmassa tarkastelussa käydään läpi Peikko Finlandin Pulttiliitoksettuotesegmentin ennustetarkkuus. Lisäksi kyseisen Pulttiliitokset-tuotesegmentin
kysyntää analysoidaan tarkemmin sekä luokitellaan tuotesegmentin sisällä olevia
tuotteita niiden ennustettavuuden perusteella.

Tämä jälkeen syvennytään itse tutkimukseen, jossa selvitetään voidaanko yrityksen
nykyistä

ennustemenetelmää

hyödyntää

yrityksen

tuotannossa

tai

varastonhallinnassa sellaisenaan tai jatkokehittämällä. Työssä tehtyjen laskemien
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ja analyysien pohjana on käytetty vuosien 2014 ja 2015 myyntihistoriaa. Vuoden
2013 myyntihistoriaa on käytetty tiettyjen ennustemallien simuloinnissa ja
yrityksen kausivaihtelun laajemmassa tarkastelussa.

Nykyinen
ennustemalli ja prosessi

Nykyinen
ennustetarkkuus

Nimikkeiden
luokittelu ja
kausivaihtelu

Lähestymistapojen
vertailu

Kuormaennusteen
rakentaminen

Ennusteen linkitys
varmuusvarastoon

Kuva 10 Empiiriaosuuden vaiheet

4.1

Nykyinen ennusteprosessi ja -menetelmä

Peikko Groupin nykyisen kysyntäennusteiden laadinta prosessin ensimmäinen
vaiheena on, että jokaisen kuukauden aikana Peikko Groupin kaikki maakohtaiset
tytäryhtiöt laativat myyntiennusteen seuraavalle kolmelle kuukaudelle. Näin ollen
ennusteen aikahorisontiksi muodostuu kolme kuukautta, jota tarkastellaan
kuukausitasolla. Nykyisen ennustemallin ennustetasoksi, jolla ennuste laaditaan, on
määritetty yrityksen tuotesegmenttitaso. Tällä hetkellä on mahdollista myös
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tarkastella tulevien kuukausien myyntiennustetta yhtiötasolla, jossa yhtiön kaikki
yksittäiset tuotesegmentit on summattu yhteen. Ennustettavia tuotesegmenttejä
Peikko Groupilla on kaikkiaan 13, mitkä kattavat Peikon kaikki kolme
liiketoiminta-aluetta.

Kuva 11 Peikko Groupin tuotehierarkia

Kun tytäryhtiöt ovat laatinut kullekin segmentille omat ennusteensa, he syöttävät
kyseiset ennusteet konsernin käyttämään DWH-järjestelmään. Järjestelmä on
internet-pohjainen ja sen kautta ennusteet kulkeutuvat lopulliseen QlikViewraportointijärjestelmään. Järjestelmästä ennusteita voi vaivattomasti tarkastella eri
näkökulmista, esimerkiksi yhtiöittäin tai tuotesegmenttäin ja ne ovat nopeasti
saatavissa. Huomioitavaa, että segmenttitason ennusteet pitävät sisällää, sekä
yrityksen vakioidut lopputuotteet että asiakkaan tarpeiden mukaan muokatut
spesiaalilopputuotteet.
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4.2

Nykyinen ennustusmenetelmä

Jokainen tytäryhtiö laatii omat ennusteensa tällä hetkellä itsenäisesti, eikä
ennusteiden laadintaan ole sovittuna mitään yhtenäistä tai harmonisoitua
ennustementelmää. Tämän takia ennusteita ei voi täysin yksiselitteisesti
kategorisoida minkään tietyn menetelmän alaisuuteen. Kuitenkin jokaisesta
yhtiöistä löytyy nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa ennusteiden tekemisestä
parhaallaan katsomallaan tavalla. Osa tytäryhtiöistä käyttää ennusteita tehdessään
tukena sekä omaa kvalitatiivista harkintaa, että karkeasti aiempaa myyntihistoriaa.
Osa yhtiöistä tukeutuu ennusteiden laadinnassa pelkästään kvalitatiiviseen
harkitaan, avoimeen tilauskantaan tai vuosibudjettiin. Kuitenkaan yksikään
yhtiöistä ei käytä tällä hetkellä mitään myyntihistoriaan pohjautuvaa laskennallista
menetelmää ennusteiden pääpohjana, joten yleisesti katsoen ennusteet pohjautuvat
yhtiöiden kvalitatiiviseen harkintaan.

Nykyisen ennustusprosessin vahvuudeksi koetaan sen yksinkertainen toteutus ja
helppo ylläpito. Tällä hetkellä järjestelmän ylläpitö sekä ennusteiden kokoaminen
yhteen eivät sido merkittävästi yrityksen henkilöresursseja ja laaditut ennusteet on
helppo jakaa organisaation sisällä QlikView:n välityksellä.

Yhtenä suurimpana haasteena on koettu ennusteiden varsinainen hyödyntäminen
yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Vaikka korkea ennustetaso ja kolmen
kuukauden lyhyt aikahorisontti edes auttavat ennustetarkkuuden säilymistä
kohtuullisena, jää korkean ennustetason takia ennusteiden täysimääräinen
hyödyntäminen tuotannonsuunnittelussa tai varastonhallinnassa vähäiseksi.
Toisaalta monelle muulle yrityksen osastolle segmettitason ennusteet riittävät
oikein hyvin. Esimerkiksi taloushallinto seuraa ennusteita vain ylemmillä
ennustetasoilla, koska he pyrkivät arvioimaan tulevaa kokonaisrahavirtaa.

Toisena haasteena voidaan pitää kuukausittaisen ennusteen laadintayksikköä, joka
on raha. Huomioitavaa on, että kyseinen ennuste pitää sisällään myös
myyntikatteen. Nykyinen ennuste kuvaakin lähinnä tulevaa rahavirtaa ja on tehty
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lähinnä taloushallinnon työkaluksi. Jotta ennusteita voitaisin paremmin hyödyntää
liitososatehtaan tuotannossa, tarvisi se ennusteet ensisijaisesti myyntikappaleissa
kullekin tuotteelle. Tällöin oletuksena on, että tuotannossa voitaisiin paremmin
arvioida tulevaa työkuormaa tai määrittää tarvittavat varastosaldot. Laaja
tuotevalikoima ja yrityksen henkilöstöresurssit huomioiden tuotekohtaisen
ennustamisen täytyisi pohjautua nykyistä enemmän kvantitatiivisempaan malliin.
Myöskään

vaihtoehto,

että

yhtiöt

vaihtaisivat

nykyisen

segmenttitason

ennusteyksikön suoraan rahasta kappaleiksi ei ole mielekästä, koska segmenttien
sisällä tuotteiden hinnat sekä fyysiset ominaisuudet vaihtelevat hyvinkin paljon.
Ennustemenetelmää, mikä huomioi parhaiten yllä olevat haasteet sekä tukee
tuotannollisia tarpeita, etsitään tulevissa kappaleissa.

4.3

Nykyinen ennustetarkkuus

Kuten edeltävissä kappaleissa on todettu, merkittävästi eniten ennustetarkkuuteen
vaikuttavat tekijät ovat varsinainen ennustemalli sekä mallin käyttämät aika- ja
ennustetetaso. Lähtökohtaisesti kirjallisuuden perusteella Peikko Groupin
ennustetarkkuutta

kohtuullistaa

lyhyeksi

aikaväliksi

luokiteltava

kolmen

kuukauden aikahorisontti sekä ennusteiden laatiminen tuotesegmenttitasolla.

Alla olevassa taulukossa 2 on esitelty Peikko Groupin tytäryhtiöiden vuosien 2013,
2014 ja 2015 ennustetarkkuus yhtiötasolla käyttämällä absoluuttista suhteellista
keskivirhettä (MAPE). MAPE-menetelmä ei ota kantaa onko virhe positiivinen tai
negatiivinen, vaan pelkästään kuinka suuria ennustevirheet ovat prosentuaalisesti
verrattuna todellisiin toteumiin. Näin ollen menetelmä painottaa virheitä
suhteellisesti. Suhteellisella virheiden painottamisella viitataan esimerkiksi
tilanteeseen, jossa 5kpl virhe 10kpl ennusteessa on suuri, mutta 1000kpl
ennusteessa

merkityksetön.

Jos

koko

vuoden

ennustevirhe

laskettaisiin

yksinkertaisesti käyttämällä kuukausittaisia ennustevirheitä (ME tai MPE), niin
positiiviset

(aliennustaminen)

ja

negatiiviset

(yliennustaminen)

virheet

kompensoisivat toisiaan, jolloin koko vuoden ennustevirhe näyttäisi todellisuutta
pienemmältä eli paremmalta. Lisäksi ennustevirheen tarkastelu prosenttuaalisesti
44

mahdollistaa suurempien ja pienempien yhtiöiden ennustelaadun keskinäisen
vertailun.

Sarakkeissa on lisäksi eroteltu erikseen, kuinka monen kuukauden päähän olevasta
ennustevirheestä on kysymys. Esimerkiksi MAPE1 viittaa, että kyseessä on
seuraavan kuukauden ennustetarkkuus ja MAPE3 on kolmen kuukauden päähän
tehdyn ennusteen tarkkuus. Tämän avulla voidaan helposti havainnoillistaa yksi
ennusteiden ominaispiirre - pidemmän aikavälin ennusteet ovat epätarkempia kuin
lyhyemmän aikavälin ennusteet. Aikahorisontin pienentyessä voidaan kyseinen
ominaispiirre havaita lähes kaikkien yhtiön ennusteista.

Taulukko 2 Vuosien 2013, 2014 ja 2015 ennustetarkuus yhtiötasolla tytäryhtiöittäin.

Taulukossa on korostettu sinisellä värillä ne yhtiöt, joiden vuoden 2015 yhtiötason
ennustevirhe on alle 15 prosenttia. (Suomi, Saksa, Norja ja Ruotsi). Taulukon
perusteella voidaan havaita, että ennustetarkkuudessa on isoja vaihteluja yhtiöiden
välillä. Keskimäärin vuonna 2015 seuraavan kuukauden ennuste on ollut noin 40
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prosenttia pielessä,

vaikka kyseessä on

yhtiötason ennuste, jossa eri

tuotesegmenttien ennustevirheet kompensoivat toisiaan.

Taulukko 3 Tytäryhtiöiden 12-segmentin ennustevirhe nykyisellä menetelmällä, budjetilla ja
naiviilla-ennustemenetelmällä

Tuotehierarkiassa yhtiötasosta seuraava alempi tuotetaso on segmenttitaso, mikä on
Peikon tämän hetkinen ennustetaso. Ennustettavien tuotesegmenttien määrän takia
työssä rajaudutaan tarkastelemaan vain yhtä tuotesegmenttiä tarkemmin.
Ennustettavista segmenteistä valittiin tuotesegmentti 12 (Pulttiliitokset) lähempään
tarkasteluun. Taulukossa kolme on esitetty Peikon 12-segmentin ennustevirheet
tytäryhtiöittäin käyttämällä absoluuttista suhteellista keskivirhettä seuraavan
kuukauden ennusteelle (MAPE1).
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Lisäksi taulukossa kolme on esitetty toteuman ja vuosibudjetin välinen
ennustevirhe Tuleva vuosibudjetti laaditaan jokaiselle yhtiölle ja segmentille
erikseen ja se laaditaan aina edeltävän vuoden loppussa. Vaikka vuosibudjetin
laadintaan panostetaan työtunteja, voidaan taulukon kolme perusteella todeta, että
nykyiset kuukausiennusteet tuottavat keskimäärin tarkempia ennusteita. Toisaalta
tämä ei ole yllätys, koska vuosibudjetin ennuste laaditaan vain kerran ja sen
aikahorisontti voi olla yli vuoden mittainen, kun taas nykyisiä ennusteita päivitetään
kuukausittain.

Jotta nykyisen ennustemenetelmän laatua voitaisiin paremmin arvioida, on
taulukossa kolme esitetty sama ennustevirhe, mikäli ennuste olisi tuotettu naiviimenetelmällä. Tässä tapauksessa naivii-menetelmässä yksinkertaisesti oletetaan,
että kysynnässä ei ole muutoksia, jolloin edellisen kuukauden toteuma on seuraavan
kuukauden ennuste. Naivii-menetelmän yksinkertaisuuden takia sitä voidaan
käyttää lähtötasotarkkuutena sekä vertailupisteenä muille ennustemalleille. Kuten
taulukosta kolme voidaan todeta, niin naivii-menetelmän tulokset hajautuvat.
Osalla yhtiöistä nykyinen ennustemenetelmä osoittautuu selvästi hyödylliseksi,
tuottaen tarkempia ennustuksia verrattuna naivii-menetelmään. Huolestuttavaa
kuitenkin on, että isolla osalla yhtiöistä naivii-menetelmän ennustetarkkuus on
lähes yhtä hyvä tai jopa parempi kuin nykyinen ennustemenetelmä. Tällaisissa
tilanteissa voidaan nykyistä ennustemenetelmää pitää huonona sekä kyseenalaistaa
menetelmän käyttämiseen vaadittavien resurssien käyttämistä.
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5

KYSYNNÄN ANALYSOINTI JA NIMIKKEIDEN
LUOKITTELU ENNUSTETTAVUUDEN MUKAAN

Ennen eri lähestymistapojen ja varsinaisten ennustemallien soveltuvuuden
testausta,

tutkitaan lopputuotteiden kysyntää ja luokitellaan nimikkeet eri

kysyntätyyppeihin.

Tämän

lisäksi

pyritään

laskennallisesti

tunnistamaan

mahdolliset kausivaihtelut tuotteiden kysynnässä.

Koska Peikko Groupilla on eri tuotesegmenttejä ja varsinaisia lopputuotteita suuri
määrä, päätettiin kysynnän analysoinnissa ja jatkossa lähestymistapojen tutkiminen
rajata koskemaan vain Peikko Finlandin pulttiliitokset-tuotesegmenttiä. Rajattu
tuotesegmentti jakautuu seitsemään eri luokkaan, jotka jakautuvat vielä alemmalla
perhetasolla

19:sta

eri

tuoteperheeksi.

Kaiken

kaikkiaan

kyseisestä

tuotesegmentistä löytyy tuoteperheiden alta 206 vakioitua lopputuotenimikettä.
Huomioitavaa on, ettei kaikkia nimikkeitä valmisteta Suomen tuotantotehtaalla,
vaan esimerkiksi HPMK- ja HPM-tuoteperheiden valmistus on keskitetty konsernin
Slovakian tuotantoyhtiölle. Tämän kaltaiset ostettavat nimikkeet eivät aiheuta
suoraa työkuormaa Suomen tehtaalle ja ne täytyy ottaa huomioon Suomen
kuormaennustetta laatiessa työn myöhemmissä vaiheissa.

5.1

Nykyinen luokittelu

Tällä hetkellä Peikko Finland hyödyntää varastonhallinnassa lopputuotteiden ABCanalyysia, joka pohjautuu viimeisten 12 kuukauden toteutuneeseen myyntiin.
Analyysissä käytetyn pidemmän aikavälin avulla saadaan tasoitettua satunnaiset
poikkeamat sekä kausivaihtelun vaikutusta. Analyysissa otetaan huomioon myös
tuotteet, joilla ei ole ollut myyntiä viimeisen 12 kuukauden aikana, koska kyseisillä
tuotteilla saattaa olla edelleen pääomaa turhaan sitovia varastosaldoja. ABCluokkien rajoiksi Peikko Finland on määritellyt, että A-nimikkeiden tuovat 70 %
myynnistä, B-nimikkeet tuovat 20 % myynnistä ja C-nimikkeet tuovat loput
viimeiset 10 % myynnistä.
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ABC-luokittelun rinnalla Peikko Finland luokittelee nimikkeet myös myynnillisten
kuukausien

lukumäärän

mukaan

edeltävän

12

kuukauden

perusteella.

Myynnillisten kuukausien lukumäärän perusteella Peikko tekee päätöksen
tullaanko kyseistä tuotetta hallitsemaan varasto-ohjautuvasti vai tilausohjautuvasti.

5.2

Kysyntätyypit ja ennustettavuus

Kuten äsken todettiin, Peikko Finland käyttää lopputuotteiden luokittelussa
myynnin ABC-analyysiä sekä myynnillisten kuukausien lukumäärää. Kysynnän
ennustettamisen kannalta Peikon käyttämät luokittelut eivät kuitenkaan ota
huomioon ennustettavuuden kannalta tärkeintä ominaisuutta, eli kysynnän
hajontaa. ABC-analyysin perusteella, jotakin A-tuotetta on saatettu myydä
satunnaisesti vuoden aikana vain muutamia kertoja, mutta tuote on hinnaltaan
erittäin arvokas. Toisaalta yksittäistä tuotetta on saatettu myydä vuoden aikana joka
kuukausi, jolloin kysyntää voi erehtyä pitämään tasaisena. Todellisuudessa myynti
kuukausien välillä saattaa vaihdella muutamasta kappaleesta tuhansiin kappaleisiin,
jolloin myynnin hajonta on suuri.

Tästä syystä kysynnän ennustamisessa ei tule käyttää rahallista arvoa tai
myynnillisten kuukausien lukumäärää, vaan tuotteet tullaan luokittelemaan
kysynnän hajonnan perusteella. Näin ollen A- ja C-luokan tuotteiden kysyntää
tullaan ennustamaan samalla tavalla, mikäli tuotteiden toteunut kappalemääräisen
kysynnän hajonta on ollut samanlainen.

Kappaleessa 2.1 esitettiin eri kysyntätyypit, jotka ovat tasainen kysyntä, vaihteleva
kysyntä, trendi ja kausivaihtelu. Koska kysynnän ennustamisessa kyse on
nimenomaan tulevan myynnin ennustettavuudessa eli kuinka tasaista tai
hajonnallista kysyntä on, niin tästä syystä nimikkeiden luokittelussa keskitytään
vain hajonnan ja ennustettavuuden tarkasteluun eli tunnistamaan tasaisen kysynnän
tuotteet (ennustettavat) sekä vaihtelevan kysynnän tuotteet (ei-ennustettavat).
Mahdollisia trendi-ilmentymiä ei tulla tarkastelemaan tuotekohtaisesti. Vaan
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oletaan, että oikein valittu ennustemalli reagoi trendivaihteluihin kysynnän
mukaisesti. Peikon kokemat kausivaihtelut tullaan tarkastelemaan segmenttitasolla
ja käsitellään kappaleessa 5.3.

5.2.1

Ennustettavuuden määrittäminen variaatiokertoimen avulla

Tuotteiden ennustettavuutta tarkastellaan variaatiokertoimen avulla, jonka
perusteena toimii edellisen 12 kuukauden toteunut myynti. Variaatiokerroin
lasketaan jakamalla toteutuneen myynnin keskihajonta toteutuneen myynnin
keskiarvolla. Alla olevassa taulukossa 4 on esitetty Peikko Finlandin Pulttiliitoksettuotesegmentin tuotteiden lukumäärä, jotka ovat variaatiokertoimen perusteella
ennustettavia ja ei-ennustettavia. Ennustettavuuden raja-arvona on käytetty
variaatiokertoimen

arvoa

1,0.

Variaatiokertoimen

perusteella

kyseisestä

tuotesegmentistä löytyy yhteensä 70 tuotetta, joiden kysyntää voidaan pitää
ennustettavana.

Luonnollisesti

mitä

enemmän

yrityksellä

olisi

kyseisen

määritelmän mukaisesti ennustettavia tuotteita, sitä paremmin kyseisiä tuotteita
voitaisiin ennakoivasti hallita muun muassa varastonhallinnan kannalta.

Taulukko 4: Ennustettavien tuotteiden määrä 12-segmentissä

Suurin syy, miksi tuotteen variaatiokerroin saattaa olla yli 1,0 on, että tuotteen
kysynnän

hajonta

on

suuri.

Etenkin

c-tuotteiden

kohdalla

tuotteiden

kuukausikysynnässä esiintyy paljon nollakuukausia ja suuria kysyntäpiikkejä.
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5.3

Kausivaihtelevuus

Peikko Finlandin asiakaskunta koostuu rakennusteollisuuden eri toimijoista.
Yleisesti Peikolla oletetaan, että rakentamisen sesonkiaika ajoittuu kesää, jolloin
sääolosuhteet ovat rakentamiselle suotuisammat. Kuvassa 12 on esitetty Peikko
Finlandin Pulttiliitokset-tuotesegmentin ulkoisen myynnin kasvukehitys. Kuvan
perusteella voidaan selvästi havaita kausivaihtelua talven ja kesän välillä sekä
kesäkuukausien kysynnän olevan keskimäärin talvikuukausia korkeammat.
Normaalista myyntimäärästä poikkeavat yksittäiset myyntipiikit kuvastavat Peikon
myynnin projektimaisuutta.

Kuva 12 Peikko Finlandin 12-segmentin kasvukehitys vuosina 2013-2015 (y-akseli, € sensuroitu)

Kuitenkin haasteelliseksi Peikko Finlandilla, sekä koko konsernissa, on todettu eri
sesonkien täsmällinen tunnistaminen. Peikkoa kiinnostaakin erityisesti milloin
esimerkiksi kesäkausi alkaa, jolloin rakentaminen ja kysyntä nousevat ja mihin asti
kyseinen sesonki ulottuu. Ajatuksena on, että tiedostamalla kesäsesongin ajoituksen
tarkasti, voidaan sesonkiin ennalta varautua paremmin esimerkiksi nostamalla
varastosaldoja sekä tuotannon kapasiteettia.

Varsinaisten kausivaihteluiden ja sesonkien tunnistamiseen kannattaa hyödyntää
kausivaihteluindeksiä, jolloin kausivaihtelu on laskennallisesti todistettu. Lisäksi
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saatuja kuukausi-indeksejä voidaan myöhemmin hyödyntää eri ennustemallien
kertoimina. Kuvassa 13 on graafisesti esitetty Peikko Finlandin Pulttiliitoksetsegmentin kausivaihtelun kuukausi-indeksit. Kyseiset kuukausi-indeksit ovat
laskettu kappaleessa 2.2 määritetyllä tavalla, perustuen vuosien 2013-2015
myyntihistoriaan. Kuvassa on eri värein eritelty loppuasiakkaille kohdistuvan
ulkoisen myynnin sekä muille tytäryhtiöille kohdistuvan sisäisen myynnin
kuukausi-indeksit. Erottelemalla sisäinen ja ulkoinen myynti nähdään, kuinka
paljon tytäryhtiöille suuntautuva kysyntä mahdollisesti tasoittaa kokonaiskysynnän
kuukausivaihteluita. Kuitenkin tuotannon työkuorman kannalta tulee keskittyä
seuraamaan harmaalla piirrettyä viivaa, koska se kertoo kyseisen segmentin
kuukausi-indeksit kokonaiskysynnälle, johon tuotannon on vastattava.

Kuva 13

Peikko Finlandin kausivaihtelun kuukausi-indeksit (vuosien 2013-2015 perusteella

laskettu keskiarvo).

Johtopäätöksenä kuvasta voidaan todeta, että Peikolla on kyseisessä segmentissä
kaksi sesonkia. Ensimmäinen myyntisesonki ajoittuu huhtikuun ja kesäkuun
väliselle ajalle. Tällöin keväällä maan sulatessa aletaan yleensä valmistamaan
rakennusten perustuksia kesää varten. Toinen sesonki ajoittuu syyskuusta
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marraskuuhun, koska tällöin perustuksien valamisessa alkaa usein uusi kierros, ja
perustukset pyritään saamaan valmiiksi ennen talven tuloa. Sesonkien väliin jäävää
heinäkuuta

voidaan

hiljaisempaa

pitää

myyntiä

poikkeuksellisena

voidaan

usein

kesäkuukautena.

selittää

kesälomien

Heinäkuun

ajoittumisella.

Myynnillisesti katsottuna joulu-maaliskuu välistä ajanjaksoa voidaan pitää
sesongin

ulkopuolisena

jaksona,

jolloin

myynti

on

selvästi

vuotuisen

kuukausikeskiarvon alapuolella.

Sisäisen ja ulkoisen myynnin kausivaihtelussa voidaan myös havaita pieniä
erovaisuuksia,

mutta

Kausivaihteluiden

kokonaiskuvaltaan

olemassaolon

ne

tiedostaminen

noudattelevat
ja

niiden

toisiaan.

laskennallista

havainnointia voidaan hyödyntää muun muassa yrityksen tuotannonohjausmallin
päivittämisessä sekä eri ennustemallien ennusteiden kertoimina.

Kausivaihteluindeksin heikkoutena on kuitenkin sen perustuminen menneen
myyntihistorian perusteella laskettuun keskiarvoon. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että tarkasteluun valittujen vuosien välillä saattaa olla heittelyä, kuten alla olevasta
kuvasta 14 voidaan havaita. Kuten kuvasta nähdään, keskimääräinen kesäsesonki
ei välttämättä ajoitu samoille kuukausille joka vuosi. Tästä systä, mitä suurempaa
vaihtelua esimerkiksi sesongin aloituksessa tai sen kestossa on, sitä enemmän
suositellaan asiantuntioiden näkmyksiin perustuvien ennusteiden käyttämistä.

Kuva 14 Peikko Finlandin kokonaismyynin kausivaihteluindeksit vuosilta 20132015

Toisaalta pitkässä juoksussa pelkkä sesongin keskimääräisen aloituskohdan
tiedostaminen

parantaa ennakointia. Esimerkiksi jos keskimäärin on todettu
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sesongin alkavan huhtikuussa, voidaan siihen jo alustavasti varautua esimerkiksi
varovasti nostamalla varastosaldoja jo maaliskuussa ja samalla aktiivisesti seurata
kysynnän kehitystä. Näin saataisiin minimoitua riski myöhästyä sesongin
aloituksesta, mutta toisaalta ei paisutettaisi varastoja ylisuuriksi.
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6

LÄHESTYMISTAPOJEN JA ENNUSTEMALLIEN
SOVELTUVUUS PEIKOLLE

Peikko Finlandin tuotanto ja varastonhallinta tarvitsee ennusteet ensisijaisesti
tuotekohtaisesti ja kappalemääräisesti. Sesonkien ajoittamisen lisäksi Peikkoa
kiinnostaa myös tuotannon tuntimääräisen työkuorman ennakoiminen, mikä
voidaan

arvioida

jokaisen

tuotteen

takaa

löytävän

reitin

perusteella.

Varastonhallinnan kannalta tuotekohtaiset sekä kappalemääräisten ennusteiden
avulla voitaisiin ennakoida muun muassa varastosaldojen riittävyys sekä
mahdollisesti määrittää tarvittava varmuusvarasto perustuen ennustevirheen
keskihajontaan.

Näin ollen tutkitaan näitä tarpeita parhaiten tyydyttävät lähestymistavat. Kuten
kappaleessa 2.4 jo todettiin, ennusteita voidaan rakentaa hyödyntämällä kahta eri
lähestymistapaa,

joko

ylhäältä-alas

tai

alhaalta-ylös.

Molemmilla

lähestymistavoilla on omat vahvuutensa sekä heikkoutensa. Siksi tässä työssä
tarkastellaan molempia vaihtoehtoja ja valitaan Peikon tarpeet parhaiten tyydyttävä
vaihtoehto tuotekohtaisten ennusteiden tuottamiseen.

Sopivan lähestymistavan lisäksi täytyy myös valita varsinainen ennustemalli, jota
lähestymistavan sisällä käytetään. Testattaviksi ennustemalleiksi valittiin:


Naivii (joka toimi samalla myös vertailupisteenä)



Liukuva keskiarvo (2kk, 3kk, 6kk, 9kk, 12kk)



Exponentiaalinen tasoitus (α=0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9)



Edeltävän vuoden kuukausikysynnän keskiarvo X kausi-indeksi

Lisäksi myös naiviin, liukuvan keskiarvon ja exponentiaalisen tasoituksen eri
vaihtoehdot testattiin huomioimalla kausivaihtelun kuukausi-indeksit.

Lähestymismallin ja ennustemallien soveltuvuutta testataa ennustamalla vuoden
2015 kysyntä hyödyntämällä historiadataa vuosilta 2013 ja 2014, jonka jälkeen
ennustetta verrataan vuoden 2015 todelliseen toteumaan. Tämän jälkeen
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tarkastellaan kunkin ennustemallin tarkkuutta laskemalla vuoden 2015 perusteella
keskivirhe (ME), absoluuttinen keskivirhe (MAE), suhteellinen keskivirhe (MPE)
sekä absoluuttinen suhteellinen keskivirhe (MAPE).

6.1

Ylhäältä-alas (Top-Bottom)

Kuten jo aiemmin todettiin, ylhäältä-alas -lähestymistavassa ennuste laaditaan
ensin ylimmälle tuotetasolle. Tämän jälkeen ennuste puretaan alemmille
tuotetasoille, esimerkiksi tason sisäisiä prosenttuaalisia suhteita hyödyntäen.
Lähtökohtaisesti ylhäältä-alas -lähestymistapaa voisi pitää Peikon tapauksessa
loogisena vaihtoehtona sekä helposti integroitava nykyiseen malliin, koska Peikko
laatii tällä jo nykyisin kuukausiennusteensa segmenttitasolla. Tällöin tarkastelun
kohteeksi jää, että onko segmenttitason ennustetarkkuus luotettavalla tasolla ja että
voidaanko segmenttitason ennustetarkkuutta parantaa. Tämän jälkeen tarkastellaan
voidaanko segmenttitason ennuste purkaan alemmille tuotetasoille säilyttäen
luotettava ennustetarkkuus yksittäisten tuotteiden kohdalla.

6.1.1

Segmenttitason ennustaminen

Peikko Finlandissa nykyinen ennustemenetelmä on kvalitatiivinen eli ennusteet
pohjautuvat vastuuhenkilön laadulliseen harkintakykyyn. Alla olevassa taulukossa
5 on esitelty nykyisen ennustemenetelmän ennustetarkkuus eri virhemittareilla
tarkasteltuna.
aikahorisonttia

Ennustetarkkuuksien
eli

yhden

tarkastelussa

kuukauden

päähän

käytettiin
tehtyä

aina

ennustetta,

lyhintä
koska

perusoletuksen mukaan lyhyemmän aikavälin ennusteet ovat tarkimpia. Lisäksi
taulukosssa on verrattu, miltä ennustetarkkuudet olisivat näyttäneet testattaviksi
valituilla kvantitatiivisilla vaihtoehdoilla ennustettuna.
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Taulukko 5 Peikko Finlandin 12-segmentin ennustetarkkuus eri menetelmillä ylhäältä-alas lähestymistavassa.

Taulukon 5 perusteella voidaan todeta, että vuoden 2015 ennustetarkkuus MAPEmenetelmällä laskettuna on ollut 19 prosenttia nykyisellä vastuuhenkilöiden
harkintakykyyn

perustuvalla

menetelmällä.

Aavistuksen

parempaan

ennustetarkkuuteen olisi päästy hyödyntämällä naiivi-menetelmää. Koska naiivimenetelmä tuottaa lähes yhtä tarkan tai jopa paremman ennusteen, voidaan
nykyisen ennustemenetelmän käyttö kyseenalaistaa tai asiantuntioiden tuomaa
lisäarvoa pitää heikkona. Taulukon peruteella selvästi nykyistä ennustemenetelmää
parempi menetelmä olisi ollut käyttää edeltävän vuoden (2014) perusteella
laskettua kuukausimyynnin keskiarvoa, joka kerrottaisiin aina kausivaihtelun
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kuukausi-indeksillä. Tällöin kyseinen ennustetarkkuus olisi ollut 13 prosenttia eli
kuusi prosenttiyksikköä tarkempi kuin nykyinen menetelmä. Taulukon perusteella
voidaan

todeta,

että

nykyisen

menetelmän

ennustetarkkuudessa

on

parannuspotentiaalia ja siihen tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, mikäli
vastuuhenkilöiden tekemästä ennustemenetelmästä ei haluta luopua.

6.1.2

Segmenttitason ennusteen purkaminen nimiketasolle

Kun segmenttitason ennuste on laadittu, täytyy ennuste muuttaa tuotannon ja
varastonhallinnan kannalta käytännöllisempään muotoon. Seuraavaksi käydään
yksityiskohtaisesti läpi tarvittavat vaiheet, joilla Peikon segmenttitason ennuste
puretaan tuotetasolle ja ennusteyksikkö muutetaan rahasta kappaleiksi:

1. Jokainen tytäryhtiö laatii Pulttiliitokset-tuotesegmentin (12-segmentti)
kuukausiennusteen parhaallaan katsomallaan tavalla. Summaamalla
yhtiöiden laatimat segmenttiennusteet yhteen, saadaan Pulttiliitoksetsegmentin kokonaisennuste.

2. Kokonaisennuste ei kuitenkaan suoraan vastaa Suomeen kohdistuvaa
kysyntää, koska 12-segmentissä osan tuoteperheiden valmistuksesta on
keskitetty

Slovakian

tehtaalle.

Tällöin

Slovakiassa

valmistettavat

lopputuotteet ovat Suomen näkökulmasta ostettavia tuotteita, jolloi ne eivät
aiheuta Suomen tehtailla suoraa työkuormaa ja tytäryhtiöstä riippuen ne
saattavat mennä suoraan Slovakian tehtaalta tytäryhtiölle.

Jotta tiedettäisiin paljonko kunkin tytäryhtiön segmenttiennusteesta
kohdistuu Suomeen, on Peikolla käytössä matriisitaulukko. Perustuen
aiempaan myyntihistoriaan matriisitaulukosta nähdään, kuinka monta
prosenttia kunkin tytäryhtiön Pulttiliitokset-segmentin kokonaismyynnistä
kohdistuu Suomeen ja Slovakiaan. Esimerkiksi Ruotsissa aiemman
myyntihistorian

perusteella

on

todettu,

että

kyseisen

segmentin

kokonaismyynnistä noin 50 prosenttia kohdistuu Suomessa valmistettaville
tuotteille ja loput 50 prosenttia Slovakiassa valmistetuille. Tällöin Ruotsin
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Pulttiliitokset-segmentin ennusteesta 50 prosenttia oletetaan kohdistuvan
Suomen tehtaalle.

Kuva 15 Esimerkki kuinka paljon tytäryhtiön ennusteesta kohdistuu eri valmistusyksiköille.

3. Kun kaikkien tytäryhtiöiden 12-segmentin ennusteesta on matriisin avulla
saatu kohdistettua Suomeen valuva kokonaismäärä, voidaan ennusteen
purkaminen alemmille tuotetasoille aloittaa. Purkamisen takana käytetään
myös aiempaa myyntihistoriaa, jonka pohjalta segmentin sisällä olevien
luokkien ja luokkien sisällä olevien perheiden ja perheiden sisällä olevien
tuotteiden väliset myyntisuhteet on laskettu. Kuvassa 18 kyseiset suhteet on
havainnollistettu.
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Kuva 16 Peikko Finlandin Pulttiliitokset-tuotesegmentin myyntisuhdejakauma.

4. Kun prosenttuaalisten suhteiden avulla on edetty aina tuotetasolle asti
voidaan

rahallinen

ennuste

muuttaa

kappalemääräiseksi.

Ensiksi

ennusteesta täytyy erottaa myyntikate. Laskemalla kullekin tuotteelle
historian perusteella keskimääräinen myyntikateprosentti ja vähentämällä
se ennusteesta saadaan tuotteen ennuste omakustannemuodossa. Kun yhden
tuotteen

valmistukseen

kappalemääräinen

kuluvat

ennuste

kustannukset

selville

tiedetään,

yksinkertaisesi

saadaan
jakamalla

omakustannehintainen ennuste yhden tuotteen valmistukseen kuluvilla
kustannuksilla.

Lähestymistavan täytäntöönpanossa ja soveltuvuuden suurimpana haasteena on
nykyisen ennusteen ennusteyksikkö. Rahallinen ennuste pitäisi pystyä muuttamaan
muotoon, josta voidaan sanoa kappalemääräinen ennuste kullekin tuotteelle, jolloin
tuotannolle voidaan rakentaa kuormaennuste. Jotta rahallisen ennusteen voi
muuttaa

kappaleiksi,

täytyy

ennusteesta

ensin

huomioida

myyntikate.

Ongelmallista myyntikatteen huomioimisessa on, että Peikolla ei ole käytössä
vakiotua kateprosenttia. Tytäryhtiöille myytäessä jokaisella on omat myyntihinnat
sekä mahdolliset alennusprosentit. Samoin asiakkaasta riippuen, jotkut asiakkaat
saattavat saada esimerkiksi paljousalennuksia. Mikäli myyntikate halutaan erottaa
ennusteesta, vaatisi se yllä kuvatun vaiheen mukaisesti keskiarvoisten
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kateprosenttien käyttämistä. Ongelmana on, että olettamalla myyntikateen vakioksi
keskiarvon avulla, lisääntyy epävarmuustekijöiden määrä, jolloin ennustetarkkuus
heikkenee.

Toinen epävarmuustekijöitä lisäävä haaste on vakioitujen prosenttisuhteiden
käyttäminen eri tuotetasojen sisällä. Mitä alemmas tuotetasoissa edetään, sitä
enemmän prosenttisuhteet saattavat vaihdella määrityshetken jälkeen. Etenkin
Peikko Finlandin tapauksessa tuoteperheen sisällä tuotteiden välinen myyntisuhde
saattaa vaihdella huomattavasti kuukausien välillä projektimyyntien takia. Tällöin
tuoteperheiden ja perheiden sisällä olevien nimikkeiden välisiä myyntisuhteita
tulisi jatkuvasti seurata ja päivittää.

Kolmas epävarmuutta lisäävä tekijä on niin kutsuttu uittoprosentin käyttäminen
arvioitaessa myynnin kohdistumista tytäryhtiöiden välillä. Uittoprosentin heikkous
on, että se olettaa myynnin jakautumisen olevan vakio. Kuitenkin kuukausien
välillä todellinen myyntisuhde saattaa vaihdella rajustikin, mikä heijastuu
lopulliseen ennustetarkkuuteen negatiivisesti.

6.2

Alhaalta-ylös (Bottom-Up)

Alhtaalta-ylös –lähestymistavassa varsinainen ennuste laaditaan ensin alimmille
tuotetasoille, Peikon tapauksessa lopputuotetasolle. Summaamalla yksittäisten
lopputuotteiden ennusteet yhteen saadaan kyseisen tuoteperheen ennuste, ja
vastaavasti summaalla luokan sisällä olevat tuoteperheet yhteen saadaan luokan
ennuste. Lopulta summaamalla kaikki segmenttiin kuuluvat luokat yhteen, saadaan
kyseisen segmentin kokonaisennuste.

Kyseinen lähestymistapa eroaa Peikon nykyisestä mallista huomattavasti ja mallin
käyttöönotto vaatisi paljon alkutyötä. Peikon kannalta lähestymistavan suurimmat
haasteet

ovat

Peikon

rajalliset

ennustamisresurssit

suhteessa

laajaan

tuotevalikoimaan sekä lopputuotteiden suuret kysyntävaihtelut. Koska Peikolla on
ennusteiden laadintaa käytettävissä rajallinen määrä henkilöresursseja, ei tällä
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hetkellä ole mahdollista, että ennusteen vastuuhenkilö laatisi jokaiselle
lopputuotteelle

tuotekohtaisen

ennusteen.

Tästä

syystä

lähestymistavan

implementoinnin edellytyksenä on, että ennustemalli perustuisi kvantitatiiviseen
ennustamiseen, joka automaattisesti laskisi seuraavien kuukausien ennusteen.
Lähestymistavan tuoma lisäarvo riippukin pitkälti siitä, kuinka paljon kysynnän
hajonnan perusteella ennustettavia tuotteita Peikolta löytyy ja kuinka merkittävän
osan ne kattavat esimerkiksi tuotannon kuormittamisesta tai varastonhallinnasta.
Mikäli ennustettavia tuotteita on vain muutama, ei lähestymistavalla välttämättä
saavutetan tavoiteltuja hyötyjä.
Alhaalta-ylös –lähestymistavan suurimpana etuna voidaan pitää yksikkö-ongelman
poistumista. Kun ennuste laaditaan heti suoraan tuotetasolle, voidaan haluttu
ennusteyksikkö määrittää helpommin, eikä yksikön muutoksissa tarvitse käyttää
keskiarvollisia oletuksia. Tuotannon näkökulmasta kiinnostavin yksikkö on
kappalemääräinen ennuste. Peikolla on kuitenkin jokaisen tuotteen takana
määritelty kyseisen tuotteen tuotantoreitti ja tuoterakenne. Näiden perusteella
kappalemääräinen kysyntäennuste voidaan muuttaa muun muassa kuorma- tai
materiaalikulutusennusteiksi. Lisäksi jokaiselle lopputuotteelle on valmiiksi
määritetty yksikköhinta eli paljonko yhden tuotteen valmistaminen kustantaa.
Tällöin yksikköhinnan avulla kappalemääräiset ennusteet voidaan muuttaa rahaksi,
eikä laskennassa tarvitse käyttää epävarmuustekijöitä lisääviä keskiarvoja.
Ainoastaan

myyntikatteen

kohdalla

lähestymistavassa

joudutaan

käyttää

keskiarvoja, koska katteen määrä riippuu meneekö tuote tytäryhtiölle vai
loppuasiakkaalle.
Testattavaksi ennustemalliksi valittiin samat kuin ylhäältä-alas –lähestymistavassa
ja niiden ennustetarkkuudet on esitettu alla olevassa taulukossa kuusi. Huomattavaa
on, että myös tässä lähestymistavassa naiivi-menetelmä tuottaa paremman
ennustetarkkuuden kuin nykyinen ennustemenetelmä (MAPE: 19% vs. 14%).
Kaiken kaikkiaan kahdeksan ennustemenetelmää kuudestatoista menetelmästä
tuottaa nykyistä menetelmää paremman ennustetarkkuuden. Huomattavaa on myös,
että absoluuttinen keskivirhe (MAE) pienenee huomattavasti eri ennustemalleilla.
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MAE-arvo on siitä kriittinen, että sitä hyödynnetään seuraavassa kappaleessa
varastonhallinnassa varmuusvarastojen määrittämisessä ja mitä pienempi MAEarvo ennustemallilla on, sitä paremmin ennustemallia voidaan hyödyntää
varmuusvarastojen laskennassa.

Taulukko 6 Peikko Finlandin Pulttiliitokset-tuotesegmentin (12-segmentti) ennustetarkkuus eri
menetelmillä alhaalta-ylös -lähestymistavassa.
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7

KYSYNTÄENNUSTEIDEN LINKITTÄMINEN
TYÖKUORMAAN JA VARASTONHALLINTAAN

Tässä kappaleessa tutkitaan miten kysyntäennusteiden avulla voidaan rakentaa
tuntipohjainen kuormaennuste. Lisäksi tutkitaan, miten kysyntäennusteiden
hyödyntäminen

näkyy

Peikko

Finlandin

varmuusvarastoissa,

mikäli

varmuusvaraston kaavassa oleva kysynnän hajonta korvattaisiin ennustevirheen
keskihajonnalla.

7.1

Kuormaennusteen rakentaminen

Kuormaennusteen rakentamisen edellytyksenä oli, että ennusteet saadaa alimmalle
tuotetasolle, jolloin voidaan hyödyntää tuotteiden reittiä. Kuormaennuste haluttiin
rakentaa vertailu mielessä molempien lähestymistapojen avulla. Koska Peikko
Finlandilla on eri tuotteita sekä kuormituspaikkoja huomattava määrä, päätettiin
kuormaennusteen laadinta rajata koskemaan Peikko Finlandin hitsausrobotteille
kohdistuvaan työkuormaan. Kaiken kaikkiaan Peikko Finlandilla on vajaa
kymmenen hitsausrobottia ja reitin avulla kuormaennuste voitaisiin laatia
kuormituspaikkakohtaisesti kullekin robotille. Kuitenkin osaa tuotteista on
mahdollista valmistaa useammalla eri robotilla, kun taas osalla tuotteiden valmistus
on sidoksissa vain tiettyyn robottiin. Siksi kuormaennuste päätettiin rakentaa
hitsausroboteista koostuvalle kuormituspaikkaryhmälle (ProbotWeld).

Kuvassa 19 on esitetty kourmituspaikkaryhmän ProbotWeld kuormaennuste
ylhäältä-alas –lähestymistavalla, jossa on segmenttitason ennuste perustuu
nykyiseen menetelmään eli vastuuhenkilöiden tekemiin ennusteisiin. Kuvassa
siniset palkit kuvaavat ennustemallin tuottamaa ennustetta ja oranssi käyrä kuvaa
paljonko Peikon tuotanto on todellisuudessa käyttänyt työtunteja vuonna 2015
kyseisellä kuormituspaikkaryhmällä. Kuvan perusteella voidaan todeta, että
verrattuna

toteutuneisiin

työtunteihin

ennustemalli

on

yliennustanut

kuukausittaisen työkuorman. Ainoastaan vuoden kolmen viimeisimmän kuukauden
64

ennuste vastaa lähes toteutunutta tuntimäärää. Huomioitavaa kuvassa on myös, että
kuormaennuste noudattaa kohtalaisesti yrityksen kausivaihteluita ja sesonki
oletuksia. Kuitenkin jostain syystä toteutuneet tunnit ovat olleet keväällä todella
alhaiset, vaikka kevään pitäisi olla yrityksen kannalta sesonkiaikaa.

Ylhäältä-alas

Kuva 17 Kuormituspaikkaryhmän ProbotWeld kuormaennuste ylhäältä-alas –lähestymistavalla.

Alhaalta-ylös

Kuva 18 Kuormituspaikkaryhmän ProbotWeld kuormaennuste alhaalta-ylös –lähestymistavalla.

Kuvassa 20 on esitetty sama kuormituspaikkaryhmän kuormaennuste alhaalta-ylös
–lähestymistavalla laskettuna, jossa ennustemallina on käytetty kuukausi-indeksillä
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huomioitua kahden kuukauden liukuvaa keskiarvoa. Kyseinen ennustemalli
valittiin käytettäväksi, koska mallin haluttiin olevan mahdollisimman nopeasti
muutoksiin reagoiva, mutta toisaalta hiukan isoimpia kysyntäpiikkejä tasottava.
Lisäksi mallin ollessa ajallisesti liukuva, voidaan sen olettaa ottavan automaattisesti
huomioon pidempi aikaset kasvu- tai laskutrendit.

Kuvan 20 perusteella voidaan todeta, että ennustemalli vaikuttaisi soveltuvan
suhteellisen hyvin työkuorman ennustamiseen. Kyseinen ennustemalli Tammikuun
iso

heitto

ennusteen

ja

toteuman

välillä

voidaan

selittää

käytetyllä

ennustemenetelmällä. Koska kahden kuukauden liukuva keskiarvo perustuu
vahvasti edeltävien kuukausien toteumiin ja vuoden 2014 marras- ja joulukuun
myyntimäärät olivat poikkeuksellisen suuret, heijastuvat nämä toteumat vielä
tammikuun

kuormannusteeseen

nostavasti.

Myöskin

alhaalta-ylös

–

lähestymistavan ennusteesta on havaittavissa selvä kausivaihtelun noudattaminen.
Kuitenkaan Peikon toteutuneet tunnit eivät ole täysin noudattaneet kausivaihtelun
olettamia. Tästä syystä verrattaessa ennustettua työkuormaa ja toteutuneita
työtunteja keskenään myös tässä lähestymistavassa huhti- ja toukokuu olivat
yliennustettuja. Kuitenkin havaittujen ennustevirheiden perusteella alhaalta-ylös –
lähestymistapaa voidaan yleisesti pitää tarkempana vaihtoehtona.

7.2

Varastonhallinta

Mikäli kysyntäennusteet laaditaan tuotekohtaisesti jokaiselle tuotteelle, voidaan
niin avulla karkeasti arvioida tulevien kuukausien myynnin suunta. Lisäksi teorian
mukaan, mitä tarkempia ennusteet olisivat, sitä paremmin niitä voitaisiin hyödyntää
myös itse varastoparametrien ja -saldojen määrityksessä.

Yhden kysyntäennusteiden ominaispiirteen mukaisesti, tuotetason ennustetarkkuus
on paljon vaihtelevampi kuin ylemmillä ennustetasoilla. Tällä hetkellä paras
ennustetarkkuus Peikko Finlandin yksittäisellä tuotteella on HPM24L:llä, jonka
ennustetarkkuus

on

MAPE-menetelmällä

laskettuna

noin

22

prosenttia.

Ennustemenetelmänä käytettiin kahden kuukauden liukuvaa keskiarvoa, jossa on
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huomioitu kausivaihtelu. Alimmalla tuotetasolla vaihtelun kasvaminen näkyy myös
myynnillisesti nollakuukausien lisääntymisenä. Tästä syystä nimiketasolla
tuotteiden ennustevirhettä tulisi tarkastella käyttämällä absoluuttista keskivirhettä,
mikä kertoo toteuman ja ennusteen välisen itseisarvollisen keskivirheen. Lisäksi
absoluuttinen keskivirheen (MAE) tarkastelu on hyödyllistä, koska se voidaan
linkittää suoraan suoraan varmuusvarastojen määrittämiseen.

Jotta kysyntäennusteiden ennustevirheen keskihajontaa voidaan hyödyntää
varmuusvarastojen laskennassa, täytyy ennustevirheen keskihajonnan olla
pienempi kuin kysynnän keskihajonta. Ennustevirheen hajonnan ja kysynnän
hajonnan

vertailussa

voitiin

hyödyntää

kappaleessa

3.1.1

esitettyä

ennustettavuuskerrointa 𝐹𝑘 . Käytännössä tätä testattiin ennustamalla Peikko
Finlandin 12-segmentin tuotteita kahden kuukauden liukuvan keskiarvon ja
kausivaihtelun

avulla,

jonka

jälkeen

kullekin

tuotteelle

laskettiin

ennustettavuuskerroin. Tuloksena oli, että kyseisen segmentin 206 tuotteesta 76:lla
ennustevirheen hajonta oli tarkempi kuin kysynnän hajonta. Kuitenkin näistä 76:sta
tuotteesta vain 30 oli varastoitavia tuotteita ja loput 46 tuotetta oli tilausohjautuvia.

Kuva 19 Varastoitavien tuotteiden varmuusvarastojen määrittäminen ennustevirheen keskihajonnan
mukaan
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Kuvassa 21 on esitetty, kuinka ennustetarkkuuden parantaminen vaikuttaa
varmuusvaraston arvoon, mikäli kysynnän hajonta korvattaisiin ennustevirheen
hajonnalla. Kuvassa sinisellä olevat palkit kuvaavat tuotteiden lukumäärää, joilla
ennustevirheen hajonta on pienempi kuin kysynnän hajonta. Kuvan ”nykyinen
tarkkuus” viittaa edellä mainittuun tilanteeseen, jossa valitulla ennustemallilla 30
tuotteen kysynnän hajonta voidaan korvata ennustevirheen hajonnalla. Kuvassa
oranssi käyrä kuvaa varastonarvoa, kun 12-tuotesegmentin varastoitaville (yhteensä
100 tuotetta) lopputuotteille laskettaisiin varmuusvarasto kysynnän hajonnan
mukaan. Tällöin varmuusvaraston arvo on noin 287 000€. Kuvassa punainen käyrä
osoittaa varmuusvaraston arvon, mikäli kaikkien varastoitavien tuotteiden
kysynnän

hajonta

korvattaisiin

ennustevirheen

hajonnalla.

Tällöin

varmuusvaraston arvo olisi noin 328 000€. Tällöin voidaan todeta, että nykyinen
ennustetarkkuus ei tuota lisäarvoa varmuusvarastojen laskennassa.

Kuvassa 21 on kuitenkin tarkasteltu vielä, miten ennustetarkkuuden parannus
vaikuttaa ennusteohjattavien tuotteiden lukumäärään sekä säästöpotentiaaliin
varmuusvarastojen arvossa. Mikäli käytettävän ennustemallin ennustetarkkuus
parantuisi eli ennustevirheen keskihajonta pienenisi noin 15 prosenttia, niin tällöin
ennusteohjattavien lopputuotteiden määrä kasvaisi 30 tuotteesta 56 tuotteeseen.
Samalla varastoitavien tuotteiden varmuusvaraston kokonaisarvo (279 000€)
alittaisi lähtötilanteen varmuusvaraston. Mikäli ennustetarkkuus parantuisi 30
prosenttia, niin tällöin 100:sta varastoitavasta tuotteesta 89:n tuotteen kysynnän
hajonta voitaisiin korvata ennustevirheen hajonnalla. Tällöin varmuusvaraston arvo
olisi noin 230 000€.

Kuvan 21 tehtävien johtopäätöksien perusteella voidaan todeta, että tällä hetkellä
Peikko Finlandin Pulttiliitokset-tuotesegmentin lopputuotteille kohdistuva kysyntä
on liian vaihtelevaa, jolloin ennustemallin tuottama ennustetarkkuus ei
yksinkertaisesti riitä tuottamaan lisäarvoa varastonhallinnan näkökulmasta. Kuvan
perusteella seuraavana jatkokehityskohteena tulisikin kartoittaa, mitkä kaikki
tekijät lisäävät ennustevirhettä, ja kuinka ennustevirheet voitaisiin minimoida.
.
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Kappaleeseen on koottu tehdyt johtopäätökset ja työn tulokset. Kappaleessa
esitetään työn tulokset vastaamalle esitettyyn tutkimuskysymykseen ja sen
alakysymyksiin. Lisäksi pohditaan sitä, pystyttiinkö työssä täyttämään asetetut
tavoitteet ja yrityksen esittämät vaatimukset.

8.1

Työn

Työn keskeiset tulokset

tavoitteena

kysyntäennusteita

oli

tutkia,

yrityksen

varastonhallinnassa

sekä

kuinka

Peikko

tuotannossa

mikä

Group

työkuorman

ennustemalli

ja

voisi

hyödyntää

hallinnassa

–lähestymistapa

sekä
tukevat

hyödyntämistä parhaiten. Tutkimus aloitettiin tutustumalla aihepiiriin aiempiin
julkaisuihin.

Kysynnän

kirjallisuudessa,

mutta

ennustaminen
aiempien

on

kohtalaisen

tutkimuksien

tutkittu

painopiste

on

aihealue
ollut

eri

ennustemallien käsittely. Kuitenkin viime vuosina painopiste ennusteiden
kirjallisuudessa on siirtynyt käsittelemään ennusteiden varsinaista hyödyntämistä
esimerkiksi tuotannon- ja varastonohjauksessa. Tässä työssä käytettävät teoriat
valittiin niin, että ne tukevat päätöksentekoa ja niiden käytäntöön tuominen olisi
yrityksessä mahdollista toteuttaa.

Tutkimus voitiin jakaa taustatyöhön sekä lähestymistavan ja sen sisällä käytettävän
ennustemallin valintaan. Taustatyö piti sisällään kysynnän ennustettavuuden ja
kausivaihtelun tunnistamisen, tuotteiden luokittelun sekä eri ennustemallien ja –
virheiden läpikäymisen. Näiden perusteella voitiin tehdä varsinainen päätös
parhaiten soveltuvasta lähestymistavasta sekä lopullisesta ennustemallista
tuotannon ja varastonhallinan käyttöön.
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Tutkimuksen ongelma määritettiin tutkimuskysymysten avulla ja niihin
vastaamalla voidaan esittää työn keskeisimmät tulokset. Vastaamalla ensin alussa
määritettyihin alakysymyksiin voidaan rakentaa vastaus työn ensisijaiseen
tutkimuskysymykseen.

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset:

1) Miten kysyntäennusteita voidaan hyödyntää yrityksen tuotannossa ja
varastonhallinnassa?

Teoriassa kysyntäennusteet voidaan linkittää tuotantoon ja varastonhallintaan
monella eri tavalla, esimerkiksi muuttamalla ennusteen laatimisyksikköä tai
vaikuttamalla

ennustetasoon.

Kuitenkin

käytännössä

laatimisyksikön

tai

ennustetason muutoksilla saattaa olla negatiivinen vaikutus ennustetarkkuuteen,
etenkin jos muutokset tehdään vasta alkuperäisen ennusteen jälkeen.

Yrityksen tuotannon kannalta kysyntäennusteita päädyttiin hyödyntämään
kuormituspaikkaryhmälle kohdistuvan tulevan työkuorman ennustamiseen. Tämä
edellytti ennustetason alentamista tuotetasolle, jolloin tuotteen takana olevia reittiä
ja rakennetta voitiin hyödyntää kuormaennusteen laadinnassa. Tuloksien
perusteella alhaalta-ylös –lähestymistapa tuotti ennustetarkkuudeltaan paremman
kuormaennusteen kuin ylhäältä-alas –lähestymistapa.

Yrityksen varastonhallinnan kannalta kysyntäennusteita voidaan hyödyntää
arvioitaessa nykyisten varastosaldojen riittävyyttä tyydyttämään tuleva kysyntä.
Tässä

työssä

kuitenkin

keskityttiin

tarkastelemaan,

että

voidaanko

kysyntäennusteiden perusteella laskea tarvittavat varmuusvarastot varastoitaville
lopputuotteille. Tämä edellyttää, että ennustemenetelmän ennustevirheen hajonta
on kysynnän hajontaa pienempi.
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2) Mikä

lähestymistapa

ja

ennustemalli

tukee

parhaiten

ennusteiden

hyödynnettävyyttä yrityksen tuotannossa ja varastonhallinnassa?

Jotta

kysyntäennusteita

varastonhallinnassa,

voidaan

hyödyntää

täytyy laadintayksikkö

yrityksen

ensisijaisesti

tuotannossa
muuttaa

ja

rahasta

kappaleiksi ja ennustetaso alentaa tuotetasolle. Jokainen ylimääräinen muutos
kuitenkin lisää epävarmuustekijöitä, mitkä heijastuvat ennustetarkkuuteen. Siksi eri
lähestymistapoja ja ennustemalleja vertailtiin ennustetarkkuuden näkökulmasta.
Ennustetarkkuuden perusteella sekä tuotannon ja varastonhallinnan tarpeita
ajatellen suositelluksi lähestymistavaksi nousi alhaalta-ylös –menetelmä, koska
hyötynä on juuri turhien muutoksien minimointi, mikä heijastuu positiivisesti
ennustetarkkuuteen. Lisäksi alhtaalta-ylös -lähestymistavan sisällä testatuista
ennustemalleista useat tuottivat nykyistä ennustemenetelmää tarkempia ennusteita.
Kaikista tarkempia olivat mallit, jotka ottivat kausivaihtelun huomioon ja
pohjautuivat vain muutaman edellisen kuukauden kysyntähistoriaan.

3) Mitä eri muuttujia kyseisten lähestymisentapojen ja ennustemallien käyttössä
on huomioitava ja minkälaisia niiden tulisi olla operatiiviseta näkökulmasta
katsottuna?

Lähestymistavasta riippumatta tärkeintä on huomioida ennusteen laatimisyksikkö
sekä ennustetaso, jolla ennuste laaditaan. Operatiivisesta näkökulmasta katsottuna
ennusteet tulisi laatia mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla esimerkiksi
lopputuotetasolla. Laatimisyksikkönä tulisi käyttää ensisijaisesti kappaleita.

Mitä vähemmän ennusteen jälkeisiä muutoksia esimerkiksi yksikön muuttamiseki
tarvitsee tehdä, sitä tarkempia lopulliset ennusteet ovat. Suositeltavaa onkin, että
ennen ennusteen rakentamista tulisi määritellä ennusteen käyttötarkoitus sekä
toimintakohteet, joita ennusteen olisi tarkoitus tukea. Varsinaisessa ennustemallissa
tulisi huomioida etenkin ennustetarkkuuteen vaikuttavat tekijät, kuten ennusteen
aikahorisontti sekä edellä mainittu ennustetaso. Lisäksi on erittäin suositeltavaa,
että ennustemallin ennustevirhettä seurattaisiin säännöllisesti.
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Tutkimusongelman päätutkimuskysymys:

Kuinka valmistavan metallialan yrityksen tuotantoa ja varastonhallintaan voidaan
kehittää kysyntäennusteiden avulla?

Tuotanto ja varastonhallinta tarpeet asettavat kysyntäennusteille omat vaatimukset.
Näiden kolmen osa-alueen linkittäminen keskenään edellyttää yrityksen tuotannon,
varatonhallinnan sekä kysynnän tuntemista. Lisäksi täytyy huomioda myös
ennusteiden päämuuttujien muutoksien vaikutukset menetelmien käytettävyyteen.

Työssä rajatun Pulttiliitokset-tuotesegmentin simuloinnin perusteella Peikko
Finlandin tuotannon tulevaa tuntimääräistä työkuormaa voidaan ennustaa
kuormitusryhmäkohtaisesti. Tämä edellyttää, että kyseisen tuotesegmentin
lopputuotteita ennustetaan tuotekohtaisesti ja ennuste on laadittu kappaleissa.
Toinen kysyntäennusteiden iso käyttöpotentiaali on varastoitavien lopputuotteiden
varmuusvarastojen

määrityksessä.

Ideaalitapauksessa

tuotekohtainen

ennustetarkkuus riittäisi korvaamaan varmuusvaraston laskentakaavassa olevan
kysynnän hajonnan ennustevirheen hajonnalla. Kuitenkin havaittujen tulosten
perusteella

Peikko

kysyntäennustetarkkuus

Finlandin
ei

riitä

tämän
korvaamaan

hetkinen
nykyistä

lopputuotetason
varmuusvaraston

laskentapaa. Tulosten perusteella lopputuotteiden ennustetarkkuuden pitäisi
parantua keskimäärin noin 15 prosenttia, jotta kysynnän hajonnan korvaaminen
ennustevirheen hajonnalla olisi kannattavaa. Luonnollisesti, mitä enemmän
ennustetarkkuutta parannettaisiin, sitä suurempaa tuotemäärän varastoja voitaisiin
ohjata ennusteen perusteella ja vähentää varastoon sitoutunutta pääomaa.

8.2

Jatkotoimenpiteet ja suositukset

Työssä käytettyjen rajausten takia aiheeseen liittyvien jatkotutkimusten tekeminen
on tärkeää. Ensisijaisesti pitäisi tutkia, kuinka eri lähestymistavat ja ennustemallit
soveltuvat Peikko Finlandin muille tuotesegmenteille, jonka jälkeen voidaan
arvioida laajemmin esiteltyjen lähestymistapojen ja ennustemallien soveltumista
72

kuormaennusteen

rakentamiseen

tai

varastonhallintaa.

Lisäksi

toisena

jatkotutkimuskohteena tulisi tarkastella myös Peikko Groupin muita tytäryhtiöitä ja
esiteltyjen lähestymistapojen ja ennustemallien soveltuvuutta näissä yhtiöissä.

Kolmas jatkotutkimuskohde olisi selvittää suurimmat ennustevirheen aiheuttajat
Peikko

Groupin

nykyisessä

ennustemenetelmässä

sekä

esitetyissä

lähestymistavoissa ja ennustemalleissa. Kartoittamalla ennustevirheiden aiheuttajat
ja minimoimalla virheiden aiheuttajat, voidaan eri ennustemallien soveltuvuutta
parantaa yrityksen toiminnoissa. Koska Peikko Groupin maakohtaidsten
tytäryhtiöiden välillä voitiin havaita suuriakin eroja ennustetarkkuudessa, olisi
ensisijaisesti suositeltavaa, että parhaiten ennustavat yhtiöt jakaisivat oman
tietotaiton tai käyttämänsä menetelmät muiden yhtiöiden käyttöön.
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9

YHTEENVETO

Diplomityö on tehty Peikko Group Oy:n toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli
selvittää, kuinka kysyntäennusteita voidaan hyödyntää yrityksen tuotannossa ja
varastonhallinnassa.

Työn

tavoitteena

oli

myös

löytää

tuotannon

ja

varastonhallinnan näkökulmasta paras lähestymistapa, jolla kysyntäennusteet tulisi
rakentaa sekä varsinainen ennustemalli, jota käytetään lähestymistavan sisällä.
Lähtökohtaisesti tutkimus käsittelee koko Peikko Groupin kysyntäennusteita, mutta
testausvaiheessa

tutkimusta

päädyttiin

rajaamaan,

koska

käsiteltäviä

lähestymistapoja ja ennustemalleja ei voida työn laajuuden takia testata kaikilla
tytäryhtiöilla tai kaikilla tuotesegmenteillä. Testattavaksi tytäryhtiöksi valittiin
Peikko Finland ja tuotesegmentiksi rajattiin yhtiön Pulttiliitokset-tuotesegmentti.

Työn alussa aihepiiriä lähestyttiin aiemman kirjallisuuden avulla esittelemällä
kysynnän tuntemisen ja itse ennustamisen perusteoriaa. Näin aiemman
kirjallisuuden perusteella luotiin teoriapohjainen käsitys muun muassa eri
kysyntätyypeistä ja ennusteiden ominaispiirteistä. Lisäksi kirjallisuuden avulla
tutustuttiin kahteen eri lähestymistapaan (ylhäältä-alas ja alhaalta-ylös) sekä
useampaan

ennustemalliin.

Teoriaosassa

esiteltiin

myös

käytetyimmät

ennustevirhemittarit, jotta lähestymistapoja ja eri ennustemalleja voitiin vertailla
keskenään työn myöhemmissä vaiheissa.

Tämän jälkeen teoriaosassa selvitettiin aiemman kirjallisuuden avulla, kuinka
kysyntäennusteet

voidaan

linkittää

valmistavan

yrityksen

operatiivisiin

toimintoihin, kuten tuotannonsuunnitteluun tai varastonhallintaa. Samalla käytiin
läpi, kuinka kysynnän muutokset heijastuvat esimerkiksi varastonhallinnan sisällä
varmuusvaraston, tilauspisteen ja eräkoon määritykseen.

Työn empiiria osion alussa selvitettiin ensin Peikko Groupin nykyinen
ennusteprosessi.

Lisäksi

tarkasteltiin

nykyisen

ennustemenetelmän

ennustetarkkuus tytäryhtiöittäin yhtiötasolla sekä tarkemmassa tarkastelussa
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käytiin läpi Peikko Finlandin Pulttiliitokset-tuotesegmentin ennustetarkkuus.
Tuotannon ja varastonhallinnan kannalta suurimmaksi ongelmaksi nykyisessä
ennustemallissa koettiin liian korkea tuotetaso, jolla ennusteet laaditaan sekä
ennusteiden laadintayksikkö. Hyödynnettävyyden parantamiseksi työssä tutkittiin
teoriassa esiteltyjen lähestymistapojen soveltuvuutta Peikon tilanteeseen.

Lähestymistapojen vertailu aloitettiin valitsemalla ensin ennustemallit, joita
testattiin kummassakin lähestymistavassa. Kun eri vaihtoehtoja vertailtiin
käyttämällä absoluuttista keskivirhettä (MAE) sekä absoluuttista suhteellista
keskivirhettä

(MAPE),

tuotti

vaihtoehdoista

alhaalta-ylös-lähestymistapa

systemaattisesti tarkempia ennustetuloksia kuin ylhäältä-alas-lähestymistapa.
Ennustemalleista puolestaan tarkimpia olivat mallit, jotka perustuvat vain muutama
kuukauden historiajaksoon, kuten naiivi- ja kahden kuukauden liukuva keskiarvo menetelmä. Monen ennustemallin tarkkuus parani huomattavasti, kun mallin
tuottamassa ennusteessa huomioitiin vielä lisäksi kausivaihteluindeksi.

Kummakin lähestymistavan soveltuvuutta tuotannon tarpeisiin haluttiin vielä
testata

rakentamalla

kuormaennuste

valitulle

kuormituspaikkaryhmälle.

Kuormaennusteen ja todellisten toteumien perusteella voitiin sanoa, että alhaaltaylös-lähestymistavan paremmat ennustetarkkuudet heijastuivat myös tarkempana
kuormaennusteena.

Käytännön toteutuksen kannalta molemmissa lähestymistavoissa on omat etunsa ja
haasteensa. Kuitenkin alhaalta-ylös -tavassa suurin etu on niin sanotusti ”puhtaalta
pöydältä” aloittamien, jolla voidaan minimoidaan ennusteen laadintayksikköön tai
ennustetasoon tarvittavat muutokset. Teoriassa ylhäältä-alas –lähestymistapa olisi
helpompi integroida Peikko Groupin nykyisen mallin jatkoksi, mutta lukuisat
muutokset ennusteen muuttamiseksi tuotannon ja varastonhallinnan tarpeisiin
heikentävät ennusteen tarkkuutta merkittävästi.

Tästä syystä kysyntäennusteiden ja varastonhallinnan yhdistämisessä päätettiin
hyödyntää

vain

alhaalta-ylös-lähestymistapaa,

koska

ennustetarkkuus
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lopputuotetasolla oli parempi kyseisellä lähestymistavalla parempi. Lopputuotteita
päätettiin ohjata samalla ennustemenetelmällä, mutta menetelmän valintaan tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Valittavaksi ennustemenetelmäksi valittiin kahden
kuukauden kausivaihtelulla huomioitu liukuva keskiarvo. Tällöin ennustemalli
reagoi kohtalaisen nopeasti kasvu- ja laskutrendeihin sekä tasoittaa hiukan suuria
kysynnän vaihteluita.

Jotta kysyntäennusteita voitiin hyödyntää lopputuotteiden varmuusvaraston
laskennassa edellytti se, että ennustevirheen keskihajonta oli pienempi kuin
kysynnän hajonta. Tuloksien perusteella voitiin todeta, että tällä hetkellä Peikko
Finlandin Pulttiliitokset-tuotesegmentin lopputuotteille kohdistuva kysyntä on liian
vaihtelevaa, jolloin ennustemallin tuottama ennustetarkkuus ei yksinkertaisesti riitä
syrjäyttämään kysynnän hajontaa varmuusvaraston laskentakaavasta. Tärkeimpänä
jatkokehityskohteena

tulisikin

kartoittaa,

mitkä

kaikki

tekijät

lisäävät

ennustevirhettä, ja kuinka ennustevirhettä voitaisiin pienentää, jotta kysynnän
hajonnon korvaamien ennustevirheen hajonnalla olisi varmuusvarastojen kannalta
katsottuna kannattavaa.
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