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Nimikkeitä on tarpeen luokitella eri luokkiin, koska kaikki nimikkeet eivät ole yhtä tärkeitä.
Nimikkeitä voidaan luokitella useilla eri menetelmillä sekä kriteereillä. Tyypillisimpiä
luokittelukriteerejä ovat taloudellista ominaisuutta sekä kysynnän vaihtelua kuvaavat kriteerit.
Nimikkeiden luokittelua voidaan hyödyntää varastojenhallinnassa. Tärkeimpien nimikkeiden
varastointiin tulee kiinnittää enemmän huomioita kuin muihin nimikkeisiin. Varastoja voi
ohjata useilla eri menetelmillä, kuten tilauspistemenetelmällä. Kyseisessä menetelmässä
tuotteita tilataan lisää, kun ennalta määrätty tilauspiste alittuu. Sales and Operations Planning prosessin tavoitteena on pitää kysyntä eli myynti, ja tarjonta eli tuotanto, tasapainossa.
Tasapainoa pyritään ylläpitämään esimerkiksi kysynnän ennustamisen avulla. Prosessin
tavoitteena on myös sulauttaa yrityksessä olevat useammat tulevaisuuden suunnitelmat yhdeksi
yhteiseksi suunnitelmaksi. Sales and Operations Planning -prosessi ei ole mikään yksittäinen
projekti, vaan se on toistuva toimintatapa, johon kuuluu perinteisesti viisi kuukausittain
toistettavaa vaihetta.
Tutkimuksen tavoitteena on luoda työn kohdeyritykselle tulevaisuuden kysynnän ennustemalli
sekä toimiva Sales and Operations Planning -prosessi, jonka osana kysynnän ennustemalli
toimii. Työssä hyödynnetään niin kvantitatiivista kuin kvalitatiivistakin tutkimusmenetelmää.
Työn alussa perehdytään aiheeseen liittyvään teoriaan. Työn loppuosa käsittelee
kohdeyrityksessä tehtyjä toimenpiteitä, joita on tehty teorian luoman viitekehyksen perusteella.
Työssä kohdeyrityksen nimikkeet luokiteltiin myyntikertojen määrän mukaan ABCÖ-luokkiin
sekä XYZÄ-luokkiin nimikkeiden myyntikatteiden perusteella. Luokittelut yhdistettiin, jolloin
saatiin selville kaikkein kannattavimmat sekä eniten myydyt tuotteet. Nimikkeiden luokittelua
hyödynnettiin ennustettavia nimikkeitä ja tuoteryhmiä valittaessa. Kohdeyritykselle luotiin
myynnin ennustemalli, jossa ennustetaan yksittäisiä nimikkeitä ja tuoteryhmiä joko kvartaalitai kuukausitasolla, riippuen kysynnän vaihtelusta sekä nimikkeen luokasta. Ennusteiden avulla
pyritään sopeuttamaan tuotantoa myynnin tarpeisiin, jotta saatavilla olisi juuri niitä tuotteita,
joita kulloinkin tarvitaan. Kohdeyrityksessä tullaan jatkossa kysyntäennusteiden tekemisen
lisäksi pitämään kuukausittaisia Sales and Operations Planning -kokouksia, joissa käsitellään
tulevaisuuden näkymiä sekä mahdollisia aikaisemmin tarkasteluajanjaksolla ilmenneitä
haasteita.
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There is a need to classify items into the different classes, because all items are not as important
as others. There are several item classification methods and criteria. The most typical criteria
are economical and demand variation criteria. The classification of the items can be utilized in
warehouse management. More attention should be paid to the storage of the most important
items than to the less important items. Inventories can be controlled by using a number of
different methods, such as the order point method. In that method, more items are ordered when
the number of stored items falls below predetermined order point. The goal of the Sales and
Operations Planning -process is to keep demand (sales) and supply (operations) in balance. The
aim is to maintain the balance, for example by forecasting demand. The process also aims to
merge the several future plans in the company into one common plan. The Sales and Operations
Planning -process is not a single project but a repetitive approach that traditionally involves
five monthly repetitive steps.
The aim of the study is to create a future demand forecast model for the case company and
create a functional Sales and Operations Planning -process. Both quantitative and qualitative
research methods are used in this study. At the beginning of the study theory related to the topic
of the research is introduced. After this study addresses the actions implemented in the case
company. These actions have been implemented on the basis of the frame of reference based
on the theory.
In this study case company’s items have been classified into ABCÖ-classes based on sales order
quantity and XYZÄ-classes based on sales margin. The classifications were combined to find
out the most profitable and best-selling products. Item classification was utilized in selecting
the items and product groups which will be forecasted. A sales forecast model was created for
case company. In this model items and product groups are forecasted either on a quarterly or
monthly basis, depending on the variation of demand and the class of the item. The forecasts
are used to match production to sales needs, so that the needed products are available at the
right time. The case company will have monthly Sales and Operations Planning -meetings in
the future in order to discuss future prospects and former challenges.
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1
1.1

JOHDANTO
Työn tausta

Käsitys

tulevaisuuden

kysynnästä

auttaa

tuotantoa

varautumaan

tulevaisuuteen

valmistamalla oikeanlaisia tuotteita. Tällöin asiakkaiden olisi mahdollista saada niitä
tuotteita, joita he haluavat, silloin kun he niitä haluavat. Sales and Operations Planning prosessin avulla saadaan koko yritykselle yksi yhteinen käsitys ja suunnitelma
tulevaisuudesta. Sales and Operations Planning -prosessille ei ole virallista suomenkielistä
termiä (Logistiikan maailma 2020), jonka vuoksi termistä käytetään tässä työssä yleisesti
lyhennettä S&OP. Sales and Operations Planning -prosessilla pyritään saamaan kysyntä ja
tarjonta tasapainoon, ja siksi S&OP-prosessia kutsutaan joissakin tilanteissa suomen kielellä
kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi (Logistiikan maailma 2020).
S&OP-prosessiin sisältyy yrityksen eri osastojen välinen kommunikointi sekä tulevaisuuden
kysyntäennusteiden tekeminen. Jotta asiakkaille olisi mahdollista tarjota niitä tuotteita mitä
he haluavat, ovat varastot ja niiden oikeanlainen hallinta sekä ohjaus erittäin keskeisiä
tekijöitä. On tärkeää, että yritykset varastoivat oikeita tuotteita, oikean määrän ja oikeaan
aikaan. Mikäli varastoissa on tuotteita, joille ei ole kulutusta, sitoutuu yrityksen pääomaa
niihin turhaan. Jos taas varastot ovat liian pieniä suhteessa tuotteisiin kohdistuneeseen
kysyntään, syntyy puutostilanteita, jolloin asiakkaat eivät saa haluamiaan tuotteita heille
luvatun toimitusajan puitteissa. Näin ollen oikeanlaiseen varastointiin liittyy myös vahvasti
asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ja kysynnän tyydyttäminen.
Työn kohdeyritys on suomalainen sähköisiä kodinkoneita valmistava yritys. Yritys haluaa
ottaa käyttöönsä S&OP-prosessin, jota yrityksessä ei tällä hetkellä vielä lainkaan toteuteta.
Kohdeyrityksessä on vahva tahtotila kyseisen toimintamallin käyttöönotolle. Tämä ilmenee
esimerkiksi yrityksessä tehdystä organisaatiomuutoksesta, jonka tarkoituksena oli muokata
organisaatiota tukemaan S&OP-prosessia ja sen toteuttamista. Selkeillä toimintatavoilla
kohdeyritys pystyy jatkossa vastaamaan entistä paremmin asiakkaidensa tarpeisiin.
Kohdeyritys haluaa ottaa käyttöönsä S&OP-prosessiin liittyvän kysynnän ennustamisen
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sekä parantaa varastojen ohjaamista. Edellä mainittujen syiden vuoksi tämä diplomityö
haluttiin teettää.
1.2

Tavoitteet ja rajaukset

Työn tavoitteena on rakentaa malli, jonka avulla kohdeyritys voi ennustaa tulevaisuuden
kysyntää. Tämän vuoksi yhtenä työn tavoitteena on luoda kohdeorganisaatiolle toimiva
S&OP-prosessi ja siihen kuuluva tulevaisuuden kysynnän ennustemalli. Kehitettävän
tulevaisuuden kysynnän ennustemallin avulla pyritään siihen, että tuotanto tietäisi
tulevaisuuden kysyntätarpeista enemmän kuin ennen ja osaisi näin varautua niihin
aikaisempaa paremmin. Ennustemallin avulla pyritään myös parantamaan myynnin ja
tuotannon välistä kommunikaatiota sekä jakamaan myyntiosaston käsityksiä tulevaisuuden
myynnistä myös tuotannon ja hankintaosaston hyödynnettäväksi. Tällä tavalla pyritään
parantamaan tuotteiden saatavuutta ja vähentämään poikkeustoimintoja tuotannossa, jotta
tilaukset pystytään toimittamaan asiakkaille luvatun aikataulun mukaisesti.
Jotta asiakkaiden tarpeisiin pystytään tulevaisuudessa vastaamaan aikaisempaa paremmin,
on varastonohjausparatmetrit määritettävä oikealla tavalla vastaamaan nykyhetkeä. Myös
varastonohjausparametrien määrittäminen on tämän työn yksi tavoite. Tässä työssä
varastonohjausparametrien uudelleen määrittämisellä ja varastonohjausmenetelmien
uudelleen valinnalla yhdessä S&OP-prosessin kanssa pyritään siihen, että tulevaisuudessa
kohdeyrityksen

varastoissa

olisi

oikeaan

aikaan

oikea

määrä

oikeita

tuotteita

asiakastarpeiden tyydyttämiseksi.
Tutkimukselle on tarpeen muotoilla tutkimuskysymykset. Tällä työllä on yksi
päätutkimuskysymys,

jota

täydennetään

kahdella

alatutkimuskysymyksellä.

Työn

päätutkimuskysymys on:
1. Millaista ennustemallia voidaan hyödyntää kohdeyrityksen tuotteiden tulevaisuuden
kysynnän ennustamisessa?
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Pelkkä päätutkimuskysymys ei ole riittävä, joten sitä täydennetään alatutkimuskysymyksillä.
Nämä alatutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Millaisia asioita Sales and Operations Planning- prosessiin liittyy?
2. Miten nimikkeiden luokittelua voidaan hyödyntää kohdeyrityksen Sales and
Operations Planning -prosessissa?
Kohdeyrityksenä toimii suomalainen sähköisiä kodinkoneita valmistava yritys. Yritys on osa
laajempaa kansainvälistä konsernia, mutta tämä työ on rajattu koskemaan kohdeyrityksen
Suomessa toimivan yksikön toimintaa. Tulevaisuudessa yritys voisi kuitenkin laajentaa
kehitetyn S&OP-prosessin käyttöä koskemaan myös konsernin muita yrityksiä.
Tämä työ on rajattu koskemaan vain yrityksen valmiiden tuotteiden varastoa eikä työssä sen
vuoksi paneuduta yrityksen raaka-ainevarastoihin tai niiden käytettävyyteen. Valmiiden
tuotteiden varastoon kuuluu joitakin yrityksen ulkopuolelta hankittavia tuotteita, joiden
varastonohjausta tullaan osana tätä työtä kehittämään. Näiden tuotteiden hankintastrategiaan
tai toimittajavalintoihin ei tämän työn puitteissa paneuduta. Ulkopuolelta hankittavia
valmiita tuotteita kohdellaan varastonohjauksessa samalla tavalla kuin yrityksen itse
valmistamiakin tuotteita. Päivitetyt varastointiparametrit ja menetelmät edesauttavat S&OPprosessin keskeisen tavoitteen, kysynnän ja tarjonnan tasapainon, saavuttamisessa.
1.3

Tutkimuksen toteutus

Tämän tutkimuksen tekemisessä on hyödynnetty niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin
menetelmiä. Työn alussa on perehdytty työn aiheeseen liittyvään teoriaan, jonka
ensisijaisena lähteenä toimivat erilaiset tieteelliset julkaisut sekä aihetta käsittelevä
kirjallisuus. Teoriaosuudessa hyödynnettävät lähteet käsittelevät nimikkeiden luokittelua,
varastointia sekä S&OP-prosessia. Teoriaan perehdyttiin pääasiassa työn ensimmäisen
kuukauden aikana.
Kun työn aihepiiriin liittyvään teoriaan oli tutustuttu, siirryttiin pohtimaan kohdeyrityksen
asioita ja kehittämään heidän toimintaansa teoriassa esitettyjä asioita hyödyntäen.
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Empiriaosassa tutkimusta tehtäessä hyödynnettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista
tutkimustapaa. Kvalitatiivista tutkimusta edustaa kohdeyrityksen edustajille tehdyt
vapaamuotoiset puolistrukturoidut teemahaastattelut. Haastattelut eivät noudattaneet tiukkaa
rakennetta, vaikka haastatteluja varten oli etukäteen määritetyt haastattelukysymykset.
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, s. 197) Joissakin haastatteluissa esitettiin aikaisemmin
suunniteltujen kysymysten lisäksi joitakin täydentäviä kysymyksiä, mikäli haastateltavan
vastauksista nousi esille joitain aiemmin pohtimatta jääneitä tai täysin uusia, aiheeseen
liittyviä näkemyksiä. Haastattelujen avulla pyrittiin saamaan käsitys yrityksen nykyisistä
toimintatavoista sekä toiveista ja kehitysehdotuksista tulevaisuuden toimintatapoja ajatellen.
Kvantitatiivista tutkimusta oli kohdeyrityksen tuotteiden edellisen vuoden kulutustietojen
analysointi ja sen pohjalta tehdyn tulevaisuuden kysynnän ennustemallin kehittäminen.
Työn empiriaosan ensisijaisina lähteinä toimivat yrityksen edustajille tehdyt haastattelut
sekä yrityksestä saadut edellisen vuoden kulutustiedot. Työn empiriaosassa käytetään
tutkimusmenetelmänä

myös

mallintamista,

jonka

avulla

pyritään

mallintamaan

kohdeyrityksen nimikkeiden kulutusta tulevaisuudessa.
Työn empiriaosaa työstettiin lähes koko ajan ensimmäisen kuukauden jälkeen, aina työn
loppuunsaattamiseen saakka. Tällöin työskentely tapahtui pääasiassa kohdeyrityksen
toimistolla, mikä mahdollisti yhteistyön ja tiiviin kommunikoinnin kohdeyrityksen
työntekijöiden kanssa. Tämä kommunikointi ja yhteistyö mahdollisti juuri kohdeyritykselle
ja sen käyttöön parhaiten soveltuvien analyysien ja mallien kehittämisen.
1.4

Tutkimuksen rakenne

Tässä työssä on yhteensä 10 lukua, joista osassa käsitellään työssä käytettyjä teorioita ja
osassa kohdeyritystä ja sitä, miten teoriassa esitetyt asiat siellä toteutetaan. Työn
ensimmäisessä luvussa käsitellään esimerkiksi tutkimuksen tavoitteita ja rajauksia sekä
kuinka tutkimus toteutetaan. Työn rakenne on esitetty alla olevassa kuvassa 1.
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Luku 1. Johdanto
Luku 2. Nimikkeiden luokittelu

Luku 3. Varastonhallinta
Luku 4. Sales and Operations Planning
Luku 5. Kohdeorganisaation nykytila
Luku 6. Kohdeorganisaation varastoinnin kehittäminen
Luku 7. Kohdeorganisaation ennustemallin kehittäminen
Luku 8. S&OP-prosessin toteuttaminen ja käyttöönotto
kohdeorganisaatiossa
Luku 9. Johtopäätökset
Luku 10. Yhteenveto

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne

Työn luvut 2, 3 ja 4 käsittelevät työn aihepiiriin liittyviä teorioita. Luvussa kaksi keskitytään
nimikkeiden erilaisiin luokittelumenetelmiin. Luku kolme käsittelee varastointia ja niitä
varastointimenetelmiä, joita tämän työn empiriaosiossa tullaan hyödyntämään. Luvussa
neljä käsitellään S&OP-prosessia ja siihen liittyviä asioita. Kyseisessä luvussa esitellään
esimerkiksi millaisia erilaisia vaiheita kuukausittaiseen S&OP-prosessiin kuuluu ja mitä
onnistunut prosessi vaatii. Luvussa neljä käsitellään myös S&OP-prosessiin kuuluvaa
tulevaisuuden kysynnän ennustamista sekä prosessiin liittyviä kahta erilaista tasapainoa.
Luvut 5-8 edustavat tämän työn empiriaosuutta, ja niissä kerrotaan, kuinka teoriaosuudessa
esitetyt asiat ja menetelmät toteutetaan kohdeyrityksessä. Luvussa viisi esitellään työn
kohdeyritys sekä sen nykytila nimikkeiden luokittelun, varastointimenetelmien sekä S&OPprosessin toteuttamisen osalta. Luvussa kuusi keskitytään teoreettisen viitekehyksen
pohjalta kohdeyrityksessä tehtävään nimikkeiden luokitteluun sekä siihen, millä perusteella
ja miksi nimikkeet halutaan luokitella valituilla tavoilla.
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Luku

seitsemän

keskittyy

S&OP-prosessiin

liittyvään

tulevaisuuden

kysynnän

ennustemallin kehittämiseen sekä siihen liittyviin erilaisiin vaiheisiin. Kyseisessä luvussa
kerrotaan esimerkiksi, millä perusteella tulevaisuudessa ennustettavat nimikkeet ja
tuoteryhmät valittiin sekä miten tuoteryhmäkohtainen ennuste saadaan muutettua
tuotannonohjausjärjestelmän vaatimaan nimikekohtaiseen muotoon.
Luvussa kahdeksan käsitellään kohdeyrityksessä toteutettavaa S&OP-prosessia siltä osin
kuin se ennätettiin ottaa käyttöön tämän työn tekemisen aikana. Luvussa kahdeksan
käsitellään millaisia vaiheita kuukausittain tehtävään S&OP-prosessiin kohdeyrityksessä
tullaan tekemään sekä sitä, miten kohdeyrityksen myyntiä koulutettiin rakennetun
ennustemallin käytössä ja ennustamisessa.
Luvussa yhdeksän esitetään työstä ja sen tuloksista tehdyt johtopäätökset. Luvussa vastataan
työn alussa esitettyihin pää- ja alatutkimuskysymyksiin. Tässä luvussa arvioidaan myös työn
tulosten merkitystä sekä millaisia jatkotutkimuksia voitaisiin tulevaisuudessa tehdä tämän
työn aiheeseen liittyen. Työn viimeisessä luvussa kymmenen kootaan yhteen työssä
käsitellyt pääasiat.
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2

NIMIKKEIDEN LUOKITTELU

Nimikkeiden luokittelua hyödynnetään varastojen hallinnasta. Nimikkeiden luokitteluun on
olemassa monia eri menetelmiä ja perusteita, joista voidaan valita luokittelun tavoitteisiin
parhaiten sopivin vaihtoehto (Scholz-Reiter, Heger & Meinecke 2012). Nimikkeitä voidaan
luokitella eri luokkiin esimerkiksi myynnin, liiketuloksen, kustannusten, tuotteen
asiakkaiden määrän tai vaikkapa myyntitapahtumien koon mukaan (Sakki 1999, s. 100;
Sakki 2009, s. 97-99). Seuraavaksi käsitellään muutamia erilaisia nimikkeiden
luokittelumenetelmiä, jotka liittyvät olennaisesti tämän työn viitekehykseen. Näin ollen
kaikkia nimikkeiden luokittelumenetelmä ei työssä esitellä, vaan esille tuodaan vain ne
menetelmät, joita työn kohdeyrityksessä jo tällä hetkellä käytetään tai tullaan työn
perusteella jatkossa käyttämään.
2.1

ABC-analyysi

ABC-analyysi on yksi käytetyimmistä nimikkeiden luokittelumenetelmistä. Tämä
analyysimenetelmä kehitettiin General Electricin käyttöön 1950-luvulla. (Yu 2011) ABCanalyysi perustuu niin kutsuttuun Pareton periaatteeseen, eli toiselta nimeltään 80/20 sääntöön. Jos nimikkeet luokitellaan euromääräisen myynnin mukaan, niin 80% myynnistä
tulee yrityksen 20% tuotteista. Vastaavasti loput 20% yrityksen myynnistä tulee nimikkeistä,
jotka ovat 80% kaikista yrityksen nimikkeistä. (Yu 2011; Silver, Pyke & Peterson 1998, s.
236; Arnold, Chapman & Clive 2008, s. 270) ABC-analyysissä yrityksen nimikkeet jaetaan
yleensä kolmeen luokkaan jonkun ennalta määritellyn kriteerin mukaan. Tyypillisesti
nimikkeet luokitellaan joko myynnin tai kustannusten perusteella, mutta myös muita
luokitteluperusteita voi käyttää (Torabi, Hatefi & Saleck Pay 2012). Yleisesti nimikkeet
jaetaan eri luokkiin seuraavan periaatteen mukaan:
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•

Luokka A: Ensimmäiset 20% nimikettä, jotka vastaavat 80% myynnistä tai
kustannuksista

•

Luokka B: Seuraavat 30% nimikkeistä, jotka vastaavat 15% myynnistä tai
kustannuksista

•

Luokka C: Loput 50% nimikkeistä, jotka vastaavat 5% myynnistä tai
kustannuksista. (Arnold et al. 2008, s. 271; Scholz-Reiter et al. 2012)

Luokkien prosentuaaliset arvot eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja joissakin tilanteissa
arvojen suuruutta voi muuttaa tarpeen vaatiessa. (Arnold et al. 2008, s. 271; Scholz-Reiter
et al. 2012) Yllä kuvatusta luokittelusta havaitaan, että hyvin pieni osa yrityksen nimikkeistä
vastaa kuitenkin valtaosaa yrityksen myynnistä/kustannuksista. Vastaavasti noin puolet
yrityksen

nimikkeistä

vastaa

yhteensä

vain

viittä

prosenttia

yrityksen

myynnistä/kustannuksista. (Yu 2011) Joskus voi olla tarve luokitella nimikkeitä
useampaankin kuin kolmeen luokkaan. Silloin ABC-analyysin jaotteluun voidaan lisätä
esimerkiksi D-luokka. (Sakki 1999, s. 100)
Luokittelun tarkoituksena on saada selville mitkä yrityksen nimikkeistä ovat tärkeimpiä
liiketoiminnan kannalta, jotta näitä nimikkeitä osattaisiin ohjata oikealla tavalla. Tämä
tarkoittaa sitä, että nimikkeet jaetaan eri luokkiin sen takia, että niitä osataan ohjata ja valvoa
oikealla tarkkuudella kuitenkaan ylimääräistä aikaa ja rahaa käyttämättä. (Waters 2003, s.
274) Perinteisesti koko luokkaa ohjataan samoilla periaatteilla, mutta joskus voi olla tarpeen
eriyttää esimerkiksi C-luokan nimikkeitä niiden erilaisten roolien takia (Huiskonen, Niemi
& Pirttilä 2005). Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi sitä, kuinka nimikkeiden eri luokkia
tulisi ohjata ja mitä niiden ohjaamisessa tulisi huomioida.
A-luokka
A-luokka on nimikemäärältään pienin, mutta se vastaa suurinta osaa nimikkeiden myynnistä
tai kustannuksista luokitteluperusteesta riippuen. Tämän vuoksi kyseisen luokan
ohjaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Waters 2003, s. 274; Arnold et al. 2008, s.
273) Koska A-luokkaan kuuluvat nimikkeet ovat kaikkein tärkeimpiä yrityksen
liiketoiminnan kannalta, on huolehdittava, että tämän luokan tuotteita on varastossa riittävä
määrä kysynnän tyydyttämiseksi (Sakki 1999, s. 103 ja 109). Arnold et al. (2008, s. 273)
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toteavat, että A-luokan tuotteiden seuranta on erittäin tärkeää ja tämän luokan valvonnan on
oltava kaikkein tiukinta ja säännöllisintä. A-luokan tuotteiden ohjaamisessa ei käytetä
pelkästään automatisoituja järjestelmiä, vaan tyypillisesti nimikkeiden ohjaamisessa
käytetään myös johtajien subjektiivisia näkemyksiä sekä aikaisempaa kokemusta. (Waters
2003, s. 274) Fogarty, Blackstone & Hoffman (1991 s. 179) kuvailevat, että A-luokan
tuotteiden ennusteita sekä ennustusmenetelmiä tulee arvioida usein ja säännöllisesti,
mahdollisesti jopa kuukausittain. Myös A-luokan nimikkeiden tilausmäärien ja
varmuusvaraston suuruutta tulisi tarkastella säännöllisesti lyhyin aikavälein (Fogarty et al.
1991, s. 179).
B-luokka
B-luokan nimikkeitä on enemmän kuin A-luokan nimikkeitä, mutta ne vastaavat tyypillisesti
vain noin 15% myynnistä tai kulutuksesta riippuen nimikkeiden luokitteluperusteesta. Silver
et al. (1998 s. 316) toteavat, että B-luokan nimikkeitä tulisi ohjata kiinteillä säännöillä.
Päätöksenteossa johtajien tukena voi olla matemaattisia malleja. Jotta B-luokan nimikkeistä
saataisiin mahdollisimman paljon voittoa, tulisi johtajien kiinnittää huomioita yksittäisten
nimikkeiden tai tuotteiden täydennyspäätöksiin. (Silver et al. 1998 s. 316) Fogarty et al.
(1991 s. 179) toteavat, että B-luokan nimikkeitä ohjataan samalla tavalla kuin A-luokan
nimikkeitä, mutta valvontatoimenpiteet tapahtuvat harvemmin kuin, mitä A-luokan
nimikkeille.
C-luokka
C-luokkaan kuuluvien nimikkeiden määrä on perinteisesti suurin piirtein samansuuruinen
kuin mitä edellisten luokkien nimikkeiden määrä on yhteensä. Suuresta nimikemäärästä
huolimatta C-luokan nimikkeet vastaavat kuitenkin vain viittä prosenttia myynnistä tai
kustannuksista, riippuen millä perusteella nimikkeitä on jaettu eri luokkiin. (Arnold et al.
2008, s. 271) Tyypillisesti C-luokan nimikkeitä ohjataan yhtenä isona, ei niin tärkeänä
ryhmänä. Huiskonen et al. (2005) kuitenkin toteavat, että C-luokan nimikkeissä voi olla
nimikkeitä, jotka ovat jollakin toisella tavalla kuin myynnin tai kustannuksien mukaan
tärkeitä. Huiskonen et al. (2005) kuvailevat, että C-luokan tuotteilla voi olla kolme erilaista
roolia. Nämä C-luokkaan kuuluvien nimikkeiden mahdolliset erilaiset roolit ovat
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asiakastukirooli, tuotetukirooli sekä ei roolia. C-luokan tuotteiden roolit, niiden tehtävät sekä
ohjaustavat on kuvattu kuvassa 2.

C-luokan
nimikkeet

Asiakastukirooli

Tuotetukirooli

Ei roolia

Myydään tärkeille
asiakkaille

Myydään yhdessä Atai B-luokan tuotteiden
kanssa

Ei juurikaan yhteyttä
tärkeisiin asiakkaisiin
tai A- ja B-luokkien
tuotteisiin

Sama palveluaste kuin
asiakkaalla

Sama palveluaste kuin
A- tai B-luokan
nimikkeillä

Matala palveluaste/
tuotevalikoimasta
poistamien

Kuva 2. C-luokan nimikkeiden roolit (mukaillen Huiskonen et al. 2005)

Jos C-luokan tuotteita ostaa yritykselle erityisen tärkeä asiakas, tulee näillä tuotteilla olla
korkeampi palveluaste kuin luokan muilla tuotteilla. Toinen syy, mikä vaikuttaa joidenkin
C-luokan tuotteiden ohjaamisen muusta luokasta eroavalla tavalla on mahdollinen
tuotetukirooli. Jos jonkun C-luokan tuotteen myynti riippuu A- tai B-luokan tuotteen
myynnistä, niin tällöin kyseistä C-luokan tuotetta tulee ohjata tämän A- tai B-luokan
ohjaussääntöjen mukaan. C-luokkaan kuuluu myös nimikkeitä, joilla ei ole erityistä roolia.
Tämä tarkoittaa sitä, että tällöin ei pystytä havaitsemaan mitään merkittäviä yhteyksiä Cluokkaan kuuluvien nimikkeiden sekä A- tai B-luokan kuuluvien nimikkeiden myynnin tai
yrityksen tärkeimpien asiakkaiden välillä. Tässä tilanteessa kyseisillä C-luokan nimikkeillä
voi olla alhainen palveluaste tai ne voidaan jopa poistaa kokonaan tuotevalikoimasta.
(Huiskonen et al. 2005)
Voidaan siis todeta, että vaikka jotkut nimikkeet saattavat kuulua myynnin tai kustannusten
perusteella C-luokkaan, voi joillakin nimikkeillä kuitenkin olla merkittävä rooli yrityksen
tuotevalikoimassa. Tämän vuoksi juuri näitä C-luokkaan kuuluvia nimikkeitä, joilla on
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tärkeä rooli yrityksen tuotevalikoimassa, on parempi ohjata tiukemmilla säännöillä kuin Cluokkaa kuuluvia nimikkeitä yleensä. Näin ollen on siis tärkeää, että tunnistetaan juuri ne
nimikkeet C-luokasta, joiden tukirooli on tärkeä. Vastaavasti vähemmän tärkeiden C-luokan
nimikkeiden tunnistaminen ja niiden poistaminen parantaa varastonhallinnan tehokuutta.
(Huiskonen et al. 2005)
Tyypillisesti C-luokan tuotteita kuitenkin ohjataan hyvin yksinkertaisilla ja vähän aikaa
vievillä periaatteilla. Tavoitteena C-luokan tuotteiden varastoinnille on se, että
varastointikustannukset pysyisivät mahdollisimman alhaisina. (Silver et al. 1998, s. 359)
Fogarty et al. (1991, s. 179) kuvailevat, että C-luokan nimikkeitä voidaan jopa ohjata siten,
että mahdollinen täydennystarve tarkistetaan nimikkeiden painon tai silmämääräisen määrän
mukaan ilman erillisten varastonohjausparametrien hyödyntämistä. C-luokan nimikkeiden
hallinnalle on tyypillistä myös se, että niitä tilataan/valmistetaan kerralla suuria määriä.
Myös varmuusvarastot ovat suuria C-luokan nimikkeillä. (Fogarty et al. 1991, s. 179) Näiden
nimikkeiden ohjauksen parametrien paikkaansa pitävyyden tarkistusväli voi olla jopa puoli
vuotta eli siis huomattavasti pidempi kuin mitä A- ja B-luokan nimikkeillä (Silver et al. 1998
s. 359).
2.2

Kysynnän vaihtelu ja XYZ-analyysi

Tuotteisiin kohdistuva kysyntä ei välttämättä ole aina tasaista ja kysynnän suuruus voi
vaihdella hyvinkin merkittävästi eri ajankohtien välillä. Mentzer & Moon (2005, s. 74)
toteavat, että pääkysyntätyyppejä voidaan ajatella olevan neljä erilaista. Nämä kysyntätyypit
ovat tasainen kysyntä, trendi, kausivaihtelu ja täysin arvaamaton kysyntä. Tasainen kysyntä
tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että tarkasteltavaan tuotteeseen kohdistunut kysyntä on
tasaista eikä se vaihtele juurikaan esimerkiksi eri vuodenaikojen välillä. Vastaavasti täysin
arvaamaton kysyntä vaihtelee täysin satunnaisesti (Mentzer & Moon 2005, s. 75-76). Arnold
et al. 2008, s. 220 toteavat, että arvaamattoman kysynnän suuruuden vaihtelu voi olla pientä
tai suurta.
Kolmas perinteinen kysyntätyyppi on trendi. Jos jonkun tuotteen kysyntä on trendimäistä,
niin kysyntä lisääntyy tai vähenee tasaisesti. Kysynnän suuruutta havainnollistettaessa
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kaaviolla trendimäistä kysyntää kuvastaa suora, joka voi olla joko nouseva tai laskeva.
(Mentzer & Moon 2005, s, 75) Arnold et al. (2008, s. 219) puolestaan toteavat, että
trendimäisen kysynnän kuvaaja voi olla suoran lisäksi esimerkiksi eksponentiaalinen.
Neljäntenä perinteisenä kysyntätyyppinä pidetään kausivaihtelua. Tämä tarkoittaa sitä, että
tuotteeseen kohdistunut kysyntä vaihtelee esimerkiksi eri vuodenaikoina ja vaihtelevuus
toistuu samantyylisenä seuraavina vuosina vastaavana ajankohtana. (Bee Dagum &
Bianconcini 2016, s. 61-62) Kausittaisen kysynnän vaihtelun voi aiheuttaa sää, lomakausi
tai esimerkiksi jokin erityinen tapahtuma (Arnold. et al. 2008, s. 219). Mentzer ja Moon
(2005, s. 75-76) havainnollistavat kysynnän kausivaihtelua esimerkillä ilmastointilaitteiden
jokakesäisestä kysynnän kasvusta. Tällaista kysyntää voidaan pitää kausittain vaihtelevana.
Kysynnän kausivaihtelun aikaväli ei aina ole vuosi, vaan se voi esimerkiksi olla viikko tai
jopa päivä (Arnold et al. 2008, s. 220).
Kuten edellä todettiin, tuotteisiin kohdistunut kysyntä ei aina ole tasaista ja se voi vaihdella
hyvinkin paljon esimerkiksi vuodenajasta riippuen. Nimikkeitä voidaankin luokitella eri
luokkiin nimikkeisiin kohdistuneen kysynnän vaihtelun perusteella. XYZ-analyysi on
nimikkeiden luokittelumenetelmä, jossa nimikkeet jaetaan eri luokkiin kysynnän vaihtelun
perusteella (Scholz-Reiter et al. 2012; Saderova & Marasova 2015). XYZ-analyysi on
eräänlainen muunnos ABC-analyysistä ja yhdessä nämä analyysit täydentävät toisiaan sekä
antavat paremmin tietoa nimikkeiden luonteesta (Sakki 1999, s. 105-106). Stoll, Kopf,
Schneider & Lanza (2015) jaottelevat nimikkeet variaatiokertoimien perusteella seuraavalla
tavalla eri XYZ-luokkiin:
•

X-luokka: Variaatiokerroin on < 1,5

•

Y-luokka: Variaatiokerroin on 1,5 < 3

•

Z-luokka: Variaatiokerroin on > 3

Tuotteet, jotka kuuluvat XYZ-analyysin X-luokkaan, ovat sellaisia tuotteita, joiden kysyntä
on hyvin jatkuvaa eikä kysynnän määrässä tapahdu suuria vaihteluita ajan kuluessa. Tämän
luokan tuotteiden kysyntää pystytään ennustamaan melko luotettavasti kysynnän pienen
vaihtelun ansiosta. (Saderova & Marasova 2015; Nowotynska 2013; Sakki 2009, s. 96) Sakki
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(2009, s. 96) toteaa, että X-luokan tuotteilla on tyypillisesti paljon myyntikertoja, mikä voi
aiheuttaa myyntierien keskimäärästä pienemmän koon. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että
myyntierästä saatu myyntikate on alhaisempi keskivertoon verrattuna. (Sakki 2009, s. 96)
Y-luokkaan kuuluvien tuotteiden kysyntä vaihtelee melko voimakkaasti ja kyseessä ovat
yleensä kausi- tai trendituotteet (Scholz-Reiter et al. 2012). Y-luokkaan kuuluvien tuotteiden
kysynnän ennustaminen on vaikeaa tyypillisestä kysynnän kausivaihtelusta huolimatta
(Nowotynska 2013; Saderova & Marasova 2015). XYZ-analyysin Z-luokkaan kuuluvat
sellaiset tuotteet, joiden kysyntä vaihtelee voimakkaasti koko ajan tai joiden kysyntä on vain
hyvin satunnaista (Scholz-Reiter et al. 2012). Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden
kysynnän ennustaminen on hyvin epävarmaa (Nowotynska 2013; Saderova & Marasova
2015). Nowotynska (2013) toteaa, että Z-luokan tuotteilla tulisi olla hyvät tavarantoimittajat
sen vuoksi, että tuotteiden kysyntä vaihtelee sattumanvaraisesti ja tarve tähän luokkaan
kuuluville tuotteille voi tulla hyvinkin nopeasti. Näin ollen hyvät ja luotettavat toimittajat
pystyvät vastaamaan mahdollisesti nopeasti tulleeseen tuotteiden tarpeeseen (Nowotynska
2013).
ABC- ja XYZ-analyysit voidaan myös yhdistää yhdeksi analyysiksi ja näin ollen
luokiteltujen tuotteiden luonnetta ja tärkeyttä voidaan analysoida samanaikaisesti kahden
kriteerin avulla. ABC-XYZ -analyysistä voidaan tehdä nimikkeiden jaottelua kuvaava
nelikenttäluokittelu. Tässä nimikkeet voidaan ensin luokitella ABC-analyysin mukaan
pystysuunnassa, jonka jälkeen ne luokitellaan vaakasuunnassa XYZ-analyysin tulosten
mukaan. Kuva 3 esittää millaisen kaavion yhdistetystä ABC-XYZ -analyysistä voi tehdä.
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Kuva 3. ABC-XYZ -analyysin nelikenttä (mukaillen Stoll et al. 2015)

Kuvassa 3 nimikkeet on jaettu pystysuunnassa eri luokkiin tyypillisesti taloutta kuvaavalla
kriteerillä kuten myyntikatteella. Tämän jälkeen samat nimikkeet on jaettu vaakasuunnassa
eri luokkiin kysynnän vaihtelevuutta kuvaavalla kriteerillä. Nimikkeet, jotka kuuluvat
alueelle AX, ovat nimikkeitä, joilla myyntikate on korkein ja joiden kysynnässä ei tapahdu
suuria vaihteluita. Näin ollen tähän luokkaan kuuluvien nimikkeiden kysyntä on hyvin
ennustettavissa. Vastaavasti kuvassa 3 alhaalla oikeassa laidassa alueelle CZ kuuluvien
nimikkeiden katteet ovat huonot ja niiden kysynnän ennustettavuus on hyvin heikkoa. Kuvan
3 alueella AZ ovat nimikkeet, joilla on korkea kate, mutta joiden kysynnän ennustettavuus
on kysynnän suuresta vaihtelusta johtuen hyvin haastavaa.
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3

VARASTONHALLINTA

Tässä luvussa käsitellään varastointiin liittyvää teoriaa siltä osin kuin se olennaisesti tämän
työn

viitekehykseen

liittyy.

Luvussa

esitellään

ne

varastointimenetelmät,

joita

kohdeorganisaatiossa tällä hetkellä käytetään tai joita työn lopputuloksena tullaan jatkossa
käyttämään. Näin ollen kaikkia eri varastointimenetelmiä ei tässä työssä käsitellä.
3.1

Varmuusvarasto

Varmuusvarastolla tarkoitetaan varastoa, jonka avulla on tarkoitus turvata tuotteiden
saatavuus silloin, kun tuotteiden kysyntä ja/tai saatavuus vaihtelevat normaalitilanteesta
poikkeavalla tavalla (Fogarty et al. 1991, s. 220; Silver et al. 1998, s. 31; Vollman, Berry,
Whybark & Jacobs 2005, s.119; Arnold et al. 2008, s. 307; Sakki 2009, s. 121).
Varmuusvarastolla tarkoitetaan sitä, että varastossa pidetään enemmän tuotteita kuin mitä
kysynnän tyydyttämiseen todellisuudessa tarvittaisiin (Arnold et al. 2008, s. 307; Jonsson
2008, s. 285). Sakki (2009, s. 121) toteaa, että varmuusvarastoa on pidettävä aina, kun
varmaa tietoa kysynnän suuruudesta ei tiedetä. Varmuusvarastosta voidaan käyttää myös
nimitystä puskurivarasto (Sakki 2009, s. 104; Fogarty et al. 1991, s. 220). Varaston
täydennystilauksen

ajankohdan

selvittämiseen

ja

laskemiseen

tarvitaan

tietoa

varmuusvarastosta ja sen suuruudesta (Sakki 2009, s. 122). Varastontäydennyserän
ajankohdan määrittämisestä puhutaan tarkemmin tämän työn kappaleissa 3.2. ja 3.3.
Varmuusvaraston määrittämiseen käytetään seuraavaa kaavaa
B = k * s * ÖL
jossa,

(1)

B = varmuusvarasto
k = varmuuskerroin
s = standardipoikkeama ja
L = hankinta-/toimitusaika (Sakki 2009, s. 121-122).

Varmuusvaraston kaavassa oleva varmuuskerroin on yrityksen määrittämää palveluastetta
vastaava kerroin (Sakki 2009, s. 122). Kutakin palveluastetta vastaa tietty kerroin, joka on
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yleisesti käytetty. Standardipoikkeamalla tarkoitetaan tarkasteltavan nimikkeen kulutuksen
keskimääräistä poikkeamaa kyseisen nimikkeen keskimääräisestä kulutusmäärästä.
Standardipoikkeama kuvastaa siis tarkasteltavaan nimikkeeseen kohdistuneen kysynnän
hajontaa. Varmuusvaraston kaavassa olevalla hankinta-ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka
kuluu

varaston

täydennystilauksen

tekemisestä

siihen

hetkeen,

kun

kyseinen

varastontäydennystilaus saapuu varastoon ja on jälleen varastosta käytettävissä (Sakki 2009,
s. 120-121).
Varmuusvarastossa olevia tuotteita käytetään silloin kun normaali varasto on jo käytetty
loppuun, eikä varastoon ole vielä saapunut täydennystilausta (Waters 2003, s. 267). Vaikka
varmuusvarastosta käytetään erillistä nimeä muuhun varastoon verrattuna, ei kyseessä
kuitenkaan ole mikään erillinen varasto (Sakki 2009, s. 122). Varmuusvarastossa olevat
tuotteet ovat samassa paikassa kuin muutkin kyseisen nimikkeen varastossa olevat tuotteet.
Niistä varastossa olevista tuotteista, joilla turvataan varaston riittävyys vaihtelevan kysynnän
aikana, käytetään vain erillistä varmuusvarastonimitystä.
Suuremmat varmuusvarastot turvaavat varmemmin tuotteiden saatavuuden varastosta
kysynnän kasvaessa äkillisesti. Suuret varmuusvarastot myös maksavat enemmän, joten
yrityksen on löydettävä tasapaino näiden kahden tilanteen väliltä (Waters 2003, s. 267).
Varmuusvarastojen avulla ei kuitenkaan pystytä täysin varmasti takaamaan sitä, etteikö
varastossa olevat tuotteet koskaan loppuisi ennen varaston täydennystilauksen saapumista
(Fogarty et al. 1991, s. 220).
3.2

Tilauspistemenetelmä

Yksi yleisimmin käytetyistä varastonohjausmenetelmistä on tilauspistemenetelmä. Tämän
menetelmän perusidea on se, että kun jonkun tuotteen varastotaso laskee ennalta
määritellylle tasolle tai sen alapuolelle, niin tuotetta tilataan lisää. Tätä ennalta määrättyä
tasoa kutsutaan tilauspisteeksi. (Silver et al. 1998, s. 237; Arnold et al. 2008, s. 305) Fogarty
et al. (1991, s. 219) toteavat, että tällainen varastonohjausmenetelmä toimii tehokkaimmin
sellaisten itsenäisten tuotteiden kohdalla, joiden kysyntä on myös melko tasaista.
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Kuva 4. Tilauspistemenetelmä, jossa OP = tilauspiste, SS = varmuusvarasto ja LD = toimitusaika
(mukaillen Fogarty et al. 1991, s. 221)

Tilauspistemenetelmän periaatetta esitetään kuvassa 4. Tilauspistemenetelmässä tuotetta
tilataan aina, kun tilauspiste alittuu ja näin ollen tilausten aikaväli voi vaihdella kuten
kuvasta nähdään. Tilauspisteen kaava on seuraava:
OP = D * LT + SS
jossa,

(2)

OP = tilauspiste
D = keskimääräinen kysyntätaso
LT = toimitusaika ja
SS = varmuusvarasto. (Fogarty et al. 1991, s. 221)

Vaikka tilauspistemenetelmä on itsessään yksi varastonohjausmenetelmä, niin siitä on
olemassa muutamia eri variaatioita sen suhteen, paljonko tuotetta tilataan lisää tilauspisteen
alittuessa. Valitusta varastonohjausperiaatteesta riippuen tilattava määrä voi olla joko aina
samansuuruinen tai sen määrä voi vaihdella jokaisella täydennystilauskerralla. Perinteisin
tapa on kuitenkin tilata tuotetta tilauspisteen alittuessa ennalta määritelty kiinteä määrä lisää.
(Arnold et al. 2008, s. 305; Sakki 1999, s. 121) Jos kysyntä on yhtäkkiä epätavallisen suuri,
laukaisee tilauspistemenetelmä varastonohjausjärjestelmään uuden tilauksen mahdollisesti
heti edellisen tilauksen saapumisen jälkeen (Fogarty et al. 1991, s. 230).
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3.3

Kahden laatikon menetelmä

Kahden laatikon menetelmässä on nimensä mukaisesti kaksi laatikkoa, joissa molemmissa
on samaa tuotetta yhtä paljon. Ensin käytetään ensimmäinen laatikko loppuun ja kun kaikki
ensimmäisessä laatikossa olleet tuotteet on käytetty, niin siirrytään käyttämään toisessa
laatikossa olevia tuotteita. Toisesta laatikosta ei saa ottaa tuotteita ennen kuin ensimmäinen
laatikko on kulutettu loppuun (Silver et al. 1998, s. 238; Arnold et al. 2008, s. 318; Sakki
2009, s. 124). Tämän toisen laatikon avaamista pidetään hälytysrajana, jonka alittuessa on
laatikoissa olevaa tuotetta tilattava lisää. Kun tuotteen täydennyserä tulee varastolle, niin
ensin tulee täyttää jälkimmäinen laatikko ja vasta sen jälkeen laitetaan täydennyserästä
jäljelle jääneet tuotteet ensimmäiseen laatikkoon. (Silver et al. 1998, s. 238)
Arnold et al. (2008, s. 318) toteavat kahden laatikon menetelmän olevan yksinkertainen ja
hyvä tapa kontrolloida C-luokan tuotteita. Kyseinen menetelmä sopii hyvin juuri C-luokan
tuotteille, koska menetelmä on helppo toteuttaa, eikä siihen kulu paljoa aikaa tai rahaa.
(Arnold et al. 2008, s. 318) Sakki (1999, s. 122) toteaa, että kahden laatikon menetelmä sopii
erityisen hyvin myös sellaisille tuotteille, joiden kulutus on melko tasaista.
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4

SALES AND OPERATIONS PLANNING -PROSESSI

Tässä luvussa käsitellään Sales and Operations Planning -prosessia ja siihen liittyviä asioita.
Luvussa käsitellään myös S&OP-prosessin liittyviä tasapainoja ja niiden tärkeyttä. Lisäksi
kerrotaan mitä asioita onnistunut S&OP-prosessi vaatii ja mitä hyötyä siitä on. Tämän luvun
lopussa esitellään myös yksi näkemys siitä, millaisia erilaisia kuukausittain toistettavia
vaiheita S&OP-prosessiin kuuluu.
4.1

S&OP-prosessin periaate

S&OP-prosessi on prosessi, jonka pääasiallisena tarkoituksena on saada kysyntä ja tarjonta
tasapainoon (Wallance 2004, s. 4; Vollman et al. 2005, s. 55; Feng, D’amours & Beauregard
2008; Boyer 2009; Thomé, Scavarda, Fernandez & Scavarda 2012; Tuomikangas & Kaipia
2014).

S&OP-prosessin

avulla

pyritään

usein

yhdistämään

yrityksen

liiketoimintasuunnitelma tai strateginen suunnitelma yhdeksi yhteiseksi suunnitelmaksi
yrityksen toimintasuunnitelman kanssa (Feng et al. 2008; Affonso, Marcotte & Grabot 2008;
Thomé et al. 2012). S&OP-prosessiin liittyy vahvasti yrityksen eri toimintojen välinen
kommunikointi ja yhteistyö, jonka avulla S&OP-prosessiin kuuluvat eri osapuolet saavat
prosessin toteuttamiseen tarvittavaa informaatiota (Tuomikangas & Kaipia 2014).
Kuva 5 havainnollistaa kuinka S&OP-prosessin voidaan ajatella koostuvan kahdesta
erilaisesta osasta. Nämä osat ovat kysyntä ja tarjonta ja niistä yhdessä muodostuu S&OPprosessin ydin. (Mentzer & Moon 2005, s. 7-8) S&OP-prosessi vaatii kummankin osapuolen
sitoutumista prosessiin ja sen toteuttamiseen, jotta prosessi voisi toimia mahdollisimman
hyvin.
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Kuva 5. S&OP-prosessi (mukaillen Mentzer & Moon 2005, s. 8)

Niin S&OP-prosessissa kuin yleisestikin, yrityksen myynti ja markkinointi on vastuussa
kysynnästä ja sen luomisesta. Toimitus on puolestaan vastuussa monista erilaisista
toiminnoista, kuten esimerkiksi hankinnasta, tuotannosta sekä logistiikasta. S&OP-prosessi
koskee siis hyvin laajasti yrityksen eri toimintoja. Kysynnän ja toimituksen yhdistää S&OPprosessi, joka mahdollistaa informaation virtaamisen näiden toimintojen välissä. (Mentzer
& Moon 2005, s. 7-8) S&OP-prosessi edistää eri toimintojen välistä kommunikointia, mutta
samalla myös strategisen ja operatiivisen suunnittelun välistä koordinointia (Tuomikangas
& Kaipia 2014; Vollman et al. 2005, s. 54).
S&OP-prosessissa keskeisenä asiana on pyrkiä ennustamaan tuotteiden tulevaisuuden
kysyntää ja sitä kautta mukauttaa tuotantoa ja muita toimitusketjun osapuolten toimintoja
vastaamaan kysyntään. Tärkeänä lähtötietona tulevaisuuden kysynnän ennustamiselle on
asiakkaiden tulevaisuudensuunnitelmat sekä yrityksen tuotteiden tämänhetkiset kysynnät.
Myynti saa tietoa asiakkaiden suunnitelmista keskustellessaan heidän kanssaan. (Vollman et
al. 2005, s. 30; Wallance 2004, s. 60-61). S&OP-prosessiin liittyvää tulevaisuuden kysynnän
ennustamista sekä siihen liittyviä tekijöitä käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.3.
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4.2

Tasapainon tärkeys

Sales and Operations Planning -prosessissa tavoitteena on löytää tasapaino kysynnän ja
tarjonnan välillä, mutta myös määrien ja tuotevariaatioiden välillä (Wallance 2004, s. 4;
Vollman, et al. 2005, s. 55). Oikeastaan koko S&OP-prosessi ja siihen liittyvät toimenpiteet
keskittyvät siihen, että nämä kaksi edellä mainittua tasapainoa toteutuisi. Kun tasapaino on
saavutettu S&OP-prosessissa keskitytään siihen, että mahdollinen epätasapaino kysynnän ja
tarjonnan

tai

tuotevariaatioiden

ja

määrien

välillä

havaittaisiin

tulevaisuudessa

mahdollisimman varhain. Tällöin kysynnän ja tarjonnan tai tuotevariaatioiden ja määrien
epätasapainoon voitaisiin puuttua ja pyrkiä saamaan asiat takaisin tasapainoon
mahdollisimman nopeasti. Seuraavaksi käsitellään näitä kahta tasapainoa sekä sitä, miksi
näiden tasapainojen löytäminen on tärkeää ja mitä mahdollisesta epätasapainosta voi seurata.
4.2.1

Kysynnän ja tarjonnan tasapaino

Yrityksen toiminnan ja menestymisen kannalta on monestakin syystä tärkeää, että kysyntä
ja tarjonta olisivat tasapainossa. Mikäli kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa, niin
esimerkiksi asiakaspalvelutaso kärsii. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat eivät saa
haluamiaan tuotteita heille luvattujen toimitusaikojen puitteissa. Tämän seurauksena yritys
voi menettää asiakkaitaan, kun asiakkaat ovat tyytymättömiä saamaansa palveluun ja
päättävät näin ollen jatkossa hankkia haluamansa tuotteet joltain toiselta tavaran- tai
palveluntuottajalta. (Wallance 2004, s. 4; Vollman et al. 2005 s. 55; Boyer 2009)
Kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta voi aiheutua yritykselle ylimääräisiä kustannuksia.
Kustannukset nousevat, kun yrityksessä joudutaan tekemään suunnittelemattomia ylitöitä.
Ylitöitä voidaan jouduta tekemään, kun yrityksen normaali tuotantomäärä tai kapasiteetti ei
riitä vastaamaan tuotteisiin kohdistuneeseen kysyntään. Wallance (2004, s. 4) sekä Vollman
et al. (2005, s. 55) toteavat, että myös yrityksen valmistamien tuotteiden laatu usein kärsii,
kun tuotteet yritetään saada lähetettyä kiireellä. Työskentely kiireessä voi heikentää
työntekijöiden tekemän työn laatua, mikä ei myöskään ole tavoiteltavaa. Joskus yritys voi
joutua jopa hankkimaan väliaikaisesti joitakin tuotteita alihankkijoiltaan, kun se ei itse pysty
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valmistamaan tuotteitaan riittävän paljon kovan kiireen vuoksi. (Wallance 2004, s. 4;
Vollman et al. 2005, s. 55)
Vastaavasti jos tuotanto valmistaa tuotteita yli tarvittavan määrän, niin siitäkin syntyy
negatiivisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi varastotasojen nouseminen (Wallance 2004, s. 4;
Boyer 2009). Varastotasojen kasvu aiheuttaa kustannusten kasvun, mikä puolestaan voi
aiheuttaa haasteita yrityksen kassavirrassa. Jos tuotanto valmistaa tuotteita liikaa, niin
tuotantomääriä tulisi luonnollisesti vähentää. Tämä puolestaan voi johtaa sellaisten
tuotteiden valmistamiseen, joille ei ole kysyntää ja joita ei todellisuudessa tarvita. Tuotannon
liikavalmistus voi myös aiheuttaa tuotantotyöntekijöiden tehokkuuden heikentymisen ja
mikä voi heijastua vähitellen tuotannon tehokkuuden yleisenä laskuna. (Wallance 2004, s.
4)
Jos tuotanto valmistaa tuotteita enemmän kuin todellisuudessa on tarvetta, niin myytyjen
tuotteiden katteet alkavat tyypillisesti pienentyä. Tämä johtuu siitä, että tuotteita yritetään
saada myytyä halvemmilla hinnoilla, esimerkiksi antamalla asiakkaille erilaisia alennuksia.
(Wallance 2004, s. 4; Vollman et al. 2005, s. 55) Tällä yritykset pyrkivät siihen, ettei
yrityksen varastotasot nousisi kohtuuttoman suuriksi, joka puolestaan aiheuttaa varastoihin
sitoutuneen pääoman kasvun. Ylituotannon vuoksi myös erilaiset kampanjat ja
erikoissopimukset yleistyvät tyypillisesti (Wallance 2004, s. 4). Muun muassa näiden
seikkojen vuoksi yritysten olisi tärkeää pystyä pitämään kysyntä ja tarjonta tasapainossa.
4.2.2

Määrien ja tuotevariaatioiden tasapaino

S&OP-prosessissa pyritään löytämään tasapaino kysynnän ja tarjonnan lisäksi myös määrien
ja eri tuotevariaatioiden välille. Tässä määrällä tarkoitetaan niin sanottua isoa kuvaa, jossa
pohditaan

esimerkiksi

eri

tuoteryhmiä

sekä

niiden

kulutuksia

tulevaisuudessa.

Tuotevariaatiolla tarkoitetaan yksityiskohtaisempia ja jopa tuotekohtaisia kulutusarvioita.
(Wallance 2004, s. 6; Vollman et al. 2005, s. 56) Wallance (2004, s. 6) toteaa, että fiksut
yritykset käyttävät tarpeeksi aikaa pohtiakseen suurta kuvaa ja vasta sen jälkeen siirtyvät
miettimään yksityiskohtaisempia arvioita. Hän toteaa myös, että kun iso kuva on pohdittu
ensin huolella, niin tuotekohtaisen pohdinnan kohdalla esiin tulleet asiat ovat helpommin
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ratkaistavissa. (Wallance 2004, s. 6) Wallancen kanssa samaa mieltä ovat myös Vollman et
al. (2005, s. 56), joiden mielestä yritysten tulisi ensin keskittyä suuremman kuvan
pohtimiseen ja vasta sen jälkeen siirtyä yksittäisten tuotteiden kysynnän arvioimiseen.
Wallance (2004, s. 6) kuvailee, että monet yritykset pohtivat suurta kuvaa vain kerran
vuodessa eli silloin, kun he tekevät vuotuisen toimintasuunnitelmansa. Tämä ei kuitenkaan
hänen mielestään riitä. Hänen mukaansa yritysten tulisi pohtia toimintansa suurta kuvaa
useammin kuin kerran kvartaalissa. Hän myös toteaa, että useimmat yritykset käyttävät aivan
liian vähän aikaa suuren kuvan ennustamiseen. Vastaavasti suurin osa yrityksistä pyrkii
ennustamaan liian tarkkaan yksittäisten tuotteiden menekkiä ja näin ollen suuren kuvan
hahmottaminen jää taka-alalle. (Wallance 2004, s. 6) Kun yrityksen toiminnan suuri kuva
on hahmotettu, niin yksittäisten tuotteiden kohdalla tulevat ongelmat ovat helpommin
ratkaistavissa (Wallance 2004, s. 7).
4.3

Kysynnän ennustaminen S&OP-prosessissa

Tulevaisuuden kysynnän ennustaminen on yksi S&OP-prosessin keskeisimmistä osista.
Mentzer & Moon (2005, s. 11) toteavat, että yrityksen toimitusketjua on vaikea hallita
tehokkaasti, mikäli tulevaisuuden ennusteet eivät ole sekä tarkkoja että luotettavia.
Kysyntäennusteita tehdään sen vuoksi, että yrityksellä olisi parempi käsitys tulevaisuudesta.
Yleisesti yrityksen tulevaisuuden kysyntäennusteen tekemisestä on vastuussa yrityksen
myynti- ja markkinointiosastot. (Mentzer & Moon 2005, s. 10)
Tehtyä tulevaisuuden kysyntäennustetta hyödynnetään tuotannonsuunnittelussa siten, että
tuotanto suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden kysyntäennusteen mukaisia tarpeita
(Mentzer & Moon 2005, s. 10; Affonso et al. 2008). Voidaan siis sanoa, että myynnin tekemä
tulevaisuuden kysyntäennuste on tuotannonsuunnittelun lähtötieto, jota hyödynnetään, kun
suunnitellaan, millaisia tuotteita tuotannossa tullaan tulevaisuudessa valmistamaan.
Tuotannon tulevaisuuden suunnitelman tekemisestä on vastuussa tuotanto. Tällä tavalla
toimimalla pyritään pitämään kysyntä ja tarjonta myös tulevaisuudessa tasapainossa.
(Mentzer & Moon 2005, s. 10)
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S&OP-prosessiin liittyvä tulevaisuuden kysynnän ennuste voi kattaa hyvinkin pitkän ajan.
Kysynnän ennuste voi olla pituudeltaan muutamasta kuukaudesta jopa vuoteen tai vieläkin
pidempi. (Vollman et al. 2005, s. 30; Mentzer & Moon 2005, s. 10-11) Affonso et al. (2008)
puolestaan toteavat, että S&OP-prosessiin liittyvä tulevaisuuden kysyntäennuste kattaa
tyypillisesti 12-18 kuukautta. Grimson & Pyke (2007) toteavat artikkelissaan, että kyseisessä
prosessissa tehtävän tulevaisuuden ennusteen laajuus voi olla jopa kuudesta kuukaudesta
kolmeen vuoteen, mutta tyypillisesti se on kuitenkin 6-18 kuukautta.
S&OP-prosessiin

liittyvä

tulevaisuuden

kysynnän

ennuste

tehdään

tyypillisesti

tuoteryhmittäin (Affonso et al. 2008; Iver & Jonsson 2010). Wallance (2004, s. 60) toteaa,
että S&OP-prosessiin liittyvän tulevaisuuden kysynnän ennusteen tulisi ehdottomasti
sisältää jo yrityksen tarjoamia tuotteita, mutta myös uusia, tulevaisuudessa julkaistavia
tuotteita.
4.4

S&OP-prosessin toteuttamisen hyödyt

S&OP-prosessin toteuttamiseen myötä yrityksen on mahdollista saavuttaa lukuisia erilaisia
hyötyjä (Vollman et al. 2005, s. 54). Yksi S&OP-prosessin toteuttamisen hyöty on se, että
tyypillisesti yrityksessä on useita toisistaan erillisiä tulevaisuuden suunnitelmia, jotka
S&OP-prosessin kautta voidaan yhdistää yhdeksi koko yritystä koskevaksi yhteiseksi
suunnitelmaksi. Prosessin avulla yrityksessä saadaan luotua yhteys lyhyen aikavälin
toiminnansuunnitelman sekä yrityksen pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden välille.
(Vollman et al. 2005, s. 54; Milliken 2008; Thomé et al. 2012; Tuomikangas & Kaipia 2014)
Myös Boyer (2009) toteaa S&OP-prosessin toteuttamisen hyödyksi sen, että yrityksessä
olevat useat eri suunnitelmat saadaan sulautettua yhdeksi suunnitelmaksi.
S&OP-prosessin toteuttamiseen ja käyttöönottoon liittyy myös muita lukuisia hyötyjä.
Wallance (2004 s.7) kertoo, kuinka varasto-ohjautuvasti toimivien yritysten palvelutaso
tyypillisesti paranee ja samalla myös valmistuotevarastot pienenevät. Vastaavasti
tilausohjautuvasti toimivien yritysten palvelutaso paranee ja toimitusajat pienenevät.
Kyseisen prosessin toteuttamisen myötä on tavallista, että tuotantotasot ovat aikaisempaa
tasaisempia ja näin vähentyy myös ylitöiden tarve. S&OP-prosessin toteuttamisen avulla
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yritys saa paremman käsityksen tulevaisuuden mahdollisista kapasiteettiongelmista.
(Wallance 2004, s. 7). Myös Thomé et al. (2012) nimeävät S&OP-prosessin hyödyiksi
pienentyneet varastotasot, kysynnän ja tarjonnan välillä vallitsevan tasapainon sekä
yrityksen tuloksen ja voittojen optimoinnin.
S&OP-prosessin myötä viestintä yrityksen eri osastojen välillä tehostuu ja tiedonkulku
paranee (Wallance 2004, s. 8; Thomé et al. 2012; Tuomikangas & Kaipia 2014). S&OPprosessi lisää siis tiimityöskentelyä yrityksen eri toimintojen välillä, mikä puolestaan
helpottaa kysynnän ja tarjonnan tasapainon hallintaa. (Wallance 2004, s. 8; Tuomikangas &
Kaipia 2014) Wallance (2004, s. 8) kuvailee kyseisen prosessin eduksi sen, kuinka koko
yrityksen yhteisillä numeroilla ja käsityksillä saadaan kaikki yrityksen osastot toimimaan
yhteisen suunnitelman mukaisesti. Thomé et al. (2012) toteavat, että yrityksen eri osastojen
välisellä kommunikoinnilla ja yhteistyöllä on yrityksen toimintaa parantava vaikutus.
Yksi merkittävä S&OP-prosessin hyöty Wallancen (2004, s. 8) mukaan on niin kutsuttu
ikkuna tulevaisuuteen. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kun S&OP-prosessi tehdään hyvin ja
huolellisesti, niin sen avulla pystytään havaitsemaan paremmin tulevaisuudessa
mahdollisesti eteen tulevat ongelmat ja haasteet. S&OP-prosessin käytön avulla pystytään
esimerkiksi ennakoimaan ja varautumaan uuden tuotteen lanseerauksen aiheuttamaan
huomattavaan tuotantokapasiteetin tarpeeseen, ennen kuin kapasiteettia todella tarvitaan.
(Wallance 2004, s. 8) Tulevaisuuden ikkunaan vaikuttaa vahvasti S&OP-prosessissa tehtävä
kysynnän tulevaisuuden ennustaminen ja arviointi. Ennusteen avulla esimerkiksi tuotanto
pystyy paremmin sopeutumaan ja varautumaan tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuviin
kysynnän muutoksiin ja sopeuttamaan tuotantoaan näihin muutoksiin. (Wallance 2004, s.
76)
4.5

Onnistuneen S&OP-prosessin vaatimukset

Boyer (2009) on artikkelissaan listannut 10 kohtaa, jotka hänen mielestään tarvitaan S&OPprosessin onnistumiseen. Myös Lapide (2004) on laatinut oman listan asioista, joita
onnistunut S&OP-prosessi vaatii. Myös muissa S&OP-prosessia käsittelevissä artikkeleissa
on mainittu joitakin onnistuneen S&OP-prosessin vaatimuksia ja ominaisuuksia.
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Onnistumisen vaatimuksissa on listauksen tekijästä riippuen hieman eroavaisuuksia, mutta
niistä on löydettävissä myös yhtäläisyyksiä.
Sekä Boyer (2009) että Lapide (2004) mainitsevat yhdeksi S&OP-prosessin onnistumisen
vaatimukseksi säännölliset S&OP-tapaamiset. Myös Harwell (2006) määrittää yhdeksi
prosessin menestymisen kriittiseksi tekijäksi säännöllisesti toistuvat tapaamiset. Tällä
tarkoitetaan sitä, että S&OP-prosessiin liittyvät tapaamiset olisivat säännöllisiä, esimerkiksi
kerran kuussa, ja kaikki osallistujat tietäisivät tapaamisista riittävän aikaisin. Riittävän
aikaisella kokousten ajankohdan sopimisella varmistetaan, että kokoukselle sovittu
ajankohta sopii kaikille osallistujille. Boyer (2009) toteaa, että S&OP-prosessin
onnistumisen kannalta on tärkeää, että prosessiin liittyvät henkilöt myös osallistuvat
kokouksiin eivätkä jätä kokouksia väliin muiden työtehtävien vuoksi.
Niin Boyer (2009) kuin Lapidekin (2004) tuovat onnistuneen S&OP-prosessin
edellytyksissä esille sen, kuinka prosessiin ja sen toteutukseen tulee osallistua eri henkilöitä
yrityksen useilta eri osastoilta. Koska S&OP-prosessin tavoitteena on kysynnän ja tarjonnan
tasapaino, tulisi prosessiin osallistua kysyntäpuolen edustajia, eli myynnin edustajia, sekä
tarjonnan edustajia, eli tuotannosta vastaavia henkilöitä. Myös muiden osastojen edustajia
tarvitaan onnistuneeseen S&OP-prosessin. Myynnin ja tuotannon edustajien lisäksi S&OPprosessiin tulisi osallistua henkilö tai henkilöitä ainakin hankinta-, logistiikka- sekä
talousosastolta. (Boyer 2009; Lapide 2004) Usean eri osaston edustajien osallistuminen
S&OP-prosessiin sekä siihen liittyviin kokouksiin mahdollistaa osastorajojen ylittävän
kommunikoinnin, mikä on yksi S&OP-prosessin tuoma hyöty sekä onnistumisen edellytys.
Harwellin (2006) mukaan yrityksen ylimmän johdon tuki on S&OP-prosessin onnistumisen
yksi kriittisimmistä tekijöistä. Tämä korostuu hänen mukaansa siinä, että prosessin
toteuttamisessa on mukana henkilöitä yrityksen eri osastoilta. Hänen mukaansa on tärkeää,
että yrityksen ylin johto ilmaisee tukensa S&OP-prosessille ja sen toteuttamiselle. Harwellin
(2006) mukaan tuen osoittamisen lisäksi yrityksen johdon tulee esimerkiksi määrittää, millä
tavalla prosessin onnistumista mitataan, millä tavalla prosessista raportoidaan sekä ilmaista
selkeästi vaatimuksensa kommunikoinnista ja päätösten tekemisestä.

36

Lapide (2004) listaa onnistuneen S&OP-prosessin edellytykseksi sen, että joku osasto tai
yksittäinen henkilö ottaa vastuun kyseisen prosessin toteuttamisesta ja sen toistuvasta
läpiviemisestä. Tällä hän tarkoittaa, että S&OP-prosessista vastuussa oleva henkilö huolehtii
prosessin eri vaiheiden toteuttamisesta ajallaan ja suunnitellusti. (Lapide 2004) Boyer (2009)
puolestaan toteaa, että olisi hyvä, mikäli S&OP-prosessista ja sen toteuttamisesta olisi
vastuussa pieni ryhmä eikä vain yksittäinen henkilö. Milliken (2008) toteaa, että onnistunut
S&OP-prosessi vaatii johtajatiimin, joka huolehtii prosessin toteuttamisesta.
Boyer (2009) listaa yhdeksi onnistuneen S&OP-prosessin vaatimukseksi sen, että prosessi
ja sen rakenne on suunniteltu. Tähän osioon kuuluu hänen mukaansa muun muassa prosessin
toteuttamisen rakenne eli se, mitä vaiheita prosessiin kuuluu sekä myös koko prosessin
toimivuuden mittaaminen. Harwell (2006) on maininnut yhdeksi erilliseksi S&OP-prosessin
onnistumisen kriittiseksi tekijäksi prosessin tavoitteiden määrittämisen sekä onnistumisen
mittaamisen. Myös Lapide (2004) on nimennyt prosessin mittaamisen yhdeksi onnistuneen
S&OP-prosessin elementiksi. Hänen mukaansa S&OP-prosessissa usein mitataan kysynnän
ennusteen tarkkuutta. Kuitenkin prosessin kehittämisen kannalta olisi hyödyllistä mitata
esimerkiksi myynti- ja markkinointisuunnitelmien noudattamista. (Lapide 2004) S&OPprosessia ja sen toimivuutta voi mitata hyvin monella muullakin eri tavalla kuin vain
kysyntäennusteen tarkkuudella kuten esimerkiksi ajallaan toimitettujen tilausten,
varastotasojen tai kapasiteetin käyttöasteen perusteella (Hulthén, Näslund & Norrman
2016).
Milliken (2008) kuvailee onnistuneen S&OP-prosessin edellytykseksi prosessiin liittyvää
koulutusta. Hän toteaa, kuinka S&OP-prosessiin osallistuvan henkilön osallistuminen
prosessiin ja samalla koko prosessin toteuttaminen paranevat, kun henkilö ymmärtää S&OPprosessin ja sen tuoman kehityksen. (Milliken 2008) Myös Boyer (2009) listaa yhdeksi
S&OP-prosessin

onnistumisen

kriittiseksi

edellytykseksi

prosessiin

osallistuvien

henkilöiden koulutuksen. Hän korostaa, että kaikkien S&OP-prosessiin osallistuvien tulee
saada rauhassa perehtyä prosessiin ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Myös yrityksen
johdon tulisi perehtyä tarkemmin S&OP-prosessiin ja sen toteuttamiseen, aivan kuten
muidenkin prosessiin kuuluvien työntekijöiden. (Boyer 2009)
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4.6

S&OP-prosessi kuukausitasolla

S&OP-prosessi ei ole yksittäinen kerran tapahtuva toiminto, vaan sen tarkoituksena on olla
kuukausittain toistuva toimintamalli. S&OP-prosessiin liittyy useita erilaisia malleja, jotka
eroavat hieman toisistaan esimerkiksi niiden sisältämien vaiheiden ja tuotosten suhteen
(Thomé et al. 2012). Seuraavaksi esitellään Thomas Wallancen kehittämä S&OP-prosessin
kuukausittainen toimintamalli. Tämän Wallancen kehittämän toimintamallin esittelevät
myös Vollman et al. (2005, 60-62) omassa kirjassaan. Wallancen kehittämään
toimintamalliin kuuluu viisi eri vaihetta. Nämä vaiheet ovat datan kerääminen, kysynnän
ennustaminen, kapasiteetin suunnittelu, alustava S&OP-kokous sekä johtajien S&OPkokous. (Wallance 2004, s. 59) Kuvassa 6 esitetään Wallancen (2004, s. 59) kehittämän
S&OP-prosessin kuukausittain toistuvat vaiheet sekä kunkin vaiheen tuottamat tuotokset.

Kuva 6. Kuukausittaisen S&OP-prosessin eri vaiheet (mukaillen Wallance 2004, s.59)

Datan kerääminen
Tässä S&OP-prosessin kuukausittaisessa toimintatavassa ensimmäisenä vaiheena on
menneen kuukauden tietojen kerääminen. Tämä vaihe suoritetaan tyypillisesti heti kun
edellinen kuukausi on päättynyt. Tietoja päivitetään esimerkiksi toteutuneen myynnin
lukujen, tuotannon sekä varastotasojen osalta. Nämä uudet ja päivitetyt edellisen kuukauden
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tapahtumia kuvaavat tiedot päivitetään S&OP-prosessissa käytettyyn järjestelmään tai
raporttiin samaan kohtaan kuin missä aikaisempien kuukausien vastaavat tiedot ovat. Tämän
vaiheen tarkoituksena on tuottaa myynnin ja markkinoinnin henkilöstölle tietoa menneestä
kuukaudesta, jotta he pystyvät myöhemmin tekemään uuden, päivitetyn tulevaisuuden
kysyntäennusteen. Kun edellisen kuukauden tiedot on kerätty ja muokattu sopivaan
muotoon, ne välitetään niitä tarvitseville henkilöille. (Wallance 2004, s. 58-59) Myös Boyer
(2009) nimeää datan keräämisen yhdeksi kuukausittain tehtäväksi vaiheeksi kuvailemassaan
mallissa.
Kysynnän ennustamisen vaihe
Kysynnän ennustamisen vaiheessa myyntihenkilöstö päivittää tulevaisuuden ennusteensa
heille toimitettujen, päivitettyjen edellisen kuukauden toteutuneiden myyntitietojen
perusteella. Ennuste ei koske vain seuraavaa kuukautta vaan se voi pitää sisällään jopa yli
15 kuukauden ennusteen. (Wallance 2004, s. 60) S&OP-prosessiin liittyvää tulevaisuuden
kysynnän ennustamista ja siihen liittyviä tekijöitä käsiteltiin tarkemmin tämän työn
kappaleessa 4.3.
Myynti käyttää historiatietoja ennustamisen pohjana. Aina kuitenkaan historia ja tulevaisuus
eivät ole samanlaisia, joten pelkkään historiatietoon ei myynnin tekemä tulevaisuuden
kysyntäennuste voi pohjautua. Yleensä myynnin subjektiivisten näkemysten liittäminen
tilastolliseen ennustamiseen tarjoaa tarkemman ennusteen kuin pelkkä tilastollinen ennuste.
Tämä johtuu siitä, että tulevaisuus ei välttämättä ole samanlainen kuin menneisyys. Tämän
vuoksi on tärkeää, että myynnin henkilöt ovat yhteydessä asiakkaisiin ja keskustelevat
asiakkaiden tulevaisuuden käsityksistä ja tarpeista. Wallance (2004, s. 60) toteaa, että
ennustetta tehtäessä on hyvä keskittyä suurien asiakkaiden mahdollisesti tilaamiin tuotteisiin
tai sellaisiin yrityksen tuottamiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin, joiden myynti on määrällisesti
suurta. Ennusteessa ei kannata keskittyä pienien ja vähän myytävien tuotteiden tai
tuoteryhmien ennustamiseen. (Wallance 2004, s. 60-62)
Ennusteeseen on hyvä liittää historiatietojen sekä myynnin subjektiivisten näkemysten
lisäksi joitain ulkopuolisia indeksejä, kuten esimerkiksi talouden indikaattori tai kuluttajien
asennetta kuvaava indeksi. Kun myynnin tekemä ennuste on kasattu yhteen, on tärkeää, että
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ennustetta tehtäessä tehdyt oletukset kirjataan ylös. Näin varmistetaan, että ne ovat jatkossa
kaikkien saatavilla ja nähtävillä. (Wallance 2004, s. 60-62)
Kun myynnin henkilöstö on tehnyt ennusteensa, on suotavaa, että se esitellään myynnin
johdolle. Tämä sen vuoksi, että myyntijohtaja voi kertoa oman mielipiteensä ennusteen
oikeudellisuudesta sekä tarvittaessa tehdä muutoksia siihen. Näin toimimalla varmistetaan,
että ennuste ei tule myyntijohtajalle yllätyksenä johtotason S&OP-kokouksessa ja että
ennusteella on jo valmiiksi myynnin johdon tuki. Tämän jälkeen ennuste toimitetaan
eteenpäin. Myynnin tekemä tulevaisuuden kysyntäennuste toimii S&OP-prosessin
seuraavan vaiheen lähtötietona. (Wallance 2004, s. 60-63)
Boyer (2009) jakaa kuvailemassa mallissa Wallancen (2004, s. 60-63) kysynnän
ennustamisen vaiheen useampaan vaiheeseen. Vaikka Boyer (2009) käsittelee tulevaisuuden
kysyntäennusteen luomista useammassa kuukausittain toistettavassa erillisessä vaiheessa,
pitää kaikki ne vaiheet sisällään kuitenkin kaiken saman kuin mitä Wallance (2004, s. 6063) esittää tehtäväksi yhdessä kuukausittaisen S&OP-prosessin vaiheessa.
Kapasiteetin suunnittelu
Kysynnän ennustamisen jälkeen seuraava vaihe on kapasiteetin suunnittelu (Wallance 2004,
s. 64). Mentzerin & Moonin (2005, s. 10) mukaan S&OP-prosessin kapasiteetin suunnittelu
ei sisällä pelkästään tuotannonsuunnittelua vaan myös esimerkiksi hankinta- ja
henkilöstötarvesuunnittelua. Kapasiteettisuunnitelmat voivat olla aikaväliltään lyhyitä tai
pitkiä. Ne voivat olla esimerkiksi seuraavan kuukauden tuotantosuunnitelma tai jopa pitkän
aikavälin tuotannon laajentamisen suunnitelma. (Mentzer & Moon 2005, s. 10)
Tässä S&OP-prosessin kuukausittain tehtävässä vaiheessa voidaan tarvittaessa muuttaa
yrityksen tuotantosuunnitelmaa, mikäli myynnin tekemä tulevaisuuden kysyntäennuste sitä
vaatii. Jos myynnin tekemä ennuste on muuttunut edellisessä kuussa tehdystä ennusteesta,
voi olla tarpeen muuttaa esimerkiksi joidenkin tuoteryhmien tuotantosuunnitelmia. S&OPprosessin tämän vaiheen tuotoksena on päivitetty tuotantosuunnitelma. Tässä vaiheessa
tehdään myös lista ennusteen muutoksen aiheuttamista mahdollisista haasteista tuotannossa
ja toimituksissa, joita ei ole pystytty ratkaisemaan tai jotka vaativat korkeamman tason
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päätöksiä. Tällaisten asioiden lista toimitetaan alustavaan S&OP-kokoukseen käsiteltäväksi.
(Wallance 2004, s. 64)
Alustava S&OP-kokous
Alustavan S&OP-kokouksen tavoitteena on tehdä johtotason S&OP-kokoukselle ehdotukset
kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi ja sen vaatimista toimenpiteistä. Ehdotuksia
tehdään tuoteryhmätasolla siitä, muuttuuko tuoteryhmän myynti- tai tuotantosuunnitelma
vai pysyvätkö ne edellisessä kuussa tehdyissä suunnitelmissa. Tarkoituksena olisi myös
ratkaista mahdollisia ongelmia sekä näkemyseroja niin, että voitaisiin antaa suosituksia
johtotason S&OP-kokousta varten. Alustavassa S&OP-kokouksessa on tarkoituksena myös
sopia, kuinka sellaiset asiat, joista ei tässä alustavassa S&OP-kokouksessa päästä
yhteisymmärrykseen, esitetään johtotasolle. Myös johtotason kokouksen agendan
laatiminen on alustavan S&OP-kokouksen yksi tehtävä. (Wallance 2004, s. 65-67)
Wallance (2004, s. 69) kertoo, kuinka pienissä yrityksissä ei välttämättä tarvita erillistä
alustavaa S&OP-kokousta, vaan tämä kokous ja johtotason S&OP-kokous voidaan yhdistää
yhdeksi kokoukseksi. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että kokoukseen kutsutaan
riittävän kattavasti ja monipuolisesti henkilöstöä yrityksen eri osastoilta. Monipuolisella
henkilöstön kutsumisella pyritään varmistamaan se, että kustakin S&OP-prosessiin
kuuluvalta osastolta kokoukseen osallistuu ainakin yksi henkilö, joka tietää osaston asioista
ja osallistuu näin S&OP-prosessin päätöksentekoon. (Wallance 2004, s. 69)
Johtotason S&OP-kokous
Johtotason S&OP-kokous on Wallancen (2004, s. 68) mallin viimeinen vaihe. Sen
tavoitteena on tehdä lopulliset tuoteryhmäkohtaisesti päätökset kunkin tuoteryhmän
myyntiennusteisiin ja tuotantosuunnitelmiin liittyen. Päätöksenteon tukena ovat alustavassa
S&OP-kokouksessa laaditut tuoteryhmäkohtaiset suositukset. Johtotason kokouksessa
ratkaistaan

myös

ne

kohdat,

joista

alustavassa

S&OP-kokouksessa

ei

päästy

yhteisymmärrykseen. Kaikkiaan johtotason S&OP-kokouksen tarkoituksena on tehdä
lopulliset ja vahvistetut päätökset kaikkiin tarvittaviin asioihin. Näin yritykselle saadaan
kaikkien osapuolten hyväksymä yhteinen toimintasuunnitelma. (Wallance 2004, s. 68)
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Johtotason S&OP-kokous kuuluu myös Boyerin (2009) esittämään kuukausittain tehtävän
S&OP-prosessin vaiheisiin. Tämän johtotason S&OP-kokouksen tavoitteet ja tuotokset ovat
niin Wallancen (2004, s. 68) kuin Boyerinkin (2009) esittämissä kuukausittain
toteutettavissa malleissa samanlaiset. Johtotason kokouksen tavoitteena on molempien
mielestä luoda lopullinen ennuste tulevaisuuden kysynnästä sekä vahvistaa mahdollisesti
päivitetty tuotantosuunnitelma (Wallance 2004, s. 68; Boyer 2009).
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5

KOHDEYRITYKSEN NYKYTILA

Tässä luvussa esitellään kohdeyritys sekä sen tämänhetkisiä toimintatapoja. Luvussa
käsitellään muun muassa kuinka yrityksessä toteutetaan nimikkeiden luokittelu ja
varastonohjaus. Lisäksi luvun lopussa esitellään millaisessa vaiheessa yrityksen S&OPprosessi on tämän työn aloittamisen aikaan.
5.1

Yritysesittely

Kohdeyritys on suomalainen teollisuusyritys, joka valmistaa sähköisiä kodinkoneita.
Yrityksellä on myös muutakin liiketoimintaa kuin pelkkien sähköisten kodinkoneiden
valmistusta, mutta niiden valmistus on yrityksen ydinliiketoimintaa. Yritys myy suurimman
osan valmistamistaan tuotteista toisille yrityksille, jotka jälleenmyyvät kohdeyrityksen
tuotteet edelleen kuluttajille. Kohdeyritys työllistää satoja ihmisiä, joista valtaosa
työskentelee Suomessa.
Yrityksellä on kotimaan myynnin lisäksi vientiä kymmeniin eri maihin ympäri maailmaa.
Yritys on markkinajohtaja Suomessa ja sillä on hyvä kansainvälinen markkina-asema.
Kohdeyrityksen keskeisimpiä markkina-alueita ovat Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi
Keski-Eurooppa ja Venäjä. Kotimaan myynti kattaa kuitenkin suurimman osan yrityksen
myynnistä. Yrityksellä on muutama tehdas eri puolilla maailmaa, mutta sen suurin tehdas
sijaitsee Suomessa. Vaikka yrityksellä on kansainvälistä toimintaa sekä tehtaita Suomen
rajojen ulkopuolella, niin tässä työssä keskitytään Suomessa toimivan päätehtaan toimintaan
ja sen kehittämiseen. Tässä työssä kehitetyt toimintamallit saatetaan ottaa käyttöön myös
yrityksen ulkomailla sijaitsevissa tehtaissa, mikäli tämän työn perusteella luotuihin
toimintatapoihin sekä niiden tuottamiin tuloksiin ollaan tyytyväisiä.
5.2

Yrityksen nimikkeiden luokittelun nykytila

Tällä hetkellä kohdeyrityksessä luokitellaan yrityksen ulkopuolelta hankittavia nimikkeitä
ja tuotteita ABC-luokkiin. Luokittelut ovat valtaosin oikeita ja paikkansapitäviä, mutta
joitakin virheellisiä tietoja luokittelussa saattaa kuitenkin olla. Hankinnan nimikkeiden
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luokittelun kriteereinä ovat nimikkeen toimitusaika sekä nimikkeen tärkeys tuotannon
toiminnan kannalta. Hankittavien nimikkeiden A-luokkaan kuuluvat sellaiset nimikkeet,
joiden toimitusaika on pitkä ja jotka ovat tuotannon toimivuuden kannalta erittäin tärkeitä.
Näiden nimikkeiden puuttuminen voisi aiheuttaa suuria ongelmia tuotannossa. Ostettavien
nimikkeiden B-luokkaan kuuluvat sellaiset nimikkeet, joiden toimitusaika on A-luokan
nimikkeitä lyhyempi, mutta jotka ovat myös tuotannossa tärkeitä nimikkeitä. A- ja Bluokkiin kuuluvien nimikkeiden välisenä erona on siis erot nimikkeiden toimitusaikojen
pituuksissa. C-luokkaan kuuluvat sellaiset nimikkeet, jotka eivät ole tuotannon toimivuuden
kannalta niin kriittisiä ja joiden saatavuudessa ei ole ennalta tiedettyjä haasteita tai
suurempia viiveitä.
Yrityksen itse valmistamilla nimikkeillä ja tuotteilla ei tällä hetkellä ole käytössä mitään
nimikkeiden

luokittelumenetelmää.

Nimikkeiden

ohjauksessa

käytetään

pitkälti

työntekijöiden työkokemukseen perustuvaa tietoa. Käsitys yrityksen tärkeimmistä ja
suosituimmista nimikkeistä perustuu siis jokaisen henkilökohtaisiin havaintoihin
nimikkeiden kulutus- eli myyntimääristä.
5.3

Varastoinnin nykytila

Kohdeyrityksen tuotanto on täysin varasto-ohjautuvaa, eikä myynnin näin ollen pitäisi
vaikuttaa tuotantoon tai sen aikatauluihin. Yrityksessä on käytössä tuotannon- ja
varastonohjaukseen tuotannonohjausjärjestelmä, jonka avulla pystytään seuraamaan
esimerkiksi

nimikkeiden

kulutustietoja.

Yrityksessä

käytetään

tällä

hetkellä

tilauspistemenetelmää kaikkien nimikkeiden varastoinnin ohjausmenetelmänä. Kun
nimikkeiden kulutusta ja varastointiparametreja tutkii, niin tilauspisteiden suuruuksissa on
havaittavissa joidenkin nimikkeiden kohdalla virheellisyyksiä. Joillakin nimikkeillä
tilauspisteet ovat tällä hetkellä hyvin suuret verrattuna nimikkeen todelliseen vuosittaiseen
kulutukseen. Joidenkin nimikkeiden tilauspisteet ovat puolestaan aivan liian pienet, jotta
nimikkeiden varastot riittäisivät kattamaan edes toimitusajan kysynnän.
Tällä hetkellä yrityksen nimikkeiden tilauspisteet on laskettu kahden viikon keskimääräisen
kysynnän perusteella. Tilauspisteiden määrittelyssä on myös otettu paikoitellen huomioon
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yrityksen työntekijöiden subjektiivisia näkemyksiä, mikäli tilauspisteen käytäntö on
osoittanut, että tilauspisteen tulisi olla erisuuruinen kuin mitä edellä mainitun laskun kautta
on saatu. Vaikka tuotanto on varasto-ohjautuvaa, niin kaikilla eniten myydyillä tuotteilla ei
tällä hetkellä ole varmuusvarastoja, joilla turvattaisiin tuotteiden saatavuus kysynnän ollessa
normaalia suurempaa varaston täydennykseen kuluvana aikana. Tämä on aiheuttanut
yrityksessä haasteita tilausten toimittamisessa ajallaan tilanteissa, joissa tuotteiden kysyntä
varaston täydennykseen kuluvana aikana on ollut tavallista tasoa suurempaa.
Tilauspisteiden virheellisyyksien ja puutteellisten varmuusvarastojen vuoksi yrityksessä
ajaudutaan välillä tilanteisiin, joissa tuotannon on muutettava tuotantosuunnitelmaansa
myynnin

tarpeiden

mukaiseksi

ja

luovuttava

varastotasojen

mukaisesta

tuotannonohjauksesta. Näin on jouduttu tekemään tilanteissa, joissa myynti on luvannut
asiakkaalle tuotteita, jotka ovat jo varastosta loppuneet. Tuotannon mukauttamisella
myynnin mukaan pyritään turvaamaan asiakkaille tuotteiden saatavuus sovitulla
aikataululla, vaikka kyseisiä tuotteita ei sillä hetkellä varastossa olisikaan.
5.4

S&OP-prosessin nykytila

S&OP-prosessia ei kohdeyrityksessä ole tällä hetkellä vielä käytössä. Yrityksen johdolla on
kuitenkin vahva tahtotila ottaa kyseinen prosessi yleiseksi toimintamalliksi. Tämän työn
aloittamisen aikaan tulevaa kysyntää ei yrityksessä juurikaan ennusteta. Yleisimmät ja
vuotuiset kysyntäpiikit yrityksessä tiedetään työntekijöiden aikaisempien vuosien
työkokemuksen

perusteella.

Näihin

kysyntäpiikkeihin

pyritään

vastaamaan

mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin ilman yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Muutaman
tuoteryhmän kohdalla tiedetään työntekijöiden kokemuksen ja ammattitaidon perusteella
pääpiirteittäin, kuinka kysyntä vaihtelee eri vuodenaikojen välillä, mutta nimikekohtaisista
tulevaisuuden kysyntää ei yrityksessä tällä hetkellä tiedetä tarkemmin eikä sitä ennusteta.
Yrityksestä puuttuu tarkempi ennustemalli ja tuotteiden kysynnän vaihtelun analysointi tällä
hetkellä siis kokonaan.
Läpi osastorajojen olevaa informaation jakamisen kulttuuria ei työn kohdeyrityksessä tällä
hetkellä sovelleta kuin vain välttämättömällä tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että myynti kertoo
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tuotannolle hyvin vähän tai ei ollenkaan esimerkiksi tulevista isoista myyntitilauksista ennen
kuin ne näkyvät yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä. Tämä puolestaan aiheuttaa
tuotannolle ja hankinalle haasteita raaka-aineiden riittävyyden varmistamisessa sekä
tilausten toimittamisessa asiakkaille sovitun aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä
kohdeyrityksessä kuitenkin järjestetään satunnaisesti yli osastorajojen olevia tapaamisia,
joiden tarkoituksena olisi jakaa eri osastojen näkemyksiä nykytilasta ja tulevasta sekä
välittää tietoa sellaisista asioista, jotka koskettavat yhteisesti eri osastoja. Tapaamiset ovat
kuitenkin epäsäännöllisiä eikä näin ollen jatkuvaa informaation vaihtoa yli osastorajojen
tapahdu.

46

6

KOHDEYRITYKSEN VARASTOINNIN KEHITTÄMINEN

Tässä luvussa esitetään ne toimenpiteet, joita kohdeyrityksessä on tehty tämän työn
toteuttamisen myötä nimikkeiden luokittelun ja varastoinnin osalta. Luvussa käsitellään
nimikkeille

tehtyjä

ABC-,

XYZ-

sekä

ABC-XYZ

-analyysejä.

Kullakin

luokittelumenetelmällä on oma kappaleensa, jossa esitellään tarkemmin millä perusteella
nimikkeet on jaettu eri luokkiin ja esimerkiksi montako nimikettä kuhunkin luokkaan
kuuluu. Tässä työssä tehdyistä kehitystoimenpiteistä on keskusteltu tiiviisti yrityksen eri
edustajien kanssa, jotta kehitystoimet olisivat mahdollisimman toteutettavissa yrityksessä ja
jotta yrityksen liiketoiminta-alueen erityispiirteet pystyttäisiin jatkossakin huomioimaan
mahdollisimman hyvin.
6.1

ABC-analyysi

Yrityksen nykytilaa tarkasteltaessa havaittiin, ettei yrityksen valmistamia tuotteita ole tällä
hetkellä

luokiteltu

millään

tavalla.

Ainoastaan

hankittavat

materiaalit

sekä

alihankintanimikkeet on tällä hetkellä luokiteltu. Tämän vuoksi yrityksen itse valmistamat
tuotteet päätettiin luokitella. Nimikkeiden luokittelua voidaan käyttää hyväksi myös
esimerkiksi varmuusvarastoja määritettäessä sekä ennustettavia nimikkeitä ja tuoteryhmiä
valittaessa.
Analyysin lähtötietona käytettiin kohdeyrityksen edellisen vuoden myyntitilauksia ja niissä
myytyjä nimikkeitä. Tällä haluttiin havainnollistaa sitä, kuinka usein kutakin nimikettä
myydään vuoden aikana. Nimikkeille tehtiin ABC-analyysi, jossa luokkien jaottelukriteerinä
toimi nimikkeiden edellisen vuoden myyntikertojen lukumäärä. Tyypillisesti nimikkeet
jaetaan ABC-analyysissä eri luokkiin jonkin taloudellisen kriteerin, kuten esimerkiksi
myyntikatteen, perusteella, mutta kohdeyrityksen tilanteessa nimikkeet haluttiin jakaa ensin
eri luokkiin myyntikertojen perusteella. Vasta sen jälkeen nimikkeille tehtiin toinen
luokittelu taloudellisen kriteerin perusteella. Tästä taloudellisen kriteerin perusteella
tehdystä luokittelusta kerrotaan kappaleessa 6.2.
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Myyntikertojen määrän voidaan ajatella korreloivan vahvasti variaatiokertoimen kanssa,
joten vaikkei tässä nimikkeiden luokittelussa variaatiokertoimia käytetäkään, niin kysynnän
vaihtelua havainnollistetaan tällä tavalla. Näin ollen tämä ABC-analyysi antaa tietoa
kysynnän vaihtelusta eikä taloudellisista tekijöistä, toisin kuin tyypillisesti on totuttu. Tämä
poikkeavuus perinteisestä menettelytavasta johtuu siitä, että tällä tavalla toteutettu
nimikkeiden luokittelu koettiin kohdeyrityksessä paremmin heidän tarpeisiinsa soveltuvaksi.
Työn kohdeyrityksen nimikkeille tehdyssä ABC-analyysissä A-luokkaan kuuluvat ne
nimikkeet, joilla oli tarkasteluvuonna myyntitilaus vähintään kerran arkipäivässä. Bluokkaan kuuluvat sellaiset nimikkeet, joilla oli myyntitilaus vähintään kerran kuussa. Cluokkaan kuuluvat nimikkeet, joilla oli myyntitilauksia harvemmin kuin kerran kuussa,
mutta vähintään kaksi kertaa edellisen vuoden aikana. Perinteisestä luokittelusta poiketen
vähiten myyntikertoja olevalle luokalle annettiin nimeksi Ö-luokka D-luokan sijaan. Tähän
luokkaan kuuluvat kaikki loput yrityksen nimikkeet. Näillä Ö-luokkaan kuuluvilla
nimikkeillä oli myyntitilauksia vähemmän kuin kaksi kertaa edellisenä vuonna.
Luokkien rajauksessa ei käytetty prosentuaalisia kumulatiivisia myyntikertojen osuuksia,
kuten teoriaosuudessa asia esiteltiin ja kuinka yleensä on tapana tehdä. Tässä tilanteessa
rajaukset tehtiin yhdessä kohdeyrityksen edustajan kanssa, jotta saataisiin juuri kyseiselle
yritykselle ja sen toiminnalle sopivimmat rajat kullekin luokalle. Kuhunkin luokkaan
kuuluvien nimikkeiden prosentuaaliset osuudet on esitetty taulukossa 1. Taulukosta 1
voidaan havaita, että kohdeyrityksen nimikkeille tehdyssä nimikkeiden luokittelussa Aluokkaan kuuluu huomattavasti vähemmän nimikkeitä kuin mitä teoriaosuudessa oli esitetty.
Vastaavasti yrityksen nimikkeille tehdyssä ABC-analyysissä B-luokkaan kuuluvien
nimikkeiden määrä on teoriaosuudessa esitettyä määrää huomattavasti suurempi.
Taulukko 1. Yrityksen nimikkeiden prosentuaaliset osuudet kussakin ABC-luokassa

Nimikkeiden
määrä

A-luokka

B-luokka

C-luokka

Ö-luokka

Yhteensä

5%

35 %

29 %

31 %

100 %
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A-luokka
Tähän luokkaan kuuluvat siis kaikki ne kohdeyrityksen nimikkeet, joilla on ollut
myyntitilaus keskimäärin joka arkipäivä edellisenä vuonna. A-luokan nimikkeet ovat
sellaisia, joiden varastonohjaukseen ja kysynnän ennustamiseen yrityksessä tullaan jatkossa
kiinnittämään erityistä huomiota. Jatkossa on siis huolehdittava, että näitä tuotteita on aina
saatavilla varastossa. Työn loppuosassa keskitytään pääsääntöisesti näiden eniten myytävien
nimikkeiden hallintaan ja kysynnän ennustamiseen. Myöhemmin esitellyssä kysynnän
ennustemallissa keskitytään A-luokan tuotteiden tai niiden tuoteryhmien ennustamiseen. Aluokan tuotteet kuuluvat muutamaan suurimpaan tuoteryhmään ja valtaosa näistä
nimikkeistä on yrityksen itse valmistamia tuotteita, mutta joukossa on myös yrityksen
alihankkijoilta ostettavia valmiita tuotteita.
A-luokan nimikkeitä tullaan jatkossakin ohjaamaan tilauspistemenetelmää käyttäen. Jotta
tuotteiden saatavuus varastosta myös täydennyserän toimituksen aikana varmistetaan, on
ehdottoman tärkeää, että A-luokan nimikkeillä on oikean suuruiset varmuusvarastot. Tästä
johtuen A-luokan nimikkeiden tilauspisteiden ja varmuusvarastojen suuruudet laskettiin
uudelleen. Nimikkeiden uudet tilauspisteet laskettiin tämän työn teoriaosuudessa esitetyllä
kaavalla, jossa huomioidaan keskimääräinen kysyntä, toimitusaika sekä varmuusvaraston
suuruus.
Kohdeyrityksen valmiiden tuotteiden varmuusvarastot laskettiin myös uudelleen.
Varmuusvarastojen määrittämisessä käytettiin kaavaa, joka esiteltiin tarkemmin työn
teoriaosuudessa. Varmuusvaraston laskemisessa käytetään varmuuskerrointa, kysynnän
hajontaa sekä toimitusaikaa. Laskennan perusteella päädyttiin siihen, että useiden
nimikkeiden tilauspisteiden suuruuksia kasvatettiin ja varmuusvarastoja luotiin. Näillä
toimenpiteillä pystytään paremmin turvaamaan tuotteiden riittävyys varastontäydennyksen
aikana ja taataan näin asiakkaille haluttu palvelutaso. Jatkossa työn kohdeyrityksessä tullaan
kiinnittämään erityistä huomioita juuri A-luokan tuotteiden varastonohjausparametrien
oikeellisuuteen sekä varastotasoihin.

49

B-luokka
Kohdeyrityksen nimikkeiden luokittelun B-luokkaan kuuluu suhteellisen paljon nimikkeitä.
Tähän luokkaan kuuluu niin yrityksen ulkopuolelta hankittavia kuin yrityksen itse
valmistamia tuotteita. Näidenkin nimikkeiden varastonohjauksessa tullaan jatkossa
käyttämään tilauspistemenetelmää. Tällä hetkellä käytössä olevat tilauspisteet kuitenkin
tarkastettiin ja havaittiin, että joidenkin nimikkeiden kohdalla tilauspisteet olivat väärin.
Joillakin nimikkeillä tilauspiste oli moninkertainen vuotuiseen kulutukseen suhteutettuna,
kun

puolestaan

joillakin

nimikkeillä

tilauspiste

oli

liian

pieni

kattamaan

varastontäydennykseen kuluvan ajan koko kysynnän. Tämän luokan uusien tilauspisteiden
määrittämisessä käytettiin samaa kaavaa kuin A-luokan nimikkeiden tilauspisteiden
laskemisessa.
C-luokka
C-luokkaan kuuluu taulukon 1 mukaisesti 29% kohdeyrityksen nimikkeistä. Tähän luokkaan
kuuluu hyvin monipuolisesti yrityksen eri tuotteita. C-luokkaan kuuluvilla nimikkeillä oli
edellisen vuoden myyntitietojen perusteella myyntitilauksia vähemmän kuin kerran kuussa,
mutta kuitenkin vähintään kaksi myyntitilausta koko edellisen vuoden aikana. Koska tähän
luokkaan kuuluvilla nimikkeillä oli myyntitilauksia edellisenä vuonna jonkin verran,
päätettiin yhdessä kohdeyrityksen edustajan kanssa, että jatkossakin C-luokkaan kuuluvia
nimikkeitä tullaan varastoimaan. Näiden nimikkeiden varastonohjausta muutetaan kuitenkin
niin,

että

luovutaan

aiemmin

käytetystä

tilauspistemenetelmästä

ja

varastonohjausmenetelmänä tullaan jatkossa käyttämään kahden laatikon menetelmää.
Ö-luokka
Tähän luokkaan kuuluvat kaikki ne kohdeyrityksen nimikkeet, joilla oli myyntitilauksia
vähemmän kuin kaksi koko edellisen vuoden aikana. Kaikkiaan tällaisia nimikkeitä
kohdeyrityksessä on 31% kaikista nimikkeistä. Koska tähän luokkaan kuuluvien
nimikkeiden kysyntä on niin minimaalista, ei yrityksen ole viisasta varastoida jatkuvasti
näitä nimikkeitä. Vaikka nimikkeiden määrä on melko suuri, ei kaikkia näitä nimikkeitä ole
tällä hetkellä paljoa varastossa. Ö-luokan nimikkeiden joukossa on kuitenkinkin joitakin
nimikkeitä, joilla on melko suuriakin varastoarvoja. Tämä johtuu siitä, että kyseisiä
nimikkeitä käytetään asiakkaille myymisen lisäksi myös tuotannossa. Osalla Ö-luokan
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tuotteilla on kuitenkin hyvin matalat varastotasot ja joitakin nimikkeitä ei tällä hetkellä ole
varastossa lainkaan. Tästä johtuen Ö-luokan nimikkeiden tiedot päätettiin toimittaa
yrityksen portfoliotiimille, joka tarkastelee nimikkeitä ja niiden käyttötarpeita ja päättää sen
perusteella, voidaanko näiden tuotteiden varastointi lopettaa vai ovatko nimikkeet jonkin
muun syyn vuoksi yritykselle tärkeitä.
Kaikkien Ö-luokkaan kuuluvien nimikkeiden varastointia ei kuitenkaan voida lopettaa.
Tällainen tilanne liittyy sellaisiin Ö-luokkaan kuuluviin nimikkeisiin, joita ei edellisenä
vuonna ole myyty varaosana yrityksen asiakkaille juuri yhtään, mutta joita tarvitaan
säännöllisesti tuotannossa tuotteiden valmistuksessa. Näin ollen tällaisia tuotteita tulee
jatkossakin varastoida tuotannon toimivuuden turvaamiseksi, vaikkei ne myyntikertojen
mukaan olisikaan varastoitavia tuotteita. Mikäli nimikettä, joka kuuluu Ö-luokkaan, kuluu
säännöllisesti tuotannossa, ei kyseisen nimikkeen tarjoaminen varaosana yrityksen
asiakkaille aiheuta yritykselle mitään lisäkustannuksia varastoinnin osalta, sillä kyseistä
nimikettä varastoidaan joka tapauksessa tuotannon tarpeiden vuoksi. Osan Ö-luokan
nimikkeiden varastoimisen lakkauttamisen seurauksena syntyy varastoon hieman lisää tilaa,
ja sen vuoksi on mahdollista kasvattaa A-luokan nimikkeiden varastotasoja sekä
varmuusvarastoja.
6.2

XYZ-analyysi

Varsinaista XYZ-luokittelua nimikkeiden variaatiokertoimien avulla ei tässä työssä tehty,
koska sen ei koettu tuottavan yritykselle merkittävää hyötyä. Perinteisesti on totuttu siihen,
että XYZ-analyysi antaa tietoa nimikkeiden kysynnän vaihtelusta. Kuten aiemmassa
kappaleessa todettiin, päädyttiin työn kohdeyrityksen kohdalla kuitenkin toimimaan toisin.
Tässä analyysissä nimikkeiden XYZ-luokat kuvaavat nimikkeiden taloudellisia piirteitä eli
sitä, kuinka taloudellisesti tuottava kohdeyrityksen kukin nimike on, perinteisesti totutun
kysynnän vaihtelun sijaan. Kysynnän vaihtelun perusteella nimikkeet jaettiin ABCÖluokkiin edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.
Tässä sovelletussa XYZ-analyysissä nimikkeiden jaottelukriteerinä käytettiin nimikkeiden
myynnistä kertyneiden myyntikatteiden suuruuksia. Nimikkeiden myynnistä kertynyt
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keskimääräinen myyntikate saatiin laskemalla kunkin nimikkeen kaikkien edellisen vuoden
myyntitilausten myyntikatteiden keskiarvo, joka kerrottiin nimikkeen edellisen vuoden
myyntimäärällä. Laskelmien tulosten perusteella nimikkeet jaettiin X-, Y-, Z- ja Ä-luokkiin.
X-luokkaan kuuluvat ne nimikkeet, joiden edeltävänä vuonna myytyjen tuotteiden katteet
muodostavat yhteensä 80% koko yrityksen saamasta myyntikatteesta. Y-luokaan kuuluvat
nimikkeet

muodostavat

seuraavat

15%

myytyjen

tuotteiden

tuomasta

kokonaismyyntikatteesta. Kokonaiskatteen viimeiset 5% muodostavat Z-luokan nimikkeet.
Ä-luokkaan kuuluvat kohdeyrityksen ne nimikkeet, joiden keskimääräinen myyntikate
edellisen vuoden myyntitilauksissa oli negatiivinen. Negatiivisen myyntikatteen voi
aiheuttaa konsernin sisäiset myynnit tai suurten määrien antaminen kaupanpäällisinä, jonkun
toisen tuotteen myyntitilauksen yhteydessä. Nimikkeiden prosentuaalinen jakautuminen eri
luokkiin on kuvattu taulukossa 2.
Taulukko 2. Yrityksen nimikkeiden prosentuaaliset osuudet kussakin XYZ-luokassa

Nimikkeiden
%-osuus

6.3

X-luokka

Y-luokka

Z-luokka

Ä-luokka

Yhteensä

30 %

15 %

30 %

25 %

100 %

ABC-XYZ -luokittelu

Kun nimikkeille oli tehty ABC-analyysi edellisen vuoden myyntikertojen perusteella sekä
XYZ-analyysi myyntikatteiden perusteella, voitiin analyysit yhdistää ja saatiin ABC-XYZ analyysi.

Kuten

aikaisemmissa

kappaleissa

kerrottiin,

kohdeyritykselle

tehdyssä

nimikkeiden luokitteluissa poikettiin hieman normaaleista tavoista. Kohdeyritykselle tehty
nimikkeiden luokitteluanalyysi eroaa normaalista ABC-XYZ -analyyseistä siinä, että
nimikkeet

jaetaan

myyntikertojen

mukaan

vaaka-akselille

ja

pystyakselille

poikkeuksellisesti taloudellisen kriteerin perusteella. Tämä analyysi poikkeaa perinteisestä
ABC-XYZ

-analyysistä

myös

siten,

että

kysynnän

vaihtelua

ei

ole

laskettu

variaatiokertoimien kautta. Voidaan kuitenkin todeta, että nimikkeiden luokittelu edellisen
vuoden myyntikertojen määrien mukaan kuvaa eräällä tapaa nimikkeiden kysynnän
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vaihtelua, vaikkei laskuissa olekaan huomioitu variaatiokertoimia. Poikkeavuudet
perinteisistä toimintatavoista tehtiin siis sen vuoksi, että analyysin tulokset hyödyttäisivät
kohdeyritystä mahdollisimman hyvin.
Tässä kohdeyritykselle tehdyssä ABC-XYZ -analyysissä nimikkeet jaettiin seuraaviin
luokkayhdistelmiin: AX, AY, AZ, AÄ, BX, BY, BZ, BÄ, CX, CY, CZ, CÄ, ÖX, ÖY, ÖZ,
ÖÄ. Analyysistä voi tehdä teoriassakin esitellyn niin sanotun nelikenttäjaottelun, josta
nähdään, kuinka monta nimikettä kuuluu kuhunkin luokkayhdistelmään. Tästä yhdistetystä
analyysistä saadaan selville esimerkiksi ne nimikkeet, joilla on myyntikertoja kaikkein
eniten ja joiden muodostama myyntikate on myös kaikkein suurin. Vastaavasti nimikkeiden
nelikenttäjaottelusta havaitaan ne nimikkeet, joilla on ollut myyntitilauksia vain alle kaksi ja
joiden myyntikate on negatiivinen. Yrityksen nimikkeille tehtyä nelikenttäanalyysiä
havainnollistetaan kuvassa 7. Kuvaan ei ole laitettu nimikkeiden määriä kussakin luokassa
liian yksityiskohtaisen ja arkaluontoisen tiedon vuoksi.

Kuva 7. Työn kohdeyrityksen nimikkeille tehty ABC-XYZ -analyysin nelikenttäjaottelu

Nimikkeiden luokittelua ABC-XYZ -luokkiin käytetään hyödyksi niin varastonohjauksessa,
palveluasteiden määrittämisessä kuin myös tulevan kysynnän ennustemallin luomisessakin.
Erityisesti AX-nimikkeet ovat niitä nimikkeitä, joita yrityksen kannattaisi jatkossa myydä
mahdollisimman paljon. AX-luokkaan kuuluvat nimikkeet ovat sellaisia nimikkeitä, joiden
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myyntiä kannattaa jatkossa erityisesti ennustaa, jotta varmistettaisiin kyseisten nimikkeiden
saatavuus ja varastojen riittävyys myös isompien myyntilausten kohdalla. Tämän vuoksi
ennustettavien nimikkeiden valinnassa on huomioitu nimikkeiden kuuluminen AXluokkaan.
ÖÄ-luokaan kuuluvat nimikkeet ovat luonteeltaan sellaisia, että yrityksen portfoliotiimin
kannattaa vahvasti harkita näiden nimikkeiden myynnin lopettamisesta niiden negatiivisen
keskimääräisen myyntikatteen sekä vähäisten myyntikertojen vuoksi. Ainakin suurimmalta
osin nämä nimikkeet tuhlaavat yrityksen resursseja, kuten esimerkiksi varastopaikkoja.
Usein huonokatteiset tuotteet myös työllistävät henkilöstöä suhteellisesti enemmän kuin
yleisemmin kuluvat nimikkeet. Kaikkiaan Ö ja Ä luokkiin kuuluvien nimikkeiden
tarpeellisuutta ja myytävillä olemista on syytä kuitenkin pohtia tarkemmin. Näihin luokkiin
kuuluvien nimikkeiden määrän vähentämisellä yrityksen olisi mahdollista vapauttaa
enemmän varastokapasiteettia tuottavien ja usein myytävien tuotteiden käytettäväksi. Myös
yritykselle aiheutuvat kulut pienentyisivät, kun negatiivisten myyntikatteiden nimikkeistä
luovuttaisiin.
Ö- ja Ä-luokkiin voi kuitenkin kuulua sellaisia nimikkeitä, joiden myynti ei ole merkittävää,
mutta joita pääasiassa käytetään tuotannossa tuotteiden valmistuksessa. Luonnollisestikaan
tällaisessa tilanteessa ei nimikkeiden varastointia voida lopettaa. Tämän vuoksi nimikkeiden
varastoinnin lopettamista tulee pohtia huolella ja asiaan tulee perehtyä myös tuotannon
tarpeiden näkökulmasta.
Negatiivisten myyntikatteiden nimikkeiden joukossa voi olla nimikkeitä, jotka ovat joistakin
muista kuin taloudellisista syistä tärkeitä. Tällainen syy voi olla se, että ÖÄ-luokkaan
kuuluva nimike on esimerkiksi jonkin toisen korkeakatteisen tuotteen lisäosa, jota ilman
asiakkaat eivät ostaisi tätä toista korkeakatteista tuotetta. Tällaisissa tilanteissa yrityksen on
järkevää pitää valikoimassaan tuotetta, jolla on negatiivinen myyntikate, koska tuote, jonka
yhteydessä ÖÄ-luokkaan kuuluva tuote myydään voi olla niin korkeakatteinen, että yritys
hyötyy siitä enemmän.
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7

KOHDEYRITYKSEN

KYSYNNÄN

ENNUSTEMALLIN

KEHITTÄMINEN
Tässä

luvussa

käsitellään

kohdeyritykselle

rakennetun

tulevaisuuden

kysynnän

ennustemallin kehittämistä sekä sen luomiseen liittyviä erilaisia vaiheita. Tulevaisuuden
kysynnän ennustemalli rakennettiin osaksi organisaation S&OP-prosessia. Rakennetulla
ennustemallilla on keskeinen osa kohdeorganisaation S&OP-prosessissa sekä kysynnän ja
tarjonnan tasapainon saavuttamisessa. Luvun alussa esitellään ennustemallin taustalla olevia
tekijöitä sekä kyseiselle ennustemallille asetettuja tavoitteita. Näiden jälkeen kerrotaan
tarkemmin, millä perusteilla ennustettavia nimikkeitä ja tuoteryhmiä valittiin sekä millaisia
kohdeyrityksen

ulkopuolisia,

yleistä

taloustilannetta

kuvaavia

indeksejä

valittiin

ennustemalliin. Lopuksi kerrotaan, miten ennusteiden paikkaansa pitävyyttä arvioidaan
suhteessa toteutuneisiin kysyntätietoihin.
7.1

Ennustemallin taustalla olevat tekijät

Kohdeyrityksessä ei ole koskaan aikaisemmin järjestelmällisesti ennustettu tulevaisuuden
kysyntää tai informoitu ennusteista läpi osastorajojen. Myynti on aikaisemminkin tehnyt
omat myyntibudjettinsa, mutta niitä ei ole hyödynnetty mitenkään tuotannonsuunnittelussa
tai edes jaettu tuotannon ja hankinnan hyödynnettäväksi. Yrityksellä on ollut käytännön
kokemuksen kautta tietoa, että tiettyjen tuotteiden ja tuoteryhmien kysyntä kasvaa erittäin
merkittävästi vuoden ensimmäisen kvartaalin lopussa. Joidenkin tuoteryhmien kohdalla on
havaittu olevan kysynnän kasvua myös vuoden viimeisessä kvartaalissa, mutta ei niin
merkittävästi kuin ensimmäisessä kvartaalissa.
Yrityksessä ja varsinkin tuotannonohjauksessa on kokemukseen perustuvaa tietoa siitä,
mihin aikaan vuodesta mitäkin tuoteryhmää menee eniten. Kohdeyrityksessä ei kuitenkaan
ole tarkasti analysoitu koskaan aikaisemmin todellisten myyntitietojen perusteella mitä
tuotteita tai tuoteryhmiä todellisuudessa kuluu eniten ja mitkä tuotteet ovat kaikkein
tuottavimpia. Yrityksessä ei ole aiemmin myöskään jaettu yhteisesti tietoa tuotteiden
tulevaisuuden kysynnän odotuksista. Tämä on johtanut siihen, että tuotanto on havainnut
jonkin tuotteen kasvaneen kysynnän vasta siinä vaiheessa, kun tilaukset ovat olleet
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nähtävissä tuotannonohjausjärjestelmässä. Joistakin yksittäisistä, poikkeuksellisen suurista
tulevista tilauksista on saatettu informoida satunnaisesti tuotantoa ja hankintaa, jotta ne
osaisivat varautua siihen.
Yleistä, säännöllistä ja järjestelmällistä kommunikointia myynnin ja tuotannon välillä ei ole
kohdeyrityksessä aikaisemmin ollut. Tiedon jakaminen yksittäisestä suuresta tilauksesta on
jäänyt myyjän vastuulle. Tiedottamiseen liittyviä yleisiä ohjeita tai tapoja tulevaisuuden
kysynnän poikkeuksista eri osastojen välillä ei siis aikaisemmin ole ollut. Tämän asian
parantamiseksi kohdeyrityksessä haluttiin ottaa käyttöön S&OP-prosessi sekä siihen
kuuluva informaation jakamisen kulttuuri ja yhteinen kaikkien osapuolten tietoon tuleva
tulevaisuuden kysynnän ennuste. Tämän ennusteen avulla pyritään jatkossa parantamaan
kohdeyrityksen eri osastojen välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä.
7.2

Ennustemallin tavoitteet

Ennustemallin kehittämisen ja käyttöönoton tavoitteena on, että yrityksen tuotanto pystyisi
jatkossa etukäteen paremmin varautumaan tuotteiden kysyntään liittyviin muutoksiin. Tässä
työssä rakennettavaa ennustetyökalua käyttämällä yrityksen myyntiosasto voi jakaa tietoa
mahdollisista tulevista erilaisista kampanjoista tai muista suurista asiakastilauksista
toimitusketjun muille osapuolille, kuten tuotannolle ja hankinnalle. Näin mahdollistetaan,
että hankintaosastolla olisi riittävästi aikaa hankkia tarvittavat raaka-aineet tuotannon
mahdollisesti kasvaneisiin tarpeisiin. Tällainen toimintamalli mahdollistaisi myös
tuotannolle

tuotantomäärien

kasvattamisen

jo

ennen,

kuin

tilaus

näkyy

tuotannonohjausjärjestelmässä. Näin tuotanto voisi kasvattaa tiettyjen tuotteiden kohdalta
varastotasojaan, jotta suureen tilaukseen pystyttäisiin vastaamaan eikä muiden tilausten
toimitukset kärsisi ison tilauksen vuoksi.
Vastaavasti, jos joidenkin tuotteiden kysynnässä oletetaan olevan voimakasta laskua, ei
hankinta turhaan ostaisi varastoon tuotteiden raaka-aineita. Näin yrityksen pääomaa ei
myöskään turhaan sitoutuisi varastossa oleviin raaka-aineisiin, joille ei ole edes tarvetta.
Tulevaisuuden kysynnän ennustamisella pyritään parantamaan myös kohdeyrityksen eri
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osastojen välistä kommunikointia, jotta yrityksen toiminta tehostuisi. Tämä näkyisi
esimerkiksi oikean kokoisina varastoina ja ajallaan lähetettyjen tilausten määränä.
Tulevaisuuden kysynnän ennustamisen ja siihen rakennetun mallin tavoitteena on, että
myynnin johdon tekemät tulevaisuuden kysynnän ennusteet saataisiin siirrettyä yrityksen
tuotannonohjausjärjestelmään. Itse ennustetyökalu on Excel-tiedosto, johon kukin
myyntijohtaja arvio siinä olevien tuotteiden tai tuoteryhmien tulevaisuuden kysynnän.
Jokaisen myyntijohtajan ennusteesta kootaan yhteinen koko myynnin tulevaisuuden
kysynnän ennuste. Tästä yhdistetystä ennusteesta tiedot muokataan sellaiseen muotoon, että
ne pystyttäisiin siirtämään yrityksessä käytössä olevaan tuotannonohjausjärjestelmään.
7.3

Ennustettavien tuotteiden ja tuoteryhmien valitseminen

Ennustetyökalu haluttiin tehdä myynnille mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jotta sen
käyttöönotto sekä käyttö jatkossa sujuisi mahdollisimman sujuvasti ja vähäisellä
vastustuksella. Ennustemallissa myynnin tulee ennustaa seuraavan kvartaalin myyntitietoja
aina kuukautta ennen seuraavaa kvartaalin vaihdetta. Ennustemallissa on ennustettavana niin
yksittäisiä nimikkeitä kuin tuoteryhmiäkin.
Ennustettavien nimikkeiden ja tuoteryhmien valinnassa lähdettiin tarkastelemaan aiemmin
A-luokkaan luokiteltujen nimikkeiden kysynnänvaihtelua edellisen vuoden aikana.
Tarkastelu toteutettiin siten, että tarkastelun kohteeksi valittiin jokin tuoteryhmä, johon
kuuluu A-luokkaan kuuluva tai kuuluvia nimikkeitä. Jos tässä vaiheessa havaittiin jonkun
tai joidenkin nimikkeiden kohdalla suuria poikkeuksia kysynnän vaihtelussa tuoteryhmän
sisällä, niin kyseinen nimike tai nimikkeet valittiin vielä tarkempaan tarkasteluun.
Tarkemmassa tarkastelussa tutkittiin yksittäisen nimikkeen kysynnän vaihtelun suuruutta
läpi vuoden eri kuukausina. Joissakin tapauksissa tarkasteltiin myös kahden vuoden takaisia
kulutustietoja, jotta saatiin tarkempi kuva siitä, vaihteleeko tarkasteltavan nimikkeen kulutus
joka vuosi havaitulla tavalla. Tässä yhteydessä pohdittiin, kuinka tärkeästä nimikkeestä on
todellisuudessa kyse ja päätettiin, tarvitseeko nimikettä ennustaa jatkossa nimiketasolla ja
jopa kuukausittain. Päätökset ennustettavista nimikkeistä ja tuoteryhmistä tehtiin yhdessä
kohdeyrityksen tuotanto- ja hankintajohtajan kanssa.
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Kun tuoteryhmien ja nimikkeiden tarkastelu oli tehty edellä mainitulla tavalla, päädyttiin
siihen tulokseen, että joidenkin yksittäisten tuotteiden ja tuoteryhmien kohdalla oli tarpeen
ennustaa tulevaa kysyntää kuukausitasolla. Lähtökohtana pidettiin kuitenkin sitä, että jos
kysyntä oli melko tasaista kvartaalin eri kuukausien aikana, tuoteryhmän tai yksittäisen
tuotteen kysyntää ennustetaan kvartaalitasolla. Jotta historiatietojenpohjalta valittujen
ennustettavien nimikkeiden ja tuoteryhmien kysynnän vaihtelut eivät vääristyisi, nimikkeitä
ja tuoteryhmiä valittaessa tarkasteltiin, oliko kysyntäpiikin mahdollisesti aiheuttanut jokin
satunnainen yksittäinen kampanja, vai voitiinko kysynnän olettaa käyttäytyvän myös
tulevaisuudessa historiatietojen kanssa samalla tavalla. Mikäli yhtäkkisesti kasvaneen
kysynnän aiheutti jokin yksittäinen kampanja tai tilaus, joka ei toistu joka vuosi, jätettiin
tämä kysynnän raju kasvu huomioimatta.
Kuvasta 8 voidaan havaita, kuinka kysynnän vaihtelu ja sen suuruus voi olla hyvin erilaista
saman tuoteryhmän eri nimikkeiden kesken. Tällaisissa tilanteissa ennustemallia
suunniteltaessa päädyttiin siihen, että kuvassa 8 harmaalla viivalla kuvattavan nimikkeen
kysyntää tulee jatkossa ennustaa erillään muusta tuoteryhmästä. Näissä tilanteissa, joissa
tuoteryhmän yhtä tai muutamaa nimikettä ennustetaan erikseen, päädyttiin siihen, että tällöin
ennustetaan automaattisesti myös koko tuoteryhmän tulevaa kysyntää yksittäin
ennustettavien nimikkeiden lisäksi. Vaikka koko tuoteryhmän tulevaisuuden kysyntää
ennustetaan, haluttiin joidenkin tiettyjen yksittäisten nimikkeiden kohdalla vielä siis
tarkemmin tietää juuri tiettyihin nimikkeisiin kohdistuneiden kysyntöjen suuruudet.
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Kuva 8. Esimerkki yksittäisen nimikkeen ennustamisen tarpeesta

Joissakin tilanteissa päädyttiin ennustamaan tuoteryhmään kuuluvia yksittäisiä nimikkeitä
erillään tuoteryhmästä sen vuoksi, että näiden nimikkeiden alihankinnassa tiedetään olevan
haasteita ja niiden oletetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kysyntää näille tuotteille voisi
jatkossa olla aikaisempaa enemmän, jos vain hankintaongelmat saataisiin ratkaistua. Tämän
vuoksi muutaman nimikkeen kuukausitason kysyntää päädyttiin ennustamaan erikseen,
vaikkei kysynnän vaihtelu ollut poikkeuksellista tuoteryhmän muiden tuotteiden kysyntään
verrattuna.
Toisinaan kysyntä vaihteli samaan tuoteryhmään kuuluvien nimikkeiden kesken melko
samalla tavalla. Kuitenkin tuoteryhmän nimikkeiden kokonaiskysynnän vaihtelu kvartaalin
sisällä oli paikoitellen niin suurta, että kvartaalitason ennuste ei olisi tulevaisuudessa
riittävän tarkka ennusteväli. Tämän vuoksi joidenkin tuoteryhmien kohdalla päädyttiin koko
tuoteryhmän yhteisen kysynnän ennustamiseen kuukausitasolla. Tällaista tilannetta
havainnollistetaan kuvassa 9.
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Kuva 9. Esimerkki tuoteryhmästä, jonka kysyntää tullaan ennustamaan kuukausitasolla
ennustemallissa

Joidenkin tuoteryhmien kysyntä oli kvartaalien sisällä riittävän tasaista, että myynnin on
relevanttia ennustaa koko tuoteryhmään kohdistuvaa kysyntää kvartaalitasolla. Tällöin
myynnille ennustamisesta koituva työmäärä ei tarpeettomasti lisäänny. Tällaista tilannetta
havainnollistetaan kuvassa 10. Kuvassa 10 sinisellä merkityllä nimikkeellä on muusta
tuoteryhmän

nimikkeiden

kulutuksesta

poiketen

ollut

tarkasteluvuoden

lopussa

poikkeuksellisen suuri ja äkillinen kysyntäpiikki. Tämän poikkeuksellisen suuren kysynnän
syitä tarkasteltaessa havaittiin, että kyseessä oli yksi yksittäinen, normaalista poikkeava
myyntitilaus. Tämän suuren myyntitilauksen ei kuitenkaan voitu olettaa toistuvan seuraavina
vuosina, joten sen aiheuttama kysynnän raju vaihtelu jätettiin huomioimatta tuoteryhmän
ennustamisen tarkkuutta päätettäessä. Näin ollen koko tuoteryhmän tulevaisuuden kysyntää
ennustetaan tulevaisuudessa kvartaalitasolla.
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Kuva 10. Esimerkki tuoteryhmästä, jonka kulutusta ennustetaan jatkossa kvartaalitasolla

7.4

Ennustemallin rakenne

Exceliin rakennetussa ennustemallissa jokaiselle kvartaalille on oma välilehtensä.
Kvartaalien välillä on muutama eroavaisuus parin nimikkeen ennusteen tarkkuuden
tarpeellisuudessa. Vuoden ensimmäisessä ja viimeisessä kvartaalissa on vaihtelevamman ja
kasvavan kysynnän vuoksi tarpeen ennustaa läpi vuoden yksittäin ennustettavien
nimikkeiden lisäksi kahden muun nimikkeen kuukausikohtaista kysyntää. Toisessa ja
kolmannessa kvartaalissa näiden nimikkeiden kysynnät lukeutuvat sen tuoteryhmän
ennusteeseen, johon nimikkeet kuuluvat. Taulukossa 3 on esitetty ennustemallissa
ennustettavien nimikkeiden ja tuoteryhmien määrät. Määriä kuvaavassa sarakkeessa suluissa
oleva luku kertoo, kuinka monen yksittäisen nimikkeen kysyntää ennustetaan
kuukausitasolla kvartaaleissa 1 ja 4. Kuukausittain sekä kvartaaleittain ennustettavien
tuoteryhmien määrät eivät muutu eri kvartaalien välillä. Näin ollen vain kuukausitasolla
ennustettavien yksittäisten nimikkeiden määrä vaihtelee eri kvartaaleissa.
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Taulukko 3. Ennustettavien nimikkeiden ja tuoteryhmien määrät

Määrä
Yksittäisiä nimikkeitä kuukausitasolla

15 (17)

Tuoteryhmiä kuukausitasolla

4

Tuoteryhmiä kvartaalitasolla

12

Ennustemallissa on ennustettavien nimikkeiden ja tuoteryhmien edellisen vuoden
toteutuneet myyntitiedot, jotta ennusteiden vertaileminen edellisen vuoden toteutuneeseen
myyntiin

on

helpompaa.

Tämä

edellisen

vuoden

myyntimäärien

näkyminen

ennustetyökalussa antaa ennusteiden tekijöille käsityksen siitä, millaista tuotteen tai
tuoteryhmän myynti on aikaisempana vuonna ollut. Tällä tavoin, jos jonkun tuotteen
myynnin ennustetaan kasvavan ennustettavan ajanjakson aikana viisi prosenttia edellisen
vuoden vastaavan ajan myyntiin verrattuna, on ennustetta tekevän henkilön helppo
suhteuttaa tulevan myynnin suuruus edellisen vuoden myynnin suuruuteen.
Liitteessä 1 on esimerkkikuva rakennetusta ennustemallista kvartaalilta 1. Tässä
ennustemallin kuvassa ei malliin ole kyseisen ajankohdan ennusteita vielä täytetty. Liitteessä
1 olevassa ennustemallin esimerkkikuvassa olevat nimikkeiden tilauspisteet sekä
nimikkeiden ja tuoteryhmien edellisen vuoden kulutustiedot ovat täysin kuvitteellisia ja
niiden tarkoitus on vain havainnollistaa kehitetyn mallin toimintaa ja sen rakennetta. Nämä
ennustemallin kuvassa esitetyt luvut eivät siis millään tavalla ole kytköksissä nimikkeiden
ja tuoteryhmien todellisten kulutustietojen kanssa. Liitteen 1 rakennetun ennustemallin
esimerkkikuvassa punertavat solut ovat niitä kohtia, joihin kohdeyrityksen myyntijohtajien
tulisi jatkossa täyttää omat ennusteensa.
Kunkin ennustettavan nimikkeen ja tuoteryhmän ennusteen suuruudesta suhteessa edellisen
vuoden vastaavan ajan toteutuneeseen myyntiin piirtyy ennustemallissa automaattisesti
graafi. Tämän visualisoinnin avulla on ennusteen ja edellisen vuoden saman aikavälin
toteutunutta myyntiä mahdollista vertailla. Ennusteista muodostuvien graafien perusteella
on myös helposti havaittavissa mahdolliset virheet ennusteiden suuruuksissa. Tällä
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tarkoitetaan sitä, että jos ennustettavan myynnin on tarkoitus olla 10% edellisen vuoden
vastaavan ajankohdan myyntiä suurempi, niin graafeista havaitaan helposti, jos
ennustemalliin syötetyt luvut eivät ole linjassa tämän 10% myynnin kasvun oletuksen
kanssa.
Ennusteita tekeviä myyntijohtajia on kohdeyrityksessä useampia. Jokainen myyntijohtaja
tekee oman vastuualueensa myyntiennusteet kullekin kvartaalille. Jotta ennusteista saataisiin
koottua

kokonaisuutta

kuvaava

tulevaisuuden

myyntiennuste,

on

yksittäisten

myyntijohtajien tekemien ennusteiden yhdistäminen yhdeksi yhteiseksi, koko yrityksen
myyntiennusteeksi välttämätöntä. Tämän vuoksi ennusteiden yhdistämiseen luotiin
varsinaisen ennustemallin kanssa identtinen malli, johon kunkin myyntijohtajan tekemät
ennusteet päivittyvät. Näin saadaan koko yrityksen tulevaisuuden myyntiennuste selville.
Tätä ennusteiden yhdistelmää tullaan jatkossa hyödyntämään tuotantoa suunniteltaessa,
koska tuotannon kannalta ei ole ratkaisevaa kenen myyntijohtajan vastuualueella
ennustetaan myytävän minkäkin verran tuotteita. Tuotannonsuunnittelussa ratkaisee
valmistettavien tuotteiden kokonaismäärä.
7.5

Ennustemallin ulkoiset indeksit

Ennustemallin kehittämisen alusta lähtein oli selvää, että mallissa tullaan vahvasti
hyödyntämään yrityksen tuotteiden historiatietoja tulevaisuuden kysynnän ennustamisen
pohjalla. Ennustemallin ei kuitenkaan haluttu kuvaavan pelkästään vain yrityksen omaa
tilannetta, vaan mukaan katsottiin järkeväksi ottaa myös yrityksen ulkopuolisia indeksejä.
Ulkopuolisten indeksien hyödyntämisellä haluttiin saada ennustemalliin yleistä vallitsevaa
taloustilannetta kuvaava elementti. Ulkoisten indeksien avulla saadaan perspektiiviä yleisen
taloustilanteen kehittymisestä, jota voidaan verrata yrityksen oman taloustilanteen
kehittymiseen. Useiden erilaisten keskustelujen ja selvittelyjen jälkeen päädyttiin
käyttämään Suomen bruttokansantuotetta yrityksen Suomen myynnin kehityksen
vertaamisessa.
Yrityksellä on runsaasti toimintaa Saksassa, jonka vuoksi ennustemallissa haluttiin
huomioida myös Saksan talouden kehittymistä kuvaava indeksi. Tällaiseksi indeksiksi
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valittiin keskustelujen jälkeen Saksan bruttokansantuote. Sen lisäksi, että Saksa on
kohdeorganisaation merkittävä markkina-alue, on se myös yksi Euroopan suurimmista
teollisuusmaista. Tämän vuoksi voidaan ajatella, että Saksan teollisuuden ja talouden
kehittymistä kuvaava indeksi havainnollistaa vahvasti myös koko Euroopan taloudellisen
tilanteen kehittymisen suuntaa. Vaikka tässä työssä keskitytään yrityksen Suomessa olevan
tehtaan toiminnan kehittämiseen, on Saksan taloutta kuvaava indeksi hyvä ottaa
ennustemallissa huomioon esimerkiksi yrityksen vientimyynnin vuoksi. Yrityksen tuotteet
valmistetaan kuitenkin pääasiassa Suomessa, joten tuotannon valmistusmääriä pohdittaessa
ei ole merkitystä sillä, toimitetaanko tuotteet suomalaisille vai ulkomaisille asiakkaille.
Kuvassa 11 on esimerkki siitä, miten kohdeyrityksen ulkopuoliset talouden kehitystä
kuvaavat indeksit ja kohdeorganisaation oma tulevaisuuden myyntiennuste on kytketty
toisiinsa. Kyseinen kuva havainnollistaa kohdeyrityksen vuoden 2020 kolmannen kvartaalin
kuvitteellisesti tehtyä kysyntäennustetta sekä Suomen ja Saksan bruttokansantuotteiden
kehityksen ennusteita. Kuvassa 11 olevat kohdeyrityksen tulevaisuuden myyntiennusteita
kuvaavat pylväät ovat vain havainnollistavia, eivätkä perustu todellisiin lukuihin tai
yrityksen edustajien tekemiin myyntiennusteisiin. Suomen ja Saksan bruttokansantuotteen
kehityksen ennusteet ovat todellisia vuoden 2020 kolmannelle kvartaalille. Nämä BKT:n
kehitystä kuvaavat luvut ovat poikkeuksellisen negatiiviset Covid-19 -viruksen aiheuttaman
pandemian ja siitä johtuneen taloudellisen taantuman vuoksi.

64

Kuva 11. Kohdeorganisaation myyntiennusteen vertailu ennustemallissa käytettäviin ulkoisiin
indekseihin (kohdeorganisaation ennuste kuvitteellinen)

7.6

Tuoteryhmäkohtaisen ennusteen jakaminen nimikekohtaiseksi ja siirtäminen
tuotannonohjausjärjestelmään

Yrityksessä

käytössä

olevaan

tuotannonohjausjärjestelmään

pystyy

syöttämään

tulevaisuuden kysynnän ennusteen ainoastaan nimikekohtaisena ennusteena. Tämän vuoksi
tuoteryhmäkohtaiset ennusteet täytyy jakaa oikeassa suhteessa tuoteryhmään kuuluvien
nimikkeiden kanssa. Joihinkin yrityksen tuoteryhmiin kuuluu valtavasti eri nimikkeitä ja
nimikkeiden välisissä kysynnän suuruuksissa on huomattavia eroja. Tämän vuoksi
päädyttiin yhdessä kohdeyrityksen edustajan kanssa siihen, että tuoteryhmäkohtaisesti
tehdyt ennusteet jaetaan aikaisemmin tehdyn nimikkeiden ABC-luokittelun perusteella vain
A- ja B-luokkiin kuuluvien nimikkeiden kesken.
Kysynnän ennusteen jakaminen vain A- ja B-luokkaan kuuluville nimikkeille tarkoittaa siis
sitä, että mikäli ennustettavaan tuoteryhmään kuuluu nimikkeitä, jotka aikaisemmin tehdyn
myyntikertojen mukaisen luokittelun perusteella kuuluvat C-luokkaan, niin niille ei
kohdisteta minkäänlaisia kysyntäennusteita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näiden Cluokkaan kuuluvien nimikkeiden kysyntä olisi todellisuudessa nolla. C-luokkaan kuuluvien

65

nimikkeiden kysyntä tulee todennäköisesti olemaan määrällisesti niin pientä, ettei niille
tarvitse kysyntäennustetta erikseen jakaa. Määrällisesti pienen kysynnän vuoksi tuotanto
pystyy todennäköisesti vastaamaan näihin C-luokkaan kuuluvien nimikkeiden kysyntään
ilman suurempia haasteita.
Vaikka

myynti

ennustaa

tuotannonohjausjärjestelmään
kuukausikohtaiseksi

tiedoksi.

jonkun

tuoteryhmän

siirrettävän
Tiedon

tiedon

kysyntää

oltava

muuntamisessa

kvartaalitasolla,

muunnettu

nimike-

on
sekä

toiminnanohjausjärjestelmälle

sopivaan muotoon hyödynnetään kunkin nimikkeen edellisen vuoden toteutuneen myynnin
suhteellisia osuuksia tuoteryhmän kokonaiskysynnästä. Näiden edellisen vuoden
suhteellisten osuuksien perusteella tuoteryhmälle ennustettu kysyntä jaetaan kullekin
nimikkeelle nimikekohtaiseksi kysynnäksi.
Liitteessä 2 on esitetty esimerkkitilanne tuoteryhmäkohtaisen ennusteen jakamisesta siihen
kuuluvien A-ja B-luokan nimikkeiden kesken. Liitteessä 2 esitetty tilanne, niin nimikkeiden
määrän, tilauspisteiden, edellisen vuoden myyntitietojen kuin ennusteen ja sen jakautumisen
suhteen, on täysin kuvitteellinen eikä perustu yrityksen todellisiin lukuihin. Liitteellä 2
pyritäänkin havainnollistamaan, millaisen mallin avulla tuoteryhmän ennuste jaetaan siihen
kuuluville nimikkeille oikeassa suhteessa ja kuinka tämä malli toimii.
Myös kvartaalitason ennuste jaetaan edellisen vuoden toteutuneen myynnin suhteellisilla
osuuksilla kullekin kuukaudelle. Tällä tarkoitetaan sitä, että kysynnän oletetaan jakautuvan
kullekin kvartaalin kuukaudelle samassa suhteessa kokonaiskysynnästä kuin mitä se
edellisenä vuonna oli. Jos suhteellista kysynnän ennusteen jakamista ei tehtäisi ja kvartaalin
kokonaiskysyntä jaettaisiin tasan kaikkien kvartaalin kuukausien kesken, kysynnän
kuukausikohtainen suuruus saattaisi vääristyä. Näin tapahtuisi erityisesti vuoden
ensimmäisen kvartaalin kuukausien kohdalla. Tämä vääristyminen johtuisi siitä, että
maaliskuussa kysyntä on huomattavasti suurempaa kuin tammi- ja helmikuun aikana, jolloin
ilman kuukausittaisia suhteellisia osuuksia tammi- ja helmikuun kysynnän oletettaisiin
olevan todellista kysyntää huomattavasti suuremmat. Vastaavasti maaliskuun kysynnän
oletettaisiin olevan todellisuutta pienempää. Kuukausien suhteellisilla osuuksilla vältetään
tämä ennusteen suuruuden vääristynyt kuukausikohtainen jakaminen.
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Kun ennuste on jaettu edellisestä vuodesta laskettujen toteutuneiden myyntien suhteellisten
osuuksien perusteella A- ja B-luokan nimikkeiden kuukausitason ennusteiksi, niin ennusteen
tiedot

on

muokattava

sellaiseen

tuotannonohjausjärjestelmään.

muotoon,

Ennusteen

että

ne

muuntaminen

voidaan

siirtää

yrityksen

tuotannonohjausjärjestelmän

vaatimaan muotoon on pyritty tekemään mahdollisimman automaattiseksi, eli sellaiseksi,
että se vaatii mahdollisimman vähän manuaalista työtä. Näin pienennetään myös ihmisten
tekemien virheiden mahdollisuutta. Toisin sanoen nimikkeiden kuukausikohtaiset ennusteet
päivittyvät automaattisesti tuotannonohjausjärjestelmän vaatimaan taulukkomuotoon, josta
taulukon tiedot voidaan helposti kopioida tyhjään Excel-tiedostoon. Tämä tiedosto voidaan
siirtää yrityksen tuotannonohjausjärjestelmään.
7.7

Ennusteiden tarkkuuden arviointi

Tähän työhön ei varsinaisesti sisälly S&OP-prosessin sekä sen toimivuuden mittaaminen,
mutta ennusteiden vastaavuutta toteutuneisiin myyntitietoihin päädyttiin kuitenkin
arvioimaan. Myyntijohtajakohtaiseen ennusteen paikkansapitävyyden arviointiin ei
kohdeyrityksessä haluttu ryhtyä, koska kukaan ei osaa tarkkaan ennustaa tulevaisuutta. Sen
vuoksi päädyttiin arvioimaan kaikkien myyntijohtajien tekemien ennusteiden yhdistelmän
paikkansapitävyyttä sekä sitä, kuinka oikein yksittäisille nimikkeille jaettu koko
tuoteryhmän ennuste jakautui todelliseen kysyntään verrattuna.
Ennusteiden oikeellisuuden arviointia varten tehtiin oma erillinen arviointi-Excel. Tähän
Exceliin liitettiin taustatiedoksi kaikkien niiden nimikkeiden ennustetiedot, joita joko
ennustettiin erikseen tai joille tuoteryhmäkohtainen ennuste jakautui. Tämän lisäksi
yrityksen edustaja tulee jatkossa päivittämään toteutuneet myyntitiedot sen jälkeen, kun
tarkasteluajankohta on ohitettu. Näiden tietojen avulla pystytään vertailemaan, kuinka
paikkansapitävä myyntijohtajien tekemä ennuste kokonaisuudessaan oli. ArviointiExcelissä on erikseen listattu kaikki aikaisemmin määritellyt AX-luokkaan kuuluvat
nimikkeet ja näiden nimikkeiden ennusteita ja toteutuneita myyntitietoja voidaan vertailla.
Tämän avulla voidaan vertailla, miten hyvin ennuste piti paikkaansa todellisen myynnin
kanssa. AX-luokkaan kuuluvien nimikkeiden ennusteen ja toteutuneen myynnin
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vertailemisella voidaan arvioida sitä, kuinka hyvin yritykselle eniten rahaa tuottavien
nimikkeiden ennusteet vastasivat todellisuutta.
Taulukossa 4 on vain muutama AX-luokkaan kuuluva nimike, joiden ennusteen ja
toteutuneen myynnin vastaavuutta voidaan arviointimallin avulla vertailla. Kaikki
taulukossa 4 esitetyt luvut ovat kuvitteellisia, eivätkä näin edusta yrityksessä tehtyjä
ennusteita tai toteutuneita myyntimääriä. Todellisuudessa arviointimallin avulla on
mahdollista vertailla kaikkien AX-luokkaan kuuluvien nimikkeiden ennusteen tarkkuutta.
Taulukon 4 avulla pyritään vain havainnollistamaan rakennetun ennusteen tarkkuuden
arviointimallia.
Taulukko 4. Ennusteen ja toteutuneen myynnin vertailumalli (luvut kuvitteellisia)
Nimikenumero
Nimike 1
Nimike 2
Nimike 3
Nimike 4
Nimike 5
Nimike 6
Nimike 7
Nimike 8
Nimike 9
Nimike 10

Nimi
Nimi 1
Nimi 2
Nimi 3
Nimi 4
Nimi 5
Nimi 6
Nimi 7
Nimi 8
Nimi 9
Nimi 10

Ennuste
tammikuu
650
500
600
400
250
800
200
450
200
300

Toteutunut Ennuste Toteutunut
tammikuu helmikuu helmikuu
630
510
630
380
250
810
190
470
180
275

700
450
700
450
200
900
300
500
150
100

740
480
650
440
210
930
310
470
130
90

Ennuste
maaliskuu
1000
500
800
700
300
1100
400
700
200
200

Toteutunut
maaliskuu
1070
480
770
760
270
1190
360
720
170
210

AX-luokkaan kuuluu suurin osa yksittäin ennustettavista nimikkeistä. Muutama poikkeus
yksittäin ennustettavissa nimikkeissä kuitenkin on esimerkiksi alihankintahaasteiden vuoksi.
Jotkut nimikkeet on valittu yksittäin ennustettaviksi nimikkeiksi myös sen vuoksi, että niiden
kuukausikohtaisessa kysynnässä on rajua vaihtelua tai ne ovat muuten erittäin suosittuja
yrityksen tuotteita. Nämä yksittäin ennustettavat nimikkeet, jotka eivät kuitenkaan kuulu
AX-luokkaan on myös listattu ennusteen tarkkuuden arviointi-Excelin. Tämä mahdollistaa
myös näiden yksittäin ennustettavien nimikkeiden ennusteen ja toteutuneen myynnin
vertailemisen, kun toteutunut kulutus on päivitetty arviointimalliin.
Ennusteen ja toteutuneiden myyntimäärien eroja vertaillaan myös tuoteryhmätasolla.
Tuoteryhmien ennusteiden ja toteutuneiden myyntimäärien vertaileminen on perusteltua sen
vuoksi, että rakennetussa tulevaisuuden kysynnän ennustemallissa ennustetaan monien

68

tuoteryhmien tulevaisuuden kokonaiskysyntää. Jos tuoteryhmäkohtainen tulvaisuuden
kysyntäennuste on suurin piirtein saman suuruinen kuin mitä toteutunut myyntikin on, mutta
tuoteryhmään kuuluvien nimikkeiden nimikekohtaiset ennusteet eroavat toteutuneista
myynneistä huomattavasti, on syytä pohtia kuinka tuoteryhmäkohtaisen ennusteen jakamista
tuoteryhmään kuuluvien nimikkeiden kesken tulisi parantaa.
Nimikekohtaisten ennusteiden ja toteutuneiden myyntimäärien erot voivat johtua
yksittäisistä isoista tilauksista tai kampanjoista. Jos johonkin ennustettavaan tuoteryhmään
kuuluvalla nimikkeellä, jota ei ennusteta erikseen, on ollut edellisenä vuonna jokin
kampanja, niin se vääristää tuotteelle jakautuvan ennusteen suuruutta. Tämä johtuu siitä, että
tuoteryhmän ennuste jaetaan nimikkeille edellisen vuoden toteutuneiden myyntimäärien
suhteessa. Jos kyseinen kampanja ei toistu seuraavana vuonna samalle nimikkeelle, niin
edellisen vuoden kampanjatuotteelle jaettavan tuoteryhmän ennusteen osuus saattaa olla
huomattavasti todellista kysyntää suurempi.
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8

S&OP-PROSESSIN TOTEUTTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
KOHDEYRITYKSESSÄ

Tämän luvun tarkoituksena on kertoa, kuinka S&OP-prosessi otettiin käyttöön
kohdeyrityksessä tämän työn toteuttamisen aikana ja mitä sen käyttöönottoa edelsi. S&OPprosessi tai sen käyttöönotto ei ole nopea yksittäinen toimenpide, vaan se vaatii pitkäaikaisia
toimia ja ihmisten toimintamallien muuttumista. Ensisijaisesti S&OP-prosessin käyttöönotto
vaatii yrityksen johdon sitoutumista ja vahvaa tahtotilaa, jota kohdeyrityksen johdolla oli
koko tämän työn ajan. S&OP-prosessin käyttöönotto ja toteutus jatkuu vielä tämän
diplomityön valmistumisen jälkeenkin, mutta prosessin käyttöönottoa käsitellään siltä osin,
kuin se tapahtuu tämän työn tekemisen aikana.
Tämän työn aikana kohdeyrityksen myyntijohtajat tekivät ensimmäistä kertaa tulevaisuuden
kysynnän ennusteen rakennetun ennustemallin avulla. Tulevaisuuden kysyntäennusteet
tehtiin vuoden 2020 kolmannelle kvartaalille. Muita työn teoriaosuudessa esitettyjä
Wallancen (2004 s. 59) kehittämän kuukausittaisen S&OP-prosessin vaiheita ei tämän työn
aikana ehditty vielä toteuttaa. Muiden vaiheiden toteutus ja yleisesti koko S&OP-prosessin
implementointi jatkuu kohdeyrityksessä tämän työn valmistumisen jälkeen hyvin
intensiivisesti.
8.1

Alkuvalmistelut ja havainnot

Jo heti tämän työn alkaessa yrityksen johdolla oli vahva halu ja sitoutuminen S&OPprosessin käyttöönottoon. Alussa oli kuitenkin tarpeen kartoittaa S&OP-prosessiin
kuuluvien työntekijöiden ajatuksia ja suhtautumista kyseistä prosessia kohtaan. Johdon
sitoutumista

ja

halukkuutta

S&OP-prosessin

käyttöönottoon

osoitti

se,

että

kohdeorganisaatiossa toteutettiin organisaatiomuutoksia. Näiden muutosten toteuttamisen
yhtenä syynä oli se, että organisaation haluttiin vastaavan mahdollisimman hyvin S&OPprosessia ja sen tarpeita.
Työntekijöiden asenteita kartoitettiin eri henkilöiden vapaamuotoisten haastattelujen ja
keskustelujen

kautta.

Vapaamuotoisia

keskustelutilaisuuksia

järjestettiin

kahden
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myyntijohtajan, operatiivisen vientitiimin vetäjän, tuotanto- ja hankintajohtajan, tuotannon
suunnittelijan, operatiivisesta hankinnasta vastaavan henkilön, tuotannon esimiehien sekä
lähettämön vastuuhenkilön kanssa. Näiden vapaamuotoisten keskustelujen kautta saatiin
selville tulevaisuudessa S&OP-prosessiin osallistuvien henkilöiden käsityksiä kyseisen
prosessin toteuttamisesta. Keskustelun myötä saatiin myös selville mitä tulevaisuudessa
S&OP-prosessiin osallistuvat henkilöt pitivät mahdollisina haasteina sekä miten heidän
mielestään kohdeyrityksen toimintaa pystytään S&OP-prosessin kautta kehittämään.
Keskusteluihin ja haastatteluihin oli aikaisemmin mietitty alustavia kysymyksiä, mutta
haastattelut toteutettiin hyvin vapaamuotoisesti eikä tarkkaa kysymysluetteloa seurattu.
Joissakin keskusteluissa nousi esille asioita, joita ei aikaisemmin oltu edes pohdittu, ja näin
ollen keskustelun aikana syntyi myös aivan uusia kysymyksiä valmisteltujen kysymysten
lisäksi.
Haastattelujen perusteella prosessin toteuttamisen haasteeksi nousi esille huoli esimerkiksi
ennustamisesta ja sen tarkkuudesta. Myynti kantoi tässä vaiheessa huolta siitä, että mikäli
ennuste on todellista myyntiä suurempi, niin sopeutuuko tuotanto todelliseen tarpeeseen vai
valmistaako se vain ennustetun määrän. Tähän ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu, sillä
tuotannon on aina sopeuduttava todelliseen tuotteiden kysyntään mahdollisimman hyvin.
Ennusteiden avulla pyritään vain saamaan suuntaviivoja sille, millaisella suuruusluokalla
tuotteita kuluu mihinkin aikaan vuodesta. Tämän tiedon avulla osataan tuotantoon
esimerkiksi varata riittävä määrä henkilöstöä tilanteissa, joissa yrityksen tuotteiden
kysynnän oletetaan olevan poikkeuksellisen suurta.
Vapaamuotoisista keskusteluista selvisi, että tuotanto on huolissaan myynnistä tulevan
informaation määrästä ja toivoisi jatkossa parannusta tähän asiaan liittyen. Yhtenä tämän
ongelman ratkaisuna toimii rakennettu tulevaisuuden kysynnän ennustemalli, joka esiteltiin
tarkemmin tämän työn luvussa 7. Ennustemallin lisäksi S&OP-prosessin myötä on tarkoitus
lisätä kommunikaatiota myynnin sekä hankinnan ja tuotannon välillä, jotta kaikilla
toimitusketjun osapuolilla olisi mahdollisuuksien mukaan aikaa reagoida ja toteuttaa
kysynnän vaihtelun vaatimat toimenpiteet. Tällä tarkoitetaan, että jatkossa myynnin tulee
ilmoittaa hankinnalle ja tuotannolle, mikäli on havaittavissa merkkejä siitä, että yritykselle
olisi tulossa jokin yksittäinen isompi myyntitilaus tai kampanja.
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Jatkossa kohdeyrityksessä tulee olemaan myös kuukausittain toistuva S&OP-palaveri, johon
tulee osallistumaan kaikista prosessiin osallistuvista osastoista vastuuhenkilö tai -henkilöitä.
Palaveriin tulee osallistumaan henkilöitä myynnistä, tuotannosta, logistiikasta, hankinnasta
sekä talousosastolta. Näillä kokouksilla pyritään luomaan koko yritykselle yhteinen käsitys
tulevaisuudesta ja kokouksien keskeinen idea on jakaa eri osastoilla olevaa tietoa muiden
osastojen kanssa. Kokoukseen osallistuvien henkilöiden vastuulla on välittää tietoa oman
osastonsa muille henkilöille, jolloin informaatio välittyy vielä suuremmalle määrälle
yrityksen työntekijöistä.
Jotta ihmisten subjektiivisten näkemysten erot siitä, miten ”iso tilaus” määritellään ei
muodostuisi haasteeksi, päätettiin asettaa ison tilauksen rajaksi tuotteen tilauspisteen koko.
Eli, jos tuotteen tilauspiste on 450 kappaletta ja myynti neuvottelee tilauksesta, jonka koko
on suurempi kuin 450 kappaletta, tulee myyjän ilmoittaa asiasta mahdollisimman nopeasti
niin hankintaan kuin tuotannonsuunnitteluunkin. Tällaisen ilmoituksen avulla pyritään
takaamaan, että hankinnalla ja tuotannolla olisi mahdollisimman pitkä aika varautua
normaaleista tilauksista poikkeavan suuruiseen tilaukseen ja sen vaatimiin kasvaneisiin
raaka-aine- ja tuotantotarpeisiin. Vastaavasti myynnin tekemän ilmoituksen avulla
tuotannonsuunnittelu pystyy reagoimaan isoon tilaukseen ja kasvattamaan kyseisen tuotteen
tuotantomääriä ilman, että muiden asiakkaiden saman tuotteen toimitukset häiriintyvät tai,
että tuote loppuu varastosta.
Prosessiin osallistuvien henkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi S&OP-prosessin
alkuvalmistelut ovat pitkälti datan analysointia ja Excel-mallien kehittämistä. Tähän
tulevaisuudessa käytettävien mallien kehittämiseen liittyy kaikki luvuissa 6 ja 7 kerrotut
asiat ja eri työvaiheet. Koska koko S&OP-prosessia ei kohdeyrityksessä tämän työn
aloittamisen hetkellä ollut käytössä, piti yritykselle kehittää yleisiä S&OP-prosessin
toimintamalleja ja -tapoja. Tällaisia uusia toimintamalleja ovat esimerkiksi aiemmin kuvattu
informaation jakaminen läpi organisaatiorajojen sekä se, kuinka paljon aiemmin
myyntijohtajien tulee tehdä ennusteet ennen kvartaalin vaihtumista. Yksi uusi toimintamalli
työn kohdeyritykselle on kuukausittain toistuva S&OP-kokous, jota käsiteltiin aiemmin
tässä kappaleessa.
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8.2

S&OP-prosessin käyttöönotto ja koulutukset

Kohdeyrityksessä tullaan jatkossa toteuttamaan Wallancen (2004, s. 59) esittämän
kuukausittain toistettavan S&OP-prosessin mallia hieman soveltaen. Koska kohdeyritys ei
ole kooltaan erityisen suuri, ei tämän vuoksi ole tarvetta erilliselle alustavalle S&OPkokoukselle ja johtotason S&OP-kokoukselle. Wallancen esittämästä mallista poiketen
myynnin johto tulee ennustamaan seuraavan kvartaalin kysyntää aina kuukautta ennen
kvartaalin vaihdetta. Yrityksessä tullaan pitämään kuukausittain S&OP-kokous, jossa
myynnin on mahdollista ilmoittaa ennusteessa tapahtuneista muutoksista tai esimerkiksi
uusista isoista tilauksista, vaikka varsinaiseen ennustemalliin ei ennusteita päivitetäkään
joka kuukausi.
Pois lukien edellä mainitut muutokset kohdeyrityksessä tullaan jatkossa toimimaan
Wallancen esittämien kuukausittain tehtävien S&OP-prosessin vaiheiden mukaisesti hyvin
samalla tavalla kuin mitä teoriaosuudessa kerrottiin. Tämän työn tekemisen aikana ei ehditty
vielä kertaakaan toteuttaa kokonaan kuukausittain tehtävää S&OP-prosessin kaikkia
vaiheita. Tämän työn tekemisen aikana myynti ennusti ensimmäisen kerran seuraavan
kvartaalin myyntimäärät, mutta sen enempää kuukausittain toistettavista vaiheista ei ehditty
toteuttamaan. Työn päättymisen jälkeen kohdeyrityksessä tullaan kuitenkin toteuttamaan
muutkin kuukausittain toistettavat S&OP-prosessin vaiheet.
Kun kaikki S&OP-prosessin ja erityisesti kaikki tulevaisuuden kysynnän ennustamiseen
liittyvät Excel-mallit ja työkalut saatiin valmiiksi, esiteltiin ennustemalli sekä nimikkeiden
ABC-XYZ -luokittelu yrityksen johdolle. Kohdeyrityksen johdon hyväksyttyä nimikkeiden
luokittelun ja sen pohjalta tehdyn tulevaisuuden kysynnän ennustemallin, oli seuraavana
vuorossa S&OP-prosessin käyttöönotto sekä siihen liittyvät koulutukset. Koska
kohdeyrityksessä S&OP-prosessi keskittyy vahvasti tulevan kysynnän ennustamiseen ja sen
hyödyntämiseen niin varastonohjauksessa kuin tuotannon suunnittelussakin, on myynnin
koulutuksella ja sen sitouttamisella S&OP-prosessiin keskeinen vaikutus. Niin ennusteita
tekevien yrityksen myyntijohtajien, kuin tavallisten myyjienkin on jatkossa sitouduttava
prosessin toteuttamiseen ja sen periaatteisiin.
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Myyntiosaston keskeisen roolin ja uusien toimintamallien käyttöönoton vuoksi yrityksen
myyntijohtajille pidettiin henkilökohtaiset S&OP-prosessia ja sen toteuttamista koskevat
koulutukset. Koulutusmateriaali pyrittiin tekemään siihen muotoon, että myyntijohtajat
saisivat sen avulla mahdollisimman hyvän yleiskuvan koko S&OP-prosessista sekä siitä,
mihin erilaiset päätökset tai toimintatavat perustuvat. Koulutuksissa ei siis pelkästään
todettu, että kohdeyritys tulee jatkossa ennustamaan näitä nimikkeitä ja tuoteryhmiä, vaan
koulutusmateriaalin avulla haluttiin tuoda esille, millä perusteella esimerkiksi kyseiset
ennustettavat nimikkeet ja tuoteryhmät on valittu. Tällaisilla toimilla haluttiin tuoda myös
myyntijohtajien tietoon työn alussa tehdyt nimikkeiden luokittelut ja niiden vaikutukset
ennustettavien nimikkeiden valintaan. Valintojen taustalla olevien tekijöiden esittämisellä
haluttiin myös tuoda esille se, että kaikki toimenpiteet ovat perusteltavissa, eikä mitään tehdä
vain jonkun henkilön subjektiivisten näkemysten perusteella.
Koko prosessi ja siihen liittyvä aikaisemmin tehty työ haluttiin tuoda myyntijohtajille esille
myös sen vuoksi, että mahdollisesti ennustamista ja uusia toimintatapoja kohtaan oleva
vastustus olisi mahdollisimman vähäistä. Kuvassa 12 on esitetty tarkemmin kohdeyrityksen
myyntijohtajille pidettyjen koulutusten sisältö yrityksessä toteutettavasta S&OP-prosessista
sekä

kysynnän

ennustamisesta.

Näissä

myyntijohtajien

koulutuksissa

käytiin

yksityiskohtaisesti läpi, kuinka työssä rakennettua tulevaisuuden kysynnän ennustemallia
tulee käyttää.
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Kuva 12. Kohdeyrityksen myynnille pidetyn S&OP-prosessia ja kysynnän ennustamista
käsittelevän koulutuksen sisältö

Koska tulevaisuuden kysynnän ennustemallin oikeanlainen täyttäminen on ensisijaisen
tärkeää, jotta myynnin tekemiä ennusteita voitaisiin hyödyntää mahdollisimman paljon, oli
ennustemallin täyttämisen tueksi laadittava ohjeet. Kohdeyrityksen myyntijohtajille
laadittiin yksityiskohtaiset ohjeet ennustemallin täyttämisestä. Ohjeissa kerrottiin kaikki
mahdolliset erilaiset variaatiot ennusteiden laajuuksista ja mitä missäkin tilanteessa tulee
huomioida ja mitä ei. Jotta ennustemallin käyttöönotto ja mallin käytön opetteleminen
sujuisi

mahdollisimman

hyvin,

tarjottiin

myyntijohtajille

mahdollisuutta

saada

henkilökohtaista apua ja opastusta ennusteen täyttämiseen ensimmäisellä kerralla. Tällä
tavoiteltiin, että tulevaisuuden kysynnän ennustemallia osattaisiin käyttää sillä tavalla kuin
se oli suunniteltu käytettäväksi. Henkilökohtaisen opastuksen ja ohjeiden avulla pyrittiin
estämään virheellisten toiminta- ja ajatusmallien syntyminen.
S&OP-prosessia varten rakennettiin useita Excel-malleja, joita esiteltiin aikaisemmissa
luvuissa. Koska kohdeyritys ottaa S&OP-prosessin pitkäaikaiseen käyttöönsä ja näin ollen
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rakennettuja malleja tullaan todennäköisesti käyttämään kohdeyrityksessä usean vuoden
ajan, oli tarpeen opastaa myös rakennettujen mallien käyttöä sekä niiden päivittämistä.
Kaikki tämän työn aikana rakennetut mallit pyrittiin rakentamaan mahdollisimman
automaattisiksi ja sellaisiksi, että niiden käyttö vaatii mahdollisimman vähän manuaalista
työtä. Tällainen toimintatapa vaatii puolestaan sen, että kun seuraavana vuonna päivitetään
esimerkiksi edellisen vuoden todelliset kysyntätiedot, tulisi tietojen olla juuri siinä samassa
muodossa kuin mitä ne alun perinkin malleissa olivat. Tällä tavalla toimittaessa malleissa
olevat kaavat ja laskut toimisivat suunnitellusti.
Tarkkojen tietojen muotovaatimuksien vuoksi ja mallien päivittämisen helpottamiseksi
kirjoitettiin selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet. Ohjeissa käsiteltiin kutakin rakennettua
mallia yksitellen ja opastettiin, kuinka mallien päivittäminen tulisi tehdä, missä muodossa
uusien päivitettävien tietojen kuuluisi olla ja mitä kohtia pitäisi tarkistaa. Ohjeissa opastettiin
myös, mitä kohtia tarkastelemalla voidaan varmistua siitä, että tiedot ovat päivittyneet
kyseisiin malleihin oikein. Kaikkien mallien käyttäminen ja tietojen päivittäminen käytiin
myös läpi yhdessä kohdeyrityksessä työskentelevän henkilön kanssa, jonka vastuulla
mallien käyttäminen ja hyödyntäminen tulee jatkossa olemaan.
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa esitellään tämän työn tulokset. Luvussa vastataan johdannossa esitettyihin
pää-

ja

alatutkimuskysymyksiin.

Luvussa

kerrotaan

myös

tulevaisuuden

jatkokehitysehdotukset työn aihepiiriin sekä työssä kehitettyihin malleihin liittyen. Tässä
luvussa arvioidaan myös työn tulosten merkitystä.
9.1

Kohdeyrityksen ennustemalli

Tämän työn päätutkimuskysymys käsitteli sitä, millaista tulevaisuuden kysynnän
ennustemallia voidaan hyödyntää tämän työn kohdeyrityksessä. Työssä tehdyssä Sales and
Operations Planning -prosessiin liittyvässä tulevaisuuden kysynnän ennustemallissa
hyödynnetään hyvin vahvasti nimikkeiden ja tuoteryhmien edellisen vuoden toteutuneita
kulutuksen historiatietoja. Ennustemallissa on aiemmin kuvatuin perusteluin valittu
ennustettaviksi tuoteryhmiä sekä yksittäisiä nimikkeitä. Tuoteryhmien ja yksittäisten
nimikkeiden tulevaa kulutusta ennustetaan tilanteesta riippuen kuukausi- tai kvartaalitasolla.
Ennusteen tarkkuuden valintaan vaikutti nimikkeiden ja tuoteryhmien kysynnän vaihtelu
mallin rakentamisvuotta edeltävänä vuonna. Jos kysynnän vaihtelu oli suurta eri kvartaalien
välillä, valittiin tuoteryhmä tai yksittäinen nimike ennustettavaksi kvartaalitasolla. Jos
kysynnän vaihtelu oli suurta kvartaalin sisällä eri kuukausien välillä, on jatkossa tarpeen
ennustaa kyseistä nimikettä tai tuoteryhmää kuukausitasolla.
Kohdeyritykselle rakennetussa ennustemallissa on näkyvillä ennustettavien nimikkeiden ja
tuoteryhmien edellisen vuoden todelliset myyntitiedot. Tämä antaa ennusteita tekeville
henkilöille mittasuhteita siitä, millaista ennustettavien tuoteryhmien ja nimikkeiden kulutus
on edellisenä vuonna ollut. Näin toimimalla on mahdollista saada konkreettinen käsitys siitä,
että jos jonkun tuoteryhmän kysynnän ennustetaan kasvavan 10% edelliseen vuoteen
verrattuna, niin edellisen vuoden toteutunutta myyntitietoa hyödyntämällä saadaan
konkreettinen luku paljonko 10%:n kasvu kappalemäärissä on.
Kohdeyrityksen tulevaisuuden kysynnän ennustemalliin haluttiin ottaa mukaan myös
yrityksen ulkopuolisia talouden kehittymistä kuvaavia indeksejä. Ulkoisiksi talouden
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kehittymistä kuvaaviksi indekseiksi valittiin Suomen ja Saksan bruttokansantuotteet.
Suomen bruttokansantuote valittiin sen vuoksi, että Suomi on työn kohdeyrityksen tärkein
ja suurin markkina-alue, joten sen talouden kehittymisen kuvaaminen koettiin olevan
erityisen tärkeää. Sen lisäksi valittiin Saksan bruttokansantuote toiseksi yrityksen
ulkopuoliseksi indeksiksi. Saksan BKT valittiin sen vuoksi, että Saksa on yksi
kohdeyrityksen tärkeimmistä markkina-alueista ja Saksan talouden kehittyminen kuvastaa
myös hyvin yleisesti Euroopan taloustilanteen kehittymistä, Saksan ollessa merkittävä
teollisuusmaa.
Ennustemallin luominen sekä sen käyttäminen on ensisijaisen tärkeää, jotta kysyntä ja
tarjonta vastaisivat toisiaan. Ennustemallin avulla tuotannossa tiedetään ennen todellista
tarvetta, millaisia tuotteita myynti ennustaa myyvänsä minäkin aikana ja kuinka paljon. Näin
asiakkaita pystytään palvelemaan entistäkin paremmin ilman, että tuotannossa on suuria
haasteita.
9.2

S&OP-prosessiin liittyvät asiat

Tämän työn ensimmäinen alatutkimuskysymys käsitteli Sales and Operations Planning prosessiin liittyviä asioita. S&OP-prosessiin liittyy monia eri tekijöitä ja sen toteuttaminen
ei ole niin yksinkertaista kuin sen voisi kuvitella olevan. S&OP-prosessin ydinajatus on pitää
kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Tällä tarkoitetaan sitä, että myynti vastaisi tuotantoa ja
toisinpäin. Mikäli myyntiä on enemmän kuin mitä tuotanto pystyy tuottamaan, niin yrityksen
varastot loppuvat eikä tuotteita pystytä toimittamaan asiakkaille ennalta sovitulla tavalla. Jos
puolestaan tuotanto on suurempaa kuin mitä myynti, niin yrityksen varastotasot nousevat,
jolloin pääomaa sitoutuu turhaan yrityksen varastoihin.
S&OP-prosessiin liittyy vahvasti tulevaisuuden kysynnän ennustaminen. Ennusteen avulla
pyritään pitämään tulevaisuudessakin kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Tulevaisuuden
kysynnän ennusteen tekee yrityksen myyntijohtajat, joilla on paras sillä hetkellä saatavissa
oleva

tieto

tulevasta

kysynnästä.

Kysynnän

ennustetta

hyödynnetään

tuotannonsuunnittelussa, jotta tuotannossa osattaisiin valmistaa tuotteita, joilla on
todellisuudessa kysyntää. Kysynnän ennustamisen avulla voidaan myös varautua tuleviin
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kysyntäpiikkeihin. Esimerkiksi tuotannossa voidaan etukäteen nostaa jonkin yksittäisen
tuotteen tuotantomääriä ja samalla kasvattaa yrityksen varastotasoja, jos tiedetään tuotteen
kysynnän olevan tulevaisuudessa poikkeuksellisen suurta vaikka kampanjan vuoksi. Näin
ollen tuotanto pystyy valmistautumaan poikkeuksellisen suureen kysyntään etukäteen eikä
tuotannossa synny niin suuria haasteita silloin, kun varsinainen tuotteiden tarve on.
Edellä mainittu tuotannon varautuminen ennakolta suuriin kysyntäpiikkeihin on mahdollista
vain yrityksen osastojen välisen kommunikoinnin myötä. S&OP-prosessiin osallistuu
monipuolisesti yrityksen eri osastoja, joka mahdollistaa koko yrityksen yhteisen
toimintasuunnitelman luomisen ja toteuttamisen. Tällä tavalla toimittaessa tieto virtaa
yrityksen osastojen läpi ja kaikilla on yhteinen käsitys tulevasta. Näin myös yrityksessä
olevat lukuisat suunnitelmat pystytään yhdistämään yhdeksi yhteiseksi suunnitelmaksi.
S&OP-prosessi on pitkäkestoinen prosessi, johon kuuluu tyypillisesti kuukausittain
toistettavia vaiheita. Tällaisia kuukausittain toistettavia prosessiin liittyviä vaiheita ovat
edellisen kuukauden toteutuneiden tietojen päivittäminen, tulevaisuuden kysynnän
ennusteen sekä tuotantosuunnitelman päivittäminen ja erilaiset S&OP-kokoukset. Prosessin
kuukausittain tehtäviin vaiheisiin ei ole olemassa yhtä yksittäistä mallia tai toimintatapaa.
Tämä mahdollistaa S&OP-prosessia käyttävälle yritykselle prosessin muovaamisen juuri
sille sopivimpaan muotoon.
9.3

Nimikkeiden luokittelun hyödyntäminen kohdeyrityksen S&OP-prosessissa

Työn toinen alatutkimuskysymys liittyi siihen, kuinka nimikkeiden luokittelua voidaan
hyödyntää työn kohdeyrityksen Sales and Operations Planning -prosessissa. Nimikkeiden
luokittelulla on hyvin vahvat vaikutukset kohdeyrityksessä toteutettavaan S&OP-prosessiin.
Kohdeyrityksen nimikkeet luokiteltiin edellisen vuoden myyntikertojen perusteella A-, B-,
C- ja Ö-luokkiin. Tällä jaottelulla pyrittiin havainnollistamaan tuotteisiin kohdistuneen
kysynnän vaihtelua. Kaikki yrityksen nimikkeet jaettiin vielä toisen kerran eri luokkiin
niiden myynnistä kertyneiden myyntikatteiden perusteella. Katteiden perusteella nimikkeet
jaettiin X-, Y-, Z- ja Ä-nimisiin luokkiin.
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Nimikkeiden luokittelua hyödynnetään varastonohjauksessa. A-luokkaan kuuluvia
nimikkeitä tullaan työn kohdeyrityksessä ohjaamaan jatkossa tilauspistemenetelmällä. Aryhmään kuuluville nimikkeille on laskettu uudet tilauspisteet sekä varmuusvarastot
kappaleessa 6.1 kerrotulla tavalla. A-luokan nimikkeiden varastotasot ovat korkeammat kuin
muiden luokkien, koska nämä nimikkeet ovat kaikkein tärkeimpiä ja on ensisijaisen tärkeää,
että A-luokkaan kuuluvia nimikkeitä olisi aina varastossa. B-luokan nimikkeitä ohjataan
myös tilauspistemenetelmällä, mutta näiden varastotasot eivät ole niin suuret kuin A-luokan
nimikkeillä. Tämä johtuu siitä, että B-luokan nimikkeet eivät ole yhtä tärkeitä kuin A-luokan
nimikkeet, vaikka tähän luokkaan kuuluvien nimikkeiden olemassaololla on kuitenkin
merkitystä.
C-luokan nimikkeitä tullaan jatkossa ohjaamaan kohdeyrityksessä kahden laatikon
menetelmällä. Ö-luokan nimikkeistä osa ovat sellaisia, joita käytetään tuotannossa, joten
niiden varastoiminen myyntiä varten ei ole ongelma. Osa Ö-luokkaan kuuluvista nimikkeistä
on kuitenkin sellaisia, ettei niitä käytetä tuotannossa ja niitä on myyty alle kaksi kertaa
tarkasteluvuoden aikana. Ö-luokan nimikkeiden käytön vaihtelun vuoksi nimikkeet
toimitettiin yrityksen portfoliotiimille, joka tarkastelee, voidaanko nimikkeiden varastointi
lopettaa. Portfoliotiimi tarvittaessa myös hoitaa nimikkeiden varastojen alaskirjaamisen.
Nimikkeiden luokitteluanalyysin tulokset yhdistettiin, jolloin nimikkeille saatiin yhdistetyt
luokat, kuten esimerkiksi AX- ja BY-luokat. Näiden luokkien avulla saatiin selville ne
yrityksen tuotteet, jotka tuovat yritykselle kaikkein eniten katetta ja joita myydään eniten.
Juuri nämä AX-luokkaan kuuluvat nimikkeet ovat sellaisia, joita kohdeyrityksen tulisi
jatkossa myydä kaikkein eniten. Vastaavasti luokittelun avulla selvitettiin ne nimikkeet,
joilla on negatiivinen myyntikate ja joilla oli vain hyvin vähän myyntikertoja luokittelua
edeltävänä vuonna. Tätä luokittelua voidaan hyödyntää jatkossa kohdeyrityksessä
varastoinnin sekä ennustettavien nimikkeiden valinnan lisäksi myös esimerkiksi
tuotevalikoiman suunnittelussa ja hallinnassa.
Nimikkeiden kaksinkertaista luokittelua hyödynnettiin kohdeyrityksen S&OP-prosessiin
liittyvän tulevaisuuden kysynnän ennustemallin rakentamisessa ja suunnittelussa. Kun Aluokkaan kuuluvat nimikkeet olivat selvillä, tarkasteltiin näiden tuotteiden kysynnän
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vaihtelua eri kvartaalien sekä myös yksittäisten kuukausien välillä. Myös tuoteryhmien
kysynnän vaihtelua tarkasteltiin niiden tuoteryhmien kohdalla, joihin kuuluu A-luokan
nimikkeitä. Kysynnän vaihtelua eri kuukausina ja kvartaaleina tarkasteltaessa saatiin selville
ne nimikkeet ja tuoteryhmät, joiden kysyntää olisi jatkossa tarpeen ennustaa niiden
vaihtelevan kysynnän vuoksi. Näin saatiin luotua runko kohdeyrityksen tulevaisuuden
kysynnän ennustemallille ja yleiskäsitys siitä, mitä nimikkeitä ja tuoteryhmiä
kohdeyrityksen S&OP-prosessiin liittyvän kysynnän ennustemallin tulee sisältää.
Nimikkeiden luokittelua käytetään myös, kun tuoteryhmäkohtainen ennuste jaetaan
nimikekohtaiseksi, sillä tuoteryhmän ennuste jaetaan vain A- ja B-luokkiin kuuluvien
nimikkeiden kesken. Nimikkeiden luokittelu ja siitä saadut tulokset muodostavat siis
perustan koko S&OP-prosessin kysynnän ennustamismallille kohdeyrityksessä.
Nimikkeiden luokittelusta saatuja tietoja hyödynnetään myös ennusteen tarkkuuden
arvioinnissa. Ennusteen tarkkuuden arviointityökalussa on listattu erikseen kaikkien AXluokkaan kuuluvien nimikkeiden ennusteet ja toteutuneet kulutustiedot. Tällöin on
mahdollista vertailla, kuinka tehdyt ennusteet eroavat toteutuneista. Juuri AX-luokkaan
kuuluvien nimikkeiden ennusteiden ja toteutuneiden myyntitietojen vertaileminen on
tärkeää, koska tähän luokkaan kuuluvat tuotteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne ovat
yritykselle

taloudellisesti

kaikkein

kannattavimpia.

Ennusteen

tarkkuuden

arviointityökalussa on listattu myös ne nimikkeet, joita ennustemallissa ennustetaan
yksittäin, mutta jotka eivät kuulu AX-luokkaan. Kuitenkin kaikki yksittäin ennustettavat
nimikkeet kuuluvat A-luokkaan.
Kaikista edellä esitetyistä asioista voidaan siis todeta, että nimikkeiden luokittelulla on
erittäin paljon merkitystä. Nimikkeiden luokittelu vaikuttaa kohdeyrityksessä varastotasojen
määrittämiseen sekä varastonohjausmenetelmän valintaan. Nimikkeiden luokittelulla on
myös erittäin suuri vaikutus ennustettavien nimikkeiden ja tuoteryhmien valinnassa.
9.4

Jatkokehitysehdotukset

Tässä työssä luotua ennustemallia voisi tulevaisuudessa kehittää niin, että se olisi
lähtötietoineen jo myyntijohtajakohtainen. Nykyisessä ennustemallissa edellisen vuoden
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toteutuneet myyntitiedot pitävät sisällään koko yrityksen edellisen vuoden myyntitiedot
kyseisenä ajankohtana. Tulevaisuudessa nämä edellisen vuoden myyntitiedot voisi muuttaa
niin, että ne kuvaisivat, kuinka paljon edellisenä vuonna kyseisen myyntijohtajan
vastuualueelle on myyty mitäkin tuotetta. Näin myyntijohtajat tietäisivät paremmin, kuinka
paljon he itse ovat edellisenä vuonna myyneet tuotteita. Tämä helpottaisi myös ennusteen
tekemistä.
Nyt rakennetun ennustemallin kehittäminen edellä mainitulla tavalla helpottaisi
myyntijohtajien myyntibudjettien tekemistä ja sen toteuttamisen arviointia. Tällä
tarkoitetaan sitä, että jos myyntijohtajan ensimmäisen kvartaalin budjetin tavoitteena olisi
myynnin 10%:n kasvu, pystyisi myyntijohtaja helpommin konkretisoimaan paljonko
kyseinen kasvu tarkoittaisi myytyjen kappaleiden määrässä. Ennustemalliin ei kuitenkaan
saa syöttää täysin myyntibudjettia vastaavia lukuja, koska budjetti on tavoite ja ennuste on
se, mitä oletetaan todellisuudessa tapahtuvan tulevaisuudessa eikä vain pelkkä tavoite.
Jatkossa tämän työn kohdeyrityksessä voisi tarkastella myös puolivalmiiden tuotteiden
varastoja sekä niiden ohjausparametrejä. Päivittämällä myös puolivalmiiden tuotteiden
varastojen ohjausparametrit, varmistettaisiin, että valmistettaviin tuotteisiin olisi riittävä
määrä myös niihin tarvittavia puolivalmisteita ja osia. Mikäli puolivalmiiden tuotteiden
varastojen ohjausparametrien oikeellisuuksia ei tarkastella, voidaan ajautua tilanteeseen,
jossa myynnin tekemien ennusteiden perusteella valmiiden tuotteiden tekemiseen ei ole
riittävästi

komponentteja

varastonohjausparametrien

mahdollisesti
vuoksi.

Jotta

puolivalmiiden
myynnin

tuotteiden

tekemistä

virheellisten

ennusteista

olisi

mahdollisimman paljon hyötyä, tulisi yrityksen puolivalmiiden tuotteiden varastojen ja
komponenttivarastojen ohjausparametrit tarkistaa ja määrittää mahdollisesti uusiksi siten,
että ne olisivat samassa linjassa valmistuotevaraston ohjausparametrien kanssa.
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10 YHTEENVETO
Työn tavoitteena oli rakentaa työn kohdeyritykselle kysynnän ennustemalli sekä luoda
yrityksen käyttöön Sales and Operations Planning -prosessi. Työn alussa olevassa
teoriaosuudessa luotiin teoreettinen viitekehys niin nimikkeiden luokittelulle, varastoinnille
kuin S&OP-prosessille. Nimikkeiden luokittelussa perehdyttiin ABC- ja XYZ-analyyseihin,
joita hyödynnettiin myös kohdeyrityksen valmistuotevaraston nimikkeiden luokittelussa.
ABC-analyysissä nimikkeet jaettiin yhteensä neljään eri luokkaan edellisen vuoden
myyntikertojen perusteella. XYZ-analyysissä kohdeyrityksen nimikkeet jaettiin neljään eri
luokkaan niiden myyntikatteiden perusteella.
Yrityksen nimikkeiden tilauspisteiden oikeellisuus tarkastettiin ja niiden ollessa
riittämättömät, määritettiin tuotteille uudet tilauspisteet sekä varmuusvarastot. Yrityksen Aja B-luokkiin kuuluvia nimikkeitä päädyttiin jatkossakin ohjaamaan uudelleen laskettujen
tilauspisteiden perusteella. C-luokkaan kuuluvia nimikkeitä ohjataan jatkossa kahden
laatikon menetelmällä. Ö-luokan nimikkeiden varastoinnin tarvetta tullaan jatkossa
tarkastelemaan yrityksen portfoliotiimin toimesta ja näiden nimikkeiden varastointi tullaan
lopettamaan, mikäli nimikkeitä ei tarvita esimerkiksi tuotannossa.
Sales and Operations Planning -prosessi on pitkäkestoinen prosessi. Siihen kuuluu
tyypillisesti 5 kuukausittain toistettavaa erilaista vaihetta. S&OP-prosessin tavoitteena on
pitää kysyntä (eli myynti) ja tarjonta (eli toimitus) tasapainossa. S&OP-prosessin avulla
saadaan yrityksessä olevat lukuisat erilliset suunnitelmat sulautettua yhteen. Näin saadaan
koko yritykselle yhteinen toiminta- ja tulevaisuuden suunnitelma. Jotta kysyntä ja tarjonta
pysyisi tulevaisuudessakin tasapainossa liittyy S&OP-prosessiin tulevaisuuden kysynnän
ennustaminen.
Nimikkeiden luokittelua hyödyntämällä sekä nimikkeiden ja tuoteryhmien kysynnän
vaihtelua analysoimalla valittiin kohdeyritykselle ennustettavat nimikkeet ja tuoteryhmät.
Kysynnän vaihtelun tarkasteluun valittiin A-luokkaan kuuluvat nimikkeet sekä ne
tuoteryhmät, joihin kuuluu A-luokan tuotteita. Jos kysyntä vaihteli merkittävästi eri
kvartaaleissa, valittiin nimike tai tuoteryhmä ennustettavaksi kvartaalitasolla. Vastaavasti,
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jos nimikkeen tai tuoteryhmän kysynnän havaittiin vaihtelevan merkittävästi kvartaalin
sisällä, päädyttiin siihen, että nimikettä tai tuoteryhmää on tarpeen ennustaa jatkossa
kuukausitasolla. Jos yksittäisen nimikkeen kysyntä vaihteli muiden tuoteryhmään kuuluvien
nimikkeiden kysynnästä poiketen, päädyttiin nimikettä ennustamaan erillään tuoteryhmästä.
Näillä perusteilla valittiin kohdeyrityksen ennustettavat tuoteryhmät ja yksittäiset nimikkeet.
Varsinaisessa kohdeyritykselle rakennetussa tulevaisuuden kysynnän ennustemallissa on
esillä kaikkien ennustettavien nimikkeiden ja tuoteryhmien edellisen vuoden myyntitiedot.
Ennustemallissa on mahdollista vertailla tulevaisuuden näkemyksiä edellisen vuoden
toteutuneeseen myyntiin myös visuaalisella tavalla. Ennustemalliin syötetyt ennusteet
piirtävät graafin kullekin ennustettavalle nimikkeelle ja tuoteryhmälle, missä näkyy
edellisen vuoden toteutunut myynti sekä ennustettu tulevaisuuden myynti. Tuoteryhmien
ennusteet jaetaan nimikekohtaiseksi ennusteeksi tuoteryhmän A- ja B-luokkaan kuuluvien
nimikkeiden kesken.
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Liite 1. Esimerkki rakennetusta ennustemallista (kaikki luvut ovat kuvitteellisia eivätkä perustu
lainkaan todellisiin kulutustietoihin tai tilauspisteisiin)

Tuoteryhmä
Tuoteryhmä 1

Tuoteryhmä 2

Tuoteryhmä 3
Tuoteryhmä 4

Tuoteryhmä 5
Tuoteryhmä 6
Tuoteryhmä 7
Tuoteryhmä 8
Tuoteryhmä 9
Tuoteryhmä 10

Tuoteryhmä 11
Tuoteryhmä 12
Tuoteryhmä 13
Tuoteryhmä 14
Tuoteryhmä 15
Tuoteryhmä 16

Nimike 13
Nimike 14
Nimike 15
Nimike 16
Nimike 17

Nimike 12

Nimike 10
Nimike 11

Nimike 6
Nimike 7
Nimike 8
Nimike 9

Nimike 1
Nimike 2
Nimike 3
Nimike 4
Nimike 5

Nimikenumero

100
150
70
75
50

200

2000
1000

500
400
200
150

350
330
350
100
100

Tilauspiste

0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2020 Q1 kpl

200
300
100
150
70

300

800
300

1000
400
200
250
8000

400
200
200
200
200

Tammikuu
2019 kpl

400
250
600

200
350
200
200
180

400

800
400

300
300
250
400
7000

600
300
200
250
200

600
250
800

300
350
200
150
250

500

1400
500

600
600
250
350
5000

1000
500
400
350
600

Maaliskuu
2019 kpl

0
0
0
0
0

500
200
400

Helmikuu 2019 Helmikuu 2020
kpl
kpl

2019 Q1 kpl

0
0
0

Tammikuu
2020 kpl

9000
2000
1000
1000
800
1000
6000
2000
1300
700
1000
20000
5000
3000
1200
4000
2500
2300
2000
1300
2000
4000
700
1000
500
500
300
1000
500
700
1500
700
1800

Maaliskuu
2020 kpl

Lisätiedot (esim.
kampanjat yms.)

Liite 2. Esimerkki tuoteryhmän ennusteen jakamisesta nimikekohtaiseksi ennusteeksi (kaikki
luvut ja nimikkeiden määrät ovat kuvitteellisia eivätkä perustu lainkaan yrityksen todellisiin
lukuihin)

Tuoteryhmä
Tuoteryhmä 1
Nimike 1
Nimike 2
Nimike 3
Nimike 4
Nimike 5
Nimike 6
Nimike 7
Nimike 8
Nimike 9

Nimikenumero

A
B
B
A
A
B
B
A
B

Luokka

Tilauspiste

150
120
80
190
100
50
60
200
40

Kpl tammikuu
2019
1100
170
150
70
200
70
100
80
200
60

970
120
120
90
140
120
40
50
250
40

Kpl helmikuu Kpl maaliskuu
2019
2019
830
90
70
60
220
100
50
70
120
50

Kulutus
yhteensä Q1
2900
380
340
220
560
290
190
200
570
150

Tammikuu

0,108434
0,084337
0,072289
0,26506
0,120482
0,060241
0,084337
0,144578
0,060241

Helmikuu

0,12371134
0,12371134
0,092783505
0,144329897
0,12371134
0,041237113
0,051546392
0,257731959
0,041237113

Maaliskuu

Nimikkeen %osuus koko
myynnistä

0,154545455
0,136363636
0,063636364
0,181818182
0,063636364
0,090909091
0,072727273
0,181818182
0,054545455

Ennuste Q1
kpl

3000

859
93
72
62
228
103
52
72
124
52

1003
124
124
93
145
124
41
52
259
41

Kpl
Kpl
Kpl
tammikuu helmikuu maaliskuu
2020
2020
2020

1138
176
155
72
207
72
103
83
207
62

