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Toimitusketjun tehostamisen asiantuntija

YLI 100 ASIAKASTA, YLI 20 TOIMIALALLA 

ENNUSTEET
Luo rullaavat myynnin ennusteet 
tuotannon ja varaston ohjaukseen. 
Jaa tietoa asiakasmuutoksista.

VARASTO
Paranna toimitusvarmuutta ja vähennä 

varaston määrää automaattisilla 
varastotasoilla ja täydennysehdotuksilla.

TUOTANTO
Paranna toimitusvarmuutta ja tehokkuutta 
oikea-aikaisella tuotannolla. Vältä hukkaa. 
Suunnittele kapasiteetti joustavasti.

MITTARIT
Aseta tavoitteita, mittaa. Paranna 

toiminnan läpinäkyvyyttä. Vapauta 
työaikaa automatisoimalla seuranta.



Digitaalisen talouden megatrendit

• Kilpailu kovenee

• Asiakkaiden laatuvaatimukset kiristyvät 

• Nimikemäärät kasvavat

• Tuotteiden elinkaaret lyhenevät

• Muutosten ja poikkeusten määrä lisääntyvät

Yritysten toimitusketjun hallinnan haasteita



Helpota kysynnän suunnittelua



Myynti

Aika

Ohjaus myyntihistorian perusteella

Kun myynti kasvaa, johtaa ”Ei-oo”-tilanteeseen

Kun myynti hiipuu, johtaa ylivarastoon

Myyntihistorian haaste: ajetaan peruutuspeilillä eteenpäin



Myynti

Aika

Yrityksen kyky ennakoida ja toimittaa 

Kysynnän suunnittelu = ennakointia, muutosten ja poikkeusten hallintaa 

Saatavuus pysyy, kun varasto 

täydentyy menekin kasvun mukaan

Ei ylivarastoa, kun ei täydennetä lisää

vaan aloitetaan poistotoimenpiteet



Data on uusi öljy
- Ville Tolvanen, digitalisti



Datan hyödyntäminen esimerkki 

Mitkä näistä toimitusriveistä on 

poikkeuksia, jotka on syytä 

jättää pois menekin / 

täydennysehdotusten

laskennasta?

Esimerkkejä

Projektimyynti 

Kampanjat 

Alkusaldot 

Romutukset

Keskiarvo = 68 kpl

Keskihajonta = 282 kpl

5 x keskihajonta = 1408 kpl



Datan hyödyntäminen esimerkki 

Mitkä näistä toimitusriveistä on 

poikkeuksia, jotka on syytä 

jättää pois menekin / 

täydennysehdotusten

laskennasta?

Esimerkkejä

Projektimyynti 

Kampanjat 

Alkusaldot 

Romutukset

Keskiarvo = 68 kpl

Keskihajonta = 282 kpl

5 x keskihajonta = 1408 kpl

Asiakkaan poikkeusten tunnistus 

Keskiarvo + 5 x keskihajonta = 1476 kpl

+

Kampanjarivit erikseen

Toimitusrivit pienimmästä suurimpaan



Myynnin ennustaminen, muutokset ja poikkeukset

• Perusmenekki valitulla tasolla esim. kk/vko (= baseline)

• Muutokset ja poikkeukset: uutuudet / erät / projektit / kampanjat

Käytännössä

• Kysyntätieto asiakasrajapinnasta

• Yhdistä asiakasennusteita, pohjaennustelaskentaa, muutosdataa

• Prosessi: johdon sitoutuminen, selkeät roolit ja vastuut

Ennustelaskennoista

• Rajaa ennusteesta käyttäjälle hallittava kokonaisuus

• Valitse järkevin laskentavaihtoehto pohjaennusteeksi

• Laskennasta pitää ymmärtää mistä datasta muodostuu, miten se toimii
Toteuma, KPL 

Toteuma EUR

Ennuste EUR

Ennuste, KPL

Ennusteseuranta, EUR

Nimiketason tarkkuus, KPL

ENNUSTEET
Helpota kysynnän suunnittelua



Tarjonta

Tarjonta

Kysyntä

Kapasiteettisuunnitelma

Alihankkija

Työvaihe

Materiaalitarve

Myytävä vapaa saldo

Toimittaja

Ostotilaus

Saldo

Tuotantosuunnitelma

LÄPINÄKYVÄN YHTEISTYÖVERKOSTON DATAVIRRAT

Asiakas 1.

Asiakas 2.

Tuotanto, -ennusteet, ostoennusteet, saldot

Myyntihistoria, myyntiennusteet, saldot

Myyntitilaukset

Asiakastarve



Millä keinoin ajat eteenpäin?
Selkeät vastuut

Prosessit kuntoon

Moderni suunnittelu ratkaisee toimitusketjun haasteita

1. Helpottaa työntekoa

2. Yhtenäistää prosessit

3. Tunnistaa muutokset ja poikkeukset

4. Nostaa saatavuutta ja toimitusvarmuutta

5. Vähentää varastointitarvetta ja alaskirjauksia 


