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JOHDANTO 
Viimeisin versio tästä monisteesta ja siihen liittyvästä materiaalista löytyy osoitteesta 

http://myy.haaga-helia.fi/~taaak/s 

Yllä mainitusta osoitteesta löytyvät myös tähän monisteeseen liittyvät Excel-esimerkit. 

Oletuksena on, että toimitusketjun prosessit ovat lukijalle pääpiirteissään tuttuja. Tilas-

tomatematiikasta on syytä tuntea keskiarvo ja keskihajonta. 

Kaikissa toimitusketjun prosesseissa on hyvä pyrkiä jatkuvasti parempaan laatuun. Mo-

net satunnaiset ja systemaattiset tekijät aiheuttavat vaihtelua prosesseihin. Parempaan 

laatuun pyrkiminen tarkoittaa vaihtelua aiheuttavien tekijöiden tunnistamista ja niihin 

vaikuttamista. Tilastolliset menetelmät tarjoavat työkaluja laadun parantamiseen ja seu-

rantaan. Näitä menetelmiä tarkastellaan monisteen ensimmäisessä luvussa. 

Kysyntäennusteet ohjaavat tuotantoa, varastonhallintaa ja monia muita toimitusketjun 

prosesseja. Kysyntäennusteiden määrittämiseen käytetään laadullisten menetelmien ohel-

la tilastollisia menetelmiä. Keskeisiä tilastollisia menetelmiä ovat selittäviin muuttujiin 

perustuvat regressiomallit ja aikasarjaennustaminen. Kysynnän ennustamista käsitellään 

monisteen toisessa ja kolmannessa luvussa. 

Varaston hallinnassa on tärkeää määrittää tilauserien koot ja ajankohdat siten, että koko-

naiskustannukset saadaan pidettyä mahdollisimman pieninä. Samalla täytyy kuitenkin 

pystyä vastaamaan vaihtelevaan kysyntään. Puskurina vaihtelevan kysynnän varalta käy-

tetään varmuusvarastoa, jonka koon oikea määrittäminen on tärkeää kokonaiskustannus-

ten kannalta. Varaston hallinnan malleihin tutustutaan monisteen neljännessä luvussa. 

Monien toimitusketjun prosessien kohdalla on tärkeää etsiä ratkaisuja, joilla voidaan mi-

nimoida kustannukset tai maksimoida voitto. Lineaarinen optimointi on monikäyttöinen 

menetelmä, jonka avulla voidaan ratkoa minimointi ja maksimointi tehtäviä. Lineaarisen 

optimoinnin perusperiaatteisiin perehdytään monisteen viidennessä luvussa. 

Huomautus Excel 2010  -käyttäjille: Joidenkin tässä monisteessa käytettyjen funktioiden 

nimet on uusittu. Vanhat nimet kuitenkin toimivat edelleen ja niitä pitää käyttää, jos tar-

vitset yhteensopivuutta aikaisempiin versioihin. 

BINOMDIST (BINOMIJAKAUMA) uusi nimi BINOM.DIST  

(BINOMI.JAKAUMA).  

NORMDIST (NORM.JAKAUMA) uusi nimi NORM.DIST  

(NORMAALI.JAKAUMA). 

NORMSINV (NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT) uusi nimi NORM.S.INV 

(NORM_JAKAUMA.KÄÄNT)  

NORMINV (NORM.JAKUAMA.KÄÄNT) uusi nimi NORM.INV  

(NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT). 

 

Tutustu myös muihin oppimateriaaleihini http://myy.haaga-helia.fi/~taaak/ 

  

http://myy.haaga-helia.fi/~taaak/s
http://myy.haaga-helia.fi/~taaak/
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1 TILASTOLLINEN LAADUNVALVONTA 

Asiakaspalvelu- tai tuotantoprosessin laatua voidaan tarkastella mitattavissa olevien omi-

naisuuksien avulla. 

Esimerkki. Puhelinpalvelun laatua voidaan arvioida sen perusteella, kuinka nopeasti asi-

akkaiden puheluihin vastataan. 

Esimerkki. Laakerinkuulien laatua voidaan arvioida sen perusteella, kuinka hyvin niiden 

halkaisijat vastaavat tavoiteltua halkaisijaa. 

Huomion kohteena on kaksi asiaa: 

 Onko mitattavan ominaisuuden arvo keskimäärin tavoitearvon mukainen? Tavoitear-

vo määräytyy yleensä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

 Onko mittavan ominaisuuden vaihtelu riittävän pientä? Hyväksyttävä vaihteluväli 

määräytyy yleensä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Vaihtelusta ei voida päästä täysin eroon, koska monet satunnaiset, ihmisistä, koneista, 

raaka-aineista, työmenetelmistä, olosuhteista, mittaussysteemeistä jne. johtuvat tekijät 

aiheuttavat vaihtelua. Jatkuvaan laadun parantamiseen kuuluu vaihtelun vähentäminen 

vaikuttamalla vaihtelua aiheuttaviin tekijöihin. 

1.1 Prosessin kyvykkyys 

Prosessin kyvykkyys (process capability) mittaa sitä kuinka hyvin prosessi täyttää sille 

asetetut tavoitteet. Käytetään seuraavia merkintöjä: 

 LSL hyväksytyn vaihteluvälin alaraja (lower specification limit) 

 USL hyväksytyn vaihteluvälin yläraja (upper specification limit) 

 σ tarkasteltavan ominaisuuden keskihajonta prosessissa. 

Hyväksytyn vaihteluvälin pituus saadaan erotuksena USL – LSL. Prosessissa toteutuvaa 

vaihtelua mitataan keskihajonnalla. Prosessi on sitä kyvykkäämpi, mitä pienempi proses-

sin keskihajonta on hyväksyttyyn vaihteluväliin verrattuna. Prosessin kyvykkyys-indeksi 

(process capability index) lasketaan seuraavasti: 

𝐶𝑃 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6𝜎
  

Mitä suurempi kyvykkyys indeksi Cp, sitä paremmin prosessi täyttää sille asetetun tavoit-

teen. Se, mitä kyvykkyys indeksin arvoa pidetään riittävänä, riippuu tietenkin prosessista. 

Yleensä kuitenkin vaaditaan ykköstä suurempia kyvykkyys-indeksin arvoja. Parhaimmil-

laan päästään lähelle arvoa 2, jopa sen ylikin. 

Esimerkki. Laakerinkuulan halkaisijan tavoitearvo on 5,10 mm. Jotta laakerinkuula so-

veltuisi käyttötarkoitukseen, niin halkaisija saisi poiketa tavoitearvosta korkeintaan 0,05 

mm. Näin ollen LSL = 5,05 mm ja USL = 5,15 mm. Jos valmistetuissa laakerinkuulissa 

halkaisijan keskihajonta on 0,03 mm, niin kyvykkyys-indeksi Cp = 0,56. Prosessi ei vas-

taa sille asetettua tavoitetta. Prosessissa esiintyvä vaihtelu (keskihajonta) pitäisi siis saada 

pienemmäksi vaikuttamalla vaihtelua aiheuttaviin tekijöihin. 
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Edellisen esimerkin prosessia voidaan havainnollistaa kuviolla 1. 

 
Kuvio 1. Prosessi, jonka kyvykkyys indeksi on pienempi kuin 1 

Kuviossa 1 jakauma leviää selvästi hyväksytyn vaihteluvälin ulkopuolelle ja näin ollen 

prosessi tuottaa runsaasti viallisia. 

Normaalijakauman avulla voidaan arvioida, mitä erisuuruiset kyvykkyys-indeksit käy-

tännössä merkitsevät. Oletetaan, että prosessin keskiarvo ja tavoitearvo ovat yhtä suuret 

ja oletetaan edelleen, että ominaisuuden arvo noudattaa normaalijakaumaa. 

Jos kyvykkyys-indeksi on 1, niin hyväksytty vaihteluväli on 6 keskihajonnan mittainen 

(6σ). Normaalijakauman ominaisuuksista seuraa, että 99,73 prosentissa tapauksista jää-

dään 6σ mittaisen vaihteluvälin sisälle (keskiarvo ± 3σ). Tämä merkitsee noin 3 viallista 

tuhatta tuotetta kohden.  

 
Kuvio 2. Prosessi, jonka kyvykkyys indeksi on 1 

Jos kyvykkyys-indeksi on 2, niin hyväksytty vaihteluväli on 12 keskihajonnan mittainen 

(12σ). Tämä merkitsee noin 2 viallista miljardia tuotetta kohden. Tällaista prosessia kut-

sutaan Six Sigma –prosessiksi (keskiarvo ± 6 sigmaa eli 6σ). 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

keskihajonta σ

LSL USL

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

keskihajonta σ

99,73 %
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Kuvio 3. Six Sigma -prosessi 

Käytännössä prosessin tavoitearvo ei yleensä ole täsmälleen sama kuin toteutuvan pro-

sessin keskiarvo. Käytännön sovelluksissa Six Sigma –prosessissa sallitaan 1,5 keskiha-

jonnan ero tavoitearvon ja prosessin keskiarvon välillä. Tällöin viallisten osuus on noin 

3,4 viallista miljoonaa tuotetta kohden. 

Kyvykkyys-indeksin laskennassa tarvitaan prosessin keskihajontaa σ. Tätä ei yleensä tie-

detä, mutta sen sijaan voidaan ottaa prosessista otoksia ja laskea niistä keskihajonta. 

Otoksien saaminen tietenkin edellyttää, että prosessi on jo toiminnassa. Lisäksi edellyte-

tään, että prosessi on hallinnassa. Seuraavassa käsitellään, miten prosessin voidaan todeta 

olevan hallinnassa. 

1.2 Prosessin valvonta 

Prosessin valvonnassa on tärkeää ymmärtää ero vaihtelua aiheuttavien yleisten syiden ja 

erityisten syiden välillä. 

Vaihtelun yleiset syyt (common causes, chance causes) 

Vaihtelun yleiset syyt liittyvät vaihteluun, joka kuuluu prosessiin luonnostaan. Yleiset 

syyt ovat lukuisia pieniä vaihtelun aiheuttajia, jotka toimivat satunnaisesti. Yleisistä syis-

tä johtuva vaihtelu on hyväksyttävä osaksi asiakaspalvelu- tai tuotantoprosessia. Yleisistä 

syistä johtuva vaihtelu on seurausta ihmisistä, koneista, raaka-aineista, työmenetelmistä, 

olosuhteista, mittaussysteemeistä jne. 

Vaihtelun erityiset syyt (special causes, assignable causes) 

Vaihtelun erityiset syyt aiheuttavat vaihtelua, joka ei luonnostaan kuulu prosessiin. Eri-

tyisistä syistä johtuva vaihtelu on merkki siitä, että prosessissa on häiriöitä, jotka pitäisi 

korjata. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi väärin säädetyt koneet, kuluneet koneen 

osat, huonolaatuiset raaka-aineet, puutteellisesti koulutetut työntekijät jne. Prosessin val-

vonnan tehtävänä on tunnistaa erityisistä syistä johtuvan vaihtelun ilmaantuminen mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa. Tilastollisia menetelmiä tarvitaan erottamaan erityi-

sistä syistä aiheutuva vaihtelu yleisistä syistä aiheutuvan vaihtelun seasta. 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

keskihajonta σ

LSL USL
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Prosessin sanotaan olevan hallinnassa (in control), jos läsnä on vain yleisistä syistä joh-

tuvaa vaihtelua. Prosessia kutsutaan hallitsemattomaksi (out of control), jos läsnä on 

myös erityisistä syistä johtuvaa vaihtelua. 

Tilastollisella prosessin valvonnalla pyritään tunnistamaan, jos prosessiin ilmaantuu eri-

tyisistä syistä johtuvaa vaihtelua. Prosessin valvonta sisältää seuraavia vaiheita: 

1. Otetaan otoksia tuotanto- tai palveluprosessista. 

2. Mitataan otoksista tarkastelun kohteena olevat ominaisuudet eli muuttujat. 

3. Lasketaan mitatuista muuttujista tunnuslukuja erikseen kullekin otokselle. 

4. Tarkkaillaan tunnuslukuja otoksesta toiseen. Apuvälineenä käytetään kontrollikaavi-

oita. 

5. Jos tunnusluvut vaihtelevat enemmän kuin yleisistä syistä johtuva vaihtelu, niin selvi-

tetään mahdollisen häiriön syy. 

Tunnuslukuina käytetään muiden muassa seuraavia: 

 keskiarvo 

 vaihteluväli (maksimi - minimi) 

 viallisten prosenttiosuus. 

Tunnusluvun virhemarginaali hallinnassa olevassa prosessissa määrittää vaihtelurajat, 

joiden sisällä tunnusluvun pitäisi olla tietyllä todennäköisyydellä. Virhemarginaalien ul-

kopuolelle joutumista voidaan pitää osoituksena siitä, että prosessiin on ilmaantunut eri-

tyisistä syistä johtuvaa vaihtelua (prosessi on hallitsematon). 

1.2.1 Kontrollikaavio keskiarvolle 

Keskiarvoja otoksesta toiseen seuraavan kontrollikaavion lähtökohtana on hallinnassa 

olevaan prosessiin liittyvä keskiarvo ja keskihajonta. Jos tarkasteltavan muuttujan kes-

kiarvo µ ja keskihajonta σ ovat tiedossa, niin voidaan osoittaa, että eri otoksista lasketut 

keskiarvot noudattavat normaalijakaumaa, jonka keskihajonta on tarkasteltavan muuttu-

jan keskihajonta jaettuna otoskoon neliöjuurella. 

 

 
Kuvio 4. Otoskeskiarvojen jakauma 

On syytä olla tarkkana sen suhteen kumpaa keskihajontaa kulloinkin tarkoitetaan; tarkas-

teltavan muuttujan keskihajontaa vai otoskeskiarvojen keskihajontaa! 

Kontrollikaavioissa käytetään yleisesti virhemarginaalina kolmea keskihajontaa (otos-

keskiarvojen keskihajonta). Normaalijakauman ominaisuuksista seuraa että kolmen kes-
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kihajonnan rajojen sisällä pysytään 99,73 % todennäköisyydellä, jos prosessi on hallin-

nassa. Jos havaitaan virhemarginaalien ulkopuolelle joutuva keskiarvo, niin tämä johtaa 

toimenpiteisiin mahdollisen häiriön selvittämiseksi. 

Esimerkki. Hallinnassa olevan tuotantoprosessin tiedettiin tuottavan koneenosia, joiden 

pituuden keskiarvo on 24,500 mm ja keskihajonta on 0,100 mm. Jos tuotannosta otetaan 

10 kappaleen otoksia, niin otoksista lasketut keskiarvot noudattavat normaalijakaumaa 

N(24,500 mm; 0,0316 mm). Jakauman keskihajonta 0,0316 mm (otoskeskiarvojen keski-

hajonta) saadaan jakamalla keskihajonta 0,100 mm otoskoon neliöjuurella. Virhemargi-

naalina voidaan käyttää kolmea keskihajontaa: 3 x 0,0316 mm. 

Piirtämällä virhemarginaalien määrittämät rajat samaan kuvioon otoksista saatavien kes-

kiarvojen kanssa voimme seurata, pysyykö prosessi hallinnassa. Jos otoksen keskiarvo 

joutuu virhemarginaalien ulkopuolelle, niin voidaan päätellä, että prosessiin on ilmaantu-

nut erityisistä syistä johtuvaa vaihtelua.  

 
Kuvio 5. Keskiarvon kontrollikaavio 

Yllä olevassa kontrollikaaviossa on esitetty 20 otoksen keskiarvot. Viimeisin otoskes-

kiarvo ylittää ylemmän rajan ja johtaisi näin ollen toimenpiteisiin mahdollisen häiriön et-

simiseksi ja korjaamiseksi. 

Hallinnassa olevan prosessin keskiarvo ja keskihajonta eivät ole tiedossa 

Jos hallinnassa olevaan prosessiin liittyvä keskiarvo ja keskihajonta eivät ole tiedossa, 

niin keskiarvolle ja keskihajonnalle lasketaan arviot käyttämällä riittävää määrää (useita 

kymmeniä otoksia) hallinnassa olevasta prosessista otettuja otoksia. Keskiarvo saadaan 

laskemalla otoskeskiarvojen keskiarvo. Kontrollikaavion kolmen keskihajonnan virhe-

marginaali voidaan arvioida vaihteluvälien avulla (vaihteluväli saadaan laskettua vähen-

tämällä suurimmasta arvosta pienin arvo). Kontrollikaavion virhemarginaali arvioidaan 

kertomalla otoksista saatujen vaihteluvälien keskiarvo arvolla A2. Arvo A2 riippuu 

otoskoosta Excel-esimerkeistä löytyvän taulukon mukaisesti. 

Otoskoko 

Keskiarvojen yhteydessä käytetään laadunvalvonnassa pieniä 3-20 kappaleen otoksia. 
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1.2.2 Kontrollikaavio vaihteluvälille 

Keskiarvon ohella on syytä tarkastella myös vaihtelua otoksesta toiseen. Yleensä tarkas-

tellaan vaihteluväliä, jonka laskeminen on helpompaa kuin keskihajonnan. Jos vaihtelu-

välien keskiarvo ei ole tiedossa, niin se lasketaan käyttämällä riittävää määrää (useita 

kymmeniä) hallinnassa olevasta prosessista otettuja otoksia. Otosten vaihteluvälien kes-

kiarvoa käytetään kontrollikaavion keskiarvona. Kontrollikaavion rajat voidaan laskea 

seuraavasti: 

 ylempi raja saadaan kertomalla otosten vaihteluvälien keskiarvo arvolla D4 

 alempi raja saadaan kertomalla otosten vaihteluvälien keskiarvo arvolla D3. 

Arvot D4 ja D3 riippuvat otoskoosta Excel-esimerkeistä löytyvän taulukon mukaisesti. 

Otoskoko 

Vaihteluvälien yhteydessä käytetään laadunvalvonnassa pieniä 3-20 kappaleen otoksia. 

1.2.3 Kontrollikaavio prosenttiosuudelle 

Jos hallinnassa olevan prosessin viallisten prosenttiosuus p ei ole tiedossa, niin se arvioi-

daan seuraamalla hallinnassa olevan prosessin viallisten prosenttiosuutta riittävän kauan. 

Kontrollikaavion virhemarginaalit lasketaan seuraavasti: 

n

pp )1(
3


  

Otoskoko 

Prosenttiosuuden yhteydessä käytetään huomattavasti suurempia otoksia kuin keskiarvon 

ja vaihteluvälin yhteydessä. Tyypilliset otoskoot vaihtelevat välillä 50 - 600. 

1.2.4 Kontrollikaavioon liittyvä päätöksenteko 

Jos vastaan tulee normaalista poikkeava otos, niin on tehtävä päätös siitä keskeytetäänkö 

prosessi mahdollisen häiriön korjaamiseksi vai jatketaanko mahdollisesta häiriöstä huo-

limatta. Kyseessä on hypoteesin testausta vastaava päätöstilanne, jossa nollahypoteesina 

on: ”Prosessi on hallinnassa”. 

Päätöksentekijän kannalta on neljä vaihtoehtoa: 

 Todellinen tilanne 

Testauksen tulos Nollahypoteesi totta Nollahypoteesi ei ole totta 

Hyväksy nollahypoteesi Oikea päätös Hyväksymisvirhe 

Hylkää nollahypoteesi Hylkäämisvirhe Oikea päätös 

Hylkäämisvirhettä on pidettävä sitä vakavampana mitä kalliimmaksi prosessin keskeyt-

täminen ja häiriön etsiminen tulee. Toisaalta hyväksymisvirhettä on pidettävä sitä vaka-

vampana mitä enemmän virheellisestä prosessista on haittaa (esimerkiksi tyytymättömiä 

asiakkaita). Vaikka hyväksymisvirhe tapahtuu, niin on huomattava, että seuraavissa otok-

sissa mahdollinen häiriö kuitenkin yleensä paljastuu. Hylkäämisvirheen ja hyväksymis-

virheen väliltä on kussakin käytännön tilanteessa haettava sopiva kompromissi. On pidet-

tävä mielessä että mitä pienempää hylkäämisvirheen todennäköisyyttä vaaditaan nolla-

hypoteesin hylkäämiseksi sitä suuremmaksi kasvaa hyväksymisvirheen todennäköisyys. 
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Edellä käytetty kolmen keskihajonnan virhemarginaali sopii tilanteisiin, joissa kartetaan 

erityisesti hylkäämisvirhettä (hylkäämisvirheen todennäköisyys 0,27 %). 

1.3 Tarkastusotanta 

Tarkastusotantaa (acceptance sampling) käytettiin alun perin USA:n armeijan luotites-

tauksiin II maailmansodan aikana. Jos jokainen luoti olisi testattu etukäteen, luoteja ei 

olisi jäänyt lainkaan käytettäväksi. Toisaalta jos luoteja ei olisi lainkaan tarkastettu, niin 

toimimattomat luodit olisivat voineet aiheuttaa ikäviä seuraamuksia taistelukentällä. Tar-

kastusotantaa käytetään, jos yksi tai useampia seuraavista ehdoista täyttyy: 

 tarkastus tuhoaa tarkastuksen kohteen 

 kustannukset, jotka aiheutuvat 100 % tarkastuksesta ovat liian korkeat  

 100 % tarkastus kestää liian kauan. 

Tarkastusotannassa tarkastuksen kohteena voi olla esimerkiksi saapuva erä raaka-ainetta 

tai tuotettu erä tuotteita. Otoksesta löytyvien viallisten lukumäärän perusteella voimme 

tilastollisia menetelmiä käyttäen päättää erän hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Seuraa-

vassa oletetaan, että otos otetaan suuresta erästä. 

Jos käytetään otoskokoa n, niin viallisten määrää otoksessa voidaan mallintaa binomija-

kauman Bin(n, p) avulla, missä p on viallisten osuus koko erässä. 

Esimerkki. Oletetaan, että saapuneesta muistipiirierästä otetaan 50 kappaleen tarkas-

tusotanta. Erä hylätään, jos otoksesta löytyy enemmän kuin 1 viallinen. Excelin 

BINOMDIST -funktiota (BINOMIJAKAUMA) käyttäen voidaan laskea todennäköisyys 

erän hyväksymiselle, jos erässä on tietty osuus viallisia. 

 

Solussa B5 on funktio =BINOMDIST($B$2;$B$1;A5;1). Funktio laskee todennäköisyy-

den korkeintaan yhdelle vialliselle (0 tai 1 viallista). Funktiota alaspäin kopioimalla saa-

daan muihin viallisten osuuksiin liittyvät todennäköisyydet. Taulukon mukaan 5 % vial-

lisia sisältävä erä hyväksytään 27,9 % todennäköisyydellä ja 10 % viallisia sisältävä erä 

hyväksytään 3,4 % todennäköisyydellä. 

On haastavaa määrittää tarkastusotannalle otantasuunnitelma ja päätössääntö siitä, missä 

olosuhteissa erä hylätään. Kaksi erityisesti huomioitavaa asiaa ovat: 

 tuottajan riski, jolla tarkoitetaan todennäköisyyttä hylätä hyvälaatuinen erä. 

 kuluttajan riski, jolla tarkoitetaan riskiä hyväksyä huonolaatuinen erä. 
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Erityisen haastavaksi otantasuunnitelman määrittämisen tekee se, että täydellistä ratkai-

sua ei ole. Jokainen ratkaisu on kompromissi tuottajan riskin, kuluttajan riskin ja tarkas-

tusotannan kustannusten suhteen. 

Esimerkki. Suuri tulitikkuerä tarkastetaan seuraavan otantasuunnitelman mukaan. Otos-

koko n=100. 

 Hyväksymisraja c=4 (erä hylätään, jos viallisia on yli 4 kpl). 

 Asiakkaan arvellaan olevan varmuudella tyytyväinen, jos viallisia on alle 3 %. Tä-

män vuoksi ei haluta hylätä erää, jossa on alle 3 % viallisia. Tuottajan riski on yhtä 

suuri kuin todennäköisyys hylätä erä, jossa on alle 3 % viallisia. 

 Asiakkaan kannalta siedettäväksi viallisten osuudeksi arvioidaan 10 %. Tätä huono-

laatuisempia eriä ei haluta hyväksyä. Kuluttajan riski on yhtä suuri kuin todennäköi-

syys hyväksyä erä, jossa on yli 10 % viallisia. 

 

Jos piirretään hyväksymisen todennäköisyys tuote-erän todellisen viallisten osuuden 

funktiona, niin saadaan niin kutsuttu OC-käyrä (operating characteristic curve). 

 
Kuvio 6. Tuottajan ja kuluttajan riski OC-käyrällä 

Kuviosta voidaan arvioida 3 % kohdalta tuottajan riskiksi hieman alle 20 %. Kuluttajan 

riski 10 % kohdalta katsottuna näyttää pieneltä. Tarkemmin tuottajan ja kuluttajan riskit 

voidaan määrittää Excelin BINOMDIST-funktiolla (BINOMIJAKAUMA). 

=1-BINOMDIST(4;100;3 %;1) antaa tuottajan riskiksi noin 18,2 %. 

=BINOMDIST(4;100;10 %;1) antaa kuluttajan riskiksi noin 2,4 %. 

Otoksen koko n ja hyväksymisraja c vaikuttavat käyrän muotoon. Seuraavassa kuviossa 

on vertailtu kahta eri vaihtoehtoa. 
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Kuvio 7. OC-käyrien vertailu 

Kuvion 7 tapauksessa pienempään otokseen siirryttäessä kuluttajan riski kasvaa dramaat-

tisesti. 

Excel-esimerkissä voit helposti kokeilla otoskoon ja hyväksymisrajan vaikutusta OC-

käyrään. 

Jos viallisten määrä ylittää hyväksymisrajan c, niin siitä ei välttämättä seuraa erän hyl-

kääminen. Seurauksena voi olla koko erän tarkastaminen tai uuden, mahdollisesti isom-

man otoksen ottaminen. 

Tarvitaanko tarkastusotantaa? 

On parempi tehdä asiat alusta alkaen oikein ja laadukkaasti kuin tarkastaa tuotteita jälki-

käteen viallisten löytämiseksi. Jos kaikki keskeiset tuotteen valmistukseen liittyvät pro-

sessit ovat Six Sigma –prosesseja, niin tarkastusotantaa ei tarvita. Tämän vuoksi monet 

yritykset vaativat, että tavarantoimittajien keskeiset prosessit ovat Six Sigma –prosesseja. 
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2 ENNUSTAMINEN SELITTÄVÄN MUUTTUJAN AVULLA 

Kysyntäennusteet ovat tärkeitä, koska ne toimivat lähtökohtana toimitusketjun eri vaihei-

den suunnittelussa. Kysyntäennusteiden laatimiseen käytetään monenlaisia menetelmiä. 

Yhteistä eri menetelmille on se, että ennusteet eivät yleensä osu oikeaan. Oikealla mene-

telmän valinnalla voidaan kuitenkin ratkaisevasti parantaa ennusteiden keskimääräistä 

tarkkuutta. 

Tässä monisteessa tarkastellaan kahdenlaisia menetelmiä kysyntäennusteiden laatimiseen: 

 syy-vaikutus-suhteisiin perustuvat menetelmät, joissa hyödynnetään tietoa muiden 

muuttujien, esimerkiksi hinnan, vaikutuksesta kysyntään 

 aikasarjoihin perustuvat menetelmät, joissa hyödynnetään toteutuneiden kysyntöjen 

sisältämää informaatiota. 

2.1 Lineaarinen regressiomalli 

Riippuvuudesta voidaan rakentaa matemaattinen malli. Kahden muuttujan riippuvuutta 

kuvaava matemaattinen malli on lauseke, jonka avulla voidaan laskea toisen muuttujan 

arvoja ensimmäisen muuttujan arvojen perusteella. Jos muuttujien välinen riippuvuus on 

lineaarinen, niin mallina käytetään suoraa. 

Suoraa voidaan kuvata lausekkeella y = b1x + b0. Lauseke kertoo miten y saadaan lasket-

tua, kun x:n arvo tunnetaan. 

 Termiä b0 kutsutaan vakiotermiksi. Vakiotermi kertoo, missä kohdassa suora leikkaa 

y-akselia (tämä nähdään asettamalla x:lle arvo 0, jolloin lausekkeesta jää jäljelle 

y=b0). 

 Termiä b1 kutsutaan kulmakertoimeksi. Kulmakerroin ilmoittaa minkä verran y 

muuttuu, kun x kasvaa yhdellä yksiköllä. Laskevaan suoraan liittyy negatiivinen 

kulmakerroin ja nousevaan suoraan positiivinen kulmakerroin. 

Esimerkki. Oletetaan, että konsultti perii palkkiota paikalle saapumisesta 100 euroa ja jo-

kaiselta tehdyltä työtunnilta 80 euroa. Tällöin konsultin kokonaispalkkiota voidaan kuva-

ta lausekkeella y=80x+100, missä x on työtuntien määrä. 

 

Kuvio 8. Konsultin palkkio työtuntien funktiona 

y = 80x + 100
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Suoran yhtälöä voidaan tulkita seuraavasti: 

 vakioterminä on 100 ja se ilmoittaa y:n arvon, kun x=0 (eli esimerkissämme palkkio 

ilman varsinaisia työtunteja) 

 kulmakerroin 80 ilmoittaa palkkion muutoksen, kun työtunnit lisääntyvät yhdellä. 

Voit lisätä Excelin hajontakuvioon riippuvuutta kuvaavan regressiomallin kuvaajan, lau-

sekkeen ja selityskertoimen: 

1. Napsauta hiiren oikeaa painiketta jonkin hajontakuvion pisteen päällä. 

2. Valitse esiin tulevasta valikosta Insert Trendline (Lisää trendiviiva). 

3. Valitse haluamasi malli, esimerkiksi Linear (Lineaarinen). 

4. Valitse tulostettavaksi mallin kaava Display Equation on Chart (Näytä kaava kaa-

viossa). 

5. Valitse tulostettavaksi mallin selityskerroin kohdasta Display R-squared Value on 

Chart (Näytä korrelaatiokertoimen arvo kaaviossa). Huomaa, että Excelin suomen-

kielisissä versioissa puhutaan virheellisesti korrelaatiokertoimesta vaikka kyseessä on 

korrelaatiokertoimen neliö eli selityskerroin. 

 
Kuvio 9. Mainoskulujen ja myynnin riippuvuutta kuvaava malli 

Esimerkki. Kuvioon 9 on lisätty malli mainoskulujen ja myynnin väliseen hajontakuvi-

oon. Mallia voidaan tulkita seuraavasti: 

 Kulmakertoimesta 52,568 voidaan päätellä, että tuhat euroa mainoskuluissa merkitsee 

keskimäärin 52568 euroa myynnissä. 

 Vakiotermi 46,486 taas ilmoittaa myynnin olevan 46486 euroa, jos mainoskuluja ei 

ole lainkaan. Tässä tapauksessa vakiotermin antama tieto ei ole käyttökelpoinen eikä 

luotettava, koska mainoskulujen arvo 0 sijaitsee selvästi havaintoalueen ulkopuolella. 

Yleensäkään mallin käyttöaluetta ei voi laajentaa kovin paljon havaintoalueen ulko-

puolelle. 
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Mallin avulla voidaan laskea esimerkiksi seuraavat ennusteet: 

 Jos mainontaan aiotaan käyttää 900 euroa, niin mallin mukainen myyntiennuste saa-

daan laskemalla 52,568*0,9+46,486≈93,8 eli 93 800 euroa. 

 Jos tavoitteena on 90 000 euron myynti, niin mallin mukaan mainontaan pitäisi käyt-

tää (90-46,486)/52,568≈0,83 eli 830 euroa. 

Selityskerroin 

Äskeisessä esimerkissä selityskerroin on 0,7664 eli 76,64 %. Tämä tulkitaan seuraavasti: 

76,64 % myynnin vaihtelusta voidaan selittää mainoskulujen vaihtelulla. Regressiomallin 

tarkoituksena on selittää y-arvojen vaihtelua x-arvojen vaihtelulla. Selityskertoimella mi-

tataan kuinka hyvin tässä on onnistuttu. 

Tarkastellaan seuraavaksi, mihin selityskertoimen laskenta perustuu. Kunkin havainnon 

y-arvon kokonaispoikkeama y-arvojen keskiarvosta koostuu kahdesta osasta: regressio-

mallin selittämästä poikkeamasta ja poikkeamasta, jota regressiomalli ei selitä. Seuraa-

vassa kuviossa havaintopisteen kokonaispoikkeama on jaettu regressiomallin selittämään 

poikkeamaan ja selittämättä jäävään poikkeamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Selityskertoimen selitystä 

Jos merkitään regressiomallin selittämien poikkeamien neliöiden summaa SSR (sum of 

squares due to regression) ja selittämättömien poikkeamien neliöiden summaa SSE (sum 

of squares due to error), niin kokonaispoikkeamien neliöiden summa SST (total sum of 

squares) jakaantuu kahteen komponenttiin 

SST = SSR + SSE 

Selityskerroin R2 on regressiomallin selittämän vaihtelun osuus kokonaisvaihtelusta eli 

SST

SSR
R 2  

Jos käytetään lineaarista mallia, niin selityskerroin voidaan laskea myös korrelaatioker-

toimen neliönä. 

Regressiosuoran laskentamenetelmä liittyy sekin neliösummiin. Regressiosuora lasketaan 

pienimmän neliösumman menetelmää käyttäen. Kaikkien mahdollisten pistejoukon läpi 

y Selittämättä jäävä poikkeama 

Regressiosuora 

Kokonaispoikkeama 
Mallin selittämä poikkeama 

y-arvojen keskiarvo 
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kulkevien suorien joukosta valitaan se, jonka kohdalla neliösumma SSE (vaihtelu, jota 

regressio ei selitä) saa pienimmän mahdollisen arvon. 

Excelin funktioita 

=FORECAST(x;tunnetut y;tunnetut x)-funktiolla (ENNUSTE) voit kätevästi laskea 

lineaariseen malliin liittyviä ennusteita. Funktio laskee x-arvoon liittyvän y-arvon regres-

siosuoran yhtälöä käyttäen. 

=INTERCEPT(tunnetut y;tunnetut x)-funktiolla (LEIKKAUSPISTE) voit laskea reg-

ressiosuoran vakiotermin. 

=SLOPE(tunnetut y;tunnetut x)-funktiolla (KULMAKERROIN) voit laskea regres-

siosuoran kulmakertoimen. 

2.2 Eksponentiaalinen malli 

Liiketaloudessa esiintyy usein riippuvuus, jonka kuvaamiseen sopii eksponentiaalinen 

malli. Eksponentiaalinen malli on muotoa y=b0e
bx 

 e on luonnollisen logaritmijärjestelmän kantaluku, jonka likiarvo on 2,718 

 Kerroin b0 ilmoittaa y:n suuruuden, kun x=0. 

 Kerroin b ilmoittaa y:n prosentuaalisen muutoksen, kun x kasvaa yhdellä yksiköllä. 

Huomaa, että lineaarisessa mallissa kulmakerroin ilmoittaa y:n absoluuttisen muutok-

sen x:n kasvaessa yhdellä yksiköllä, mutta eksponentiaalisessa mallissa y:n muutos 

on prosentuaalinen. 

Esimerkki. Seuraavassa kuviossa x:n kasvaessa yhdellä yksiköllä y:n arvo pienenee 

19,97 %. Selityskertoimen mukaan 99,12 % kysynnän vaihtelusta voidaan selittää hinnan 

vaihtelulla. 

 
Kuvio 11. Eksponentiaalinen malli 

Kun käytät eksponentiaalista mallia ennusteiden laskemiseen Excelissä, niin tarvitset 

EXP (EKSPONENTTI) -funktiota. Edelliseen hajontakuvioon lasketussa mallissa voit 

ennustaa 6 euron hintaan liittyvää kysyntää, kirjoittamalla Exceliin kaava 

=8043,3172*EXP(-0,1997*6) 
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2.3 Mallin käyttäminen ennustamiseen 

Mallin sopivuus 

Mallin avulla voidaan ennustaa y, kun x tunnetaan tai x, kun y tunnetaan. Olipa sitten ky-

seessä lineaarinen tai eksponentiaalinen malli (tai jokin muu), niin mallin soveltuvuus 

ennustamiseen riippuu selittämättömän vaihtelun osuudesta. Hajontakuviosta voit arvioi-

da selittämättömän, epäsäännöllisen vaihtelun suuruutta ja ylipäätään mallin sopivuutta 

havaintoaineistoon. Mitä enemmän havainnot "pomppivat" mallin molemmin puolin sitä 

enemmän ennusteeseen sisältyy epävarmuutta. 

Poikkeavat havainnot 

Mallit ovat herkkiä poikkeaville arvoille. Jos kuviosta erottuu selvästi muista poikkeavia 

havaintoja, niin niiden alkuperä on selvitettävä: 

 ovatko poikkeavat havainnot virheellisiä tietoja 

 ovatko poikkeavat havainnot väärin syötettyjä tietoja 

 jos kyse ei ole virheestä, niin löytyykö poikkeaville arvoille luonnollinen selitys? 

Kun poikkeavien havaintojen alkuperä selviää, niin seuraavaksi mietitään onko hyvä pi-

tää havainnot mukana vai olisiko perusteltua jättää ne pois tarkasteluista. 

 jos virheelliset tai väärin syötetyt tiedot voidaan korjata, niin ne voidaan pitää tarkas-

teluissa mukana 

 jos virheellisille tai väärin syötetyille tiedoille ei syystä tai toisesta saada korjattuja 

arvoja, niin ne on syytä pudottaa pois tarkasteluista 

 jos poikkeavuudelle löytyy luonnollinen selitys, niin asiaa on ajateltava tarkasteltavan 

ilmiön kannalta. 

Mallin käyttöalue 

Havaintoaineistoa on käytettävissä vain tietyiltä muuttujan arvoilta ja mallin pätevyyttä 

voidaan arvioida vain havaintoalueella. Havaintoalueen ulkopuolella olevien muuttujan 

arvojen kohdalla ei voida tietää, onko malli pätevä. Tämän vuoksi mallia ei ole perustel-

tua käyttää havaintoalueen ulkopuolella. 
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3 KYSYNNÄN ENNUSTAMINEN AIKASARJAN AVULLA 

Aikasarjaennustamisessa oletetaan, että toteutuneiden havaintojen muodostama aikasarja 

sisältää informaatiota, joka auttaa tulevien havaintojen ennustamisessa. Käytettävä en-

nustusmenetelmä riippuu siitä, minkälaista systemaattista vaihtelua aikasarjassa havai-

taan. Seuraavassa tarkasteltavat tapaukset ovat 

 aikasarja ilman systemaattista vaihtelua 

 aikasarja, jossa on trendi (pitkän aikavälin kehityssuunta) 

 aikasarja, jossa on trendi ja kausivaihtelu (yleensä vuodenaikoihin liittyvä). 

3.1 Aikasarja ilman systemaattista vaihtelua 

Yksinkertaisin menetelmä on käyttää ennusteena viimeisintä toteutunutta kysyntää. Jos 

tuotteen kysynnän satunnainen vaihtelu on vähäistä, niin yksinkertaisuudestaan huolimat-

ta menetelmä on varteenotettava. 

Jos tuotteen kysyntä vaihtelee satunnaisesti, niin viimeisin toteutunut kysyntä ei ole 

yleensä paras mahdollinen ennuste seuraavan periodin kysynnälle. Viimeisin toteutunut 

kysyntähän voi sattumalta poiketa paljonkin kysynnän keskimääräisestä tasosta. Parempi 

ennuste saadaan laskemalla keskiarvo useamman periodin kysynnästä. Menetelmää kut-

sutaan liukuvan keskiarvon menetelmäksi. 

Liukuvan keskiarvon menetelmä 

Jos ennuste lasketaan toteutuneiden havaintojen keskiarvona, niin laskijan on valittava, 

kuinka monen havainnon keskiarvoa käytetään. Mitä useamman havainnon keskiarvoa 

lasketaan sitä enemmän aikasarjassa esiintyvää satunnaista vaihtelua tasoitetaan. Valinta 

tehdään yleensä siten että keskimääräinen ennustevirhe saadaan mahdollisimman pienek-

si. 

Seuraavassa taulukossa on käytetty viiden viikon keskiarvoja. 

 

Solussa C10 on kaava 

=AVERAGE(B5:B9) (KESKIARVO) 

Solussa D10 on kaava =ABS(C10-B10) 

(ITSEISARVO) 

Solussa D21 on kaava 

=AVERAGE(D10:D19) (KESKIAR-

VO) 
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Kaaviosta nähdään, miten keskiarvojen käyttö tasoittaa aikasarjassa esiintyvää epäsään-

nöllistä vaihtelua. 

 
Kuvio 12. Ennuste 5 viikon liukuvia keskiarvoja käyttäen 

Jos vanhempia havaintoja halutaan painottaa vähemmän kuin tuoreimpia havaintoja, niin 

keskiarvo voidaan laskea painotettuna keskiarvona. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seu-

raavassa kuvattavaa eksponentiaalista tasoitusta, jossa havainnon painoarvo ennusteessa 

on sitä pienempi, mitä vanhemmasta havainnosta on kyse. 

Eksponentiaalinen tasoitus 

Eksponentiaalisessa tasoituksessa ennuste lasketaan kaavalla 

alfa*edellinen havainto + (1 - alfa)*edellinen ennuste 

Ennuste saadaan siis viimeisimmän tunnetun havainnon ja siihen liittyneen ennusteen 

painotettuna summana. Painokerroin alfa on välillä 0-1 oleva luku, joka ilmaisee, kuinka 

suurella painolla edellistä havaintoa painotetaan ennustetta laskettaessa. Jos alfa on 0, 

niin ennuste on sama kuin edellinen ennuste. Jos alfa on 1, niin ennuste on sama kuin 

edellinen toteutunut havainto. Suuret alfan arvot antavat ennusteita, jotka reagoivat her-

kästi aikasarjassa esiintyvään vaihteluun, koska viimeisimmillä havainnoilla on suurempi 

paino. Pienet alfan arvot tasoittavat voimakkaasti aikasarjan vaihtelua. Alfan arvo vali-

taan yleensä siten että keskimääräinen ennustevirhe saadaan mahdollisimman pieneksi. 

Ennusteen kaava voidaan kirjoittaa myös toiseen muotoon 

edellinen ennuste + alfa*(edellinen havainto – edellinen ennuste) = 

edellinen ennuste + alfa*virhe 

Ennustetta siis korjataan jokaisen toteutuneen havainnon jälkeen korjaustermillä al-

fa*virhe. 

Seuraavan taulukon ensimmäinen ennuste (viikko 1) on laskettu keskiarvona viikkojen 1-

15 toteutuneista kysynnöistä. Solussa C5 on siis kaava =AVERAGE(B5:B19) (KES-

KIARVO). Solussa C6 on kaava =$F$4*B5+(1-$F$4)*C5. 
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Sopiva alfan arvo, joka tuottaa pienimmän keskimääräisen ennustevirheen, löydetään 

helposti kokeilemalla. 

 

Kuvio 13. Ennuste eksponentiaalista tasoitusta käyttäen, alfa = 0,24 
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3.2 Aikasarjassa on trendi 

Jos aikasarjassa on trendi (pitkän aikavälin kehityssuunta), niin ennusteita voidaan laskea 

tapaukseen sopivaa regressiomallia käyttäen. Jos trendi on lineaarinen, niin ennusteena 

käytetään lineaarisen regressiomallin antamalta suoralta laskettuja pisteitä. 

 
Kuvio 14. Trendiennuste 

Excelissä on helppo laskea regressiosuoran pisteitä funktiolla 

=FORECAST(x; tunnetut y; tunnetut x) (ENNUSTE) 

Funktion ensimmäinen lähtötieto x tarkoittaa sen periodin järjestysnumeroa, jolle laske-

taan ennuste. Funktion toinen lähtötieto tunnetut y tarkoittaa käytettävissä olevia ha-

vaintoja. Funktion kolmas lähtötieto tunnetut x tarkoittaa niiden periodien järjestysnu-

meroita, joista on käytettävissä havainnot.  

Mallin laskennan yksityiskohdat selviävät Excel-esimerkistä. 

Jos trendissä esiintyy ajan myötä vaihtelua, niin trendiä on syytä korjata jokaisen uuden 

havainnon perusteella. Tämä voidaan tehdä yhdistämällä eksponentiaaliseen tasoitukseen 

trendi, jota korjataan jokaisen toteutuneen havainnon jälkeen. Mallia kutsutaan kehittä-

jänsä mukaan Holtin malliksi. Excel-esimerkeistä löytyy laskettu esimerkki Holtin mal-

lista. 

3.3 Aikasarjassa on trendi ja kausivaihtelu 

Trendin ja kausivaihtelun huomiointi voidaan toteuttaa seuraavassa kuvattavien vaihei-

den kautta. 

Lasketaan kausivaihtelusta puhdistettu aikasarja 

Lasketaan kausivaihtelusta puhdistettu aikasarja liukuvia keskiarvoja käyttäen. Jos ha-

vainnot ovat vuosineljänneksittäin, niin kausivaihtelu puhdistuu neljän vuosineljänneksen 
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keskiarvoilla (vastaavasti kuukausittaisista havainnoista puhdistetaan kausivaihtelu 12 

kuukauden keskiarvoilla). Seuraavassa solun D7 liukuva keskiarvo on laskettu kaavalla 

=AVERAGE(C5:C8) (KESKIARVO) 

ja solun D8 liukuva keskiarvo kaavalla 

=AVERAGE(C6:C9) (KESKIARVO) 

 

Koska soluun D7 sijoitettu keskiarvo on neljännesten 1-4 keskiarvo, niin sen oikea paik-

ka olisi neljännesten 2 ja 3 puolivälissä. Koska soluun D8 sijoitettu keskiarvo on neljän-

nesten 2-5 keskiarvo, niin sen oikea paikka olisi neljännesten 3 ja 4 puolivälissä. Jotta 

keskiarvot voidaan sijoittaa taulukkoon asianmukaisesti, lasketaan vielä kahden liukuvan 

keskiarvon keskiarvot (keskistetyt liukuvat keskiarvot). Solujen D7 ja D8 keskiarvon oi-

kea paikka on neljänneksen 3 kohdalla. Näin ollen soluun E7 on laskettu keskistetty liu-

kuva keskiarvo kaavalla 

=AVERAGE(D7:D8) (KESKIARVO) 

Keskistettyjen liukuvien keskiarvojen muodostamaa aikasarjaa voidaan pitää kausivaih-

telusta puhdistettuna aikasarjana. 

Lasketaan trendi 

Trendi lasketaan kausivaihtelusta puhdistetun aikasarjan avulla. Esimerkissämme pe-

riodiin 1 liittyvä trendiennuste saadaan Excelissä kaavalla 

=FORECAST(B5;$E$7:$E$14;$B$7:$B$14) (ENNUSTE) 

Kaavaa alaspäin kopioimalla saadaan muihin periodeihin liittyvät trendiennusteet. 

Lasketaan kausivaihtelun suuruus 

Kausivaihtelun suuruuden laskemisessa voidaan soveltaa summamallia tai tulomallia. 

Summamalli soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa kausivaihtelun absoluuttinen suuruus on 

ennustettavan muuttujan arvoista riippumaton. Tulomalli taas soveltuu tilanteisiin, joissa 

kausivaihtelun absoluuttinen suuruus on sitä suurempi, mitä suurempi on ennustettavan 

muuttujan arvo. Seuraavista kuvista vasemmanpuoleiseen sopii summamalli, kun taas oi-

keanpuoleiseen tulomalli on sopivampi. 
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Kuvio 15. Vasemmanpuoleiseen sopii summamalli, oikeanpuoleiseen tulomalli 

Summamallissa lasketaan kutakin havaintoa vastaava kausivaihtelu toteutuneen havain-

non ja trendin erotuksena. Tulomallissa lasketaan kausivaihtelu toteutuneen havainnon ja 

trendin osamääränä. Seuraavassa taulukossa solun G5 kausivaihtelu on laskettu kaavalla 

=C5/F5 (tulomalli). 

Jos samasta periodista on käytettävissä useampia arvoja, niin lopullinen kausivaihtelu 

saadaan keskiarvona. Seuraavassa taulukossa solun K5 ensimmäisen neljänneksen kausi-

vaihtelu on laskettu kaavalla =AVERAGE(G5;G9;G13) (KESKIARVO). 

Korjataan trendiä kausivaihtelun verran 

Lopulliset ennusteet saadaan korjaamalla trendiä kausivaihtelun verran. Summamallissa 

trendiin lisätään kyseessä olevan periodin kausivaihtelu. Tulomallissa trendi kerrotaan 

kyseessä olevan periodin kausivaihtelulla. Seuraavassa taulukossa solun H17 ennuste on 

laskettu kaavalla =F17*K5 (tulomalli). 

 

Jos trendissä ja kausivaihtelun laajuudessa esiintyy ajan mukana vaihtelua, niin trendiä ja 

kausivaihtelua on syytä korjata jokaisen uuden havainnon perusteella. Tämä voidaan teh-

dä laajentamalla Holtin malli Holt-Winterin malliksi, jossa myös kausivaihtelua korja-

taan uusien havaintojen myötä. Excel-esimerkeistä löytyy laskettu esimerkki Holt-

Winterin mallista. 
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3.4 Ennustevirhe 

Ennustusmenetelmä valitaan siten, että ennusteiden keskimääräinen virhe on mahdolli-

simman pieni. Jos ennustusmenetelmä on hyvin valittu, niin systemaattinen vaihtelu saa-

daan ennustettua. Ennustevirhe kuvastaa tällöin satunnaisvaihtelun osuutta. 

Ennusteen virhe voidaan jälkikäteen laskea vähentämällä ennusteesta toteutunut kysyntä. 

Useamman periodin perusteella voidaan laskea keskimääräinen virhe. Usein käytettyjä 

virheen mittareita ovat 

MAD = virheiden itseisarvojen keskiarvo (Mean Absolute Deviation) 

MSE = virheiden neliöiden keskiarvo (Mean Squared Error) 

Keskimääräinen ennustevirhe antaa kuvan siitä kuinka suuriin virheisiin täytyy keski-

määrin varautua. Jos keskimääräinen ennustevirhe alkaa kasvaa, niin tällöin on syytä tar-

kistaa ennustusmenetelmän toimivuus. 

Kannattaa myös seurata antaako ennustusmenetelmä järjestelmällisesti liian suuria tai lii-

an pieniä ennusteita. Tämän selvittämiseksi voidaan käyttää seuraavaa mittaria 

TS = virheiden summa/MAD (Tracking Signal) 

Jos TS on välin [-6, +6] ulkopuolella, niin ennustusmenetelmä antaa liian pieniä (TS < -6) 

tai liian suuria (TS > +6) ennusteita. Tällöin on syytä kokeilla toisenlaista ennustusmene-

telmää. 

Ennusteiden tarkkuutta kannattaa aina arvioida myös kaavion avulla. Seuraava kaavio 

kuvaa aiemmin esitettyyn esimerkkilaskelmaan liittyviä ennusteita. 

 

Kuvio 16. Ennusteen tarkkuuden arviointi kaavion avulla 

Kaavion mukaan ennusteet näyttävät seuraavan hyvin toteutunutta kysyntää ja näin ollen 

voidaan odottaa ennusteiden toteutuvan hyvin myös jatkossa (olettaen, että toimintaym-

päristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia). 
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3.5 Aikasarjaennusteissa huomioitavaa 

Edellä kuvatuilla menetelmillä lasketut ennusteet ovat usein vasta lähtökohta lopulliselle 

ennusteelle. Ennustetta voidaan korjata esimerkiksi 

 ennustettavaan ilmiöön liittyvän kokemustiedon pohjalta 

 tutkimuslaitoksilta saatavien suhdanne-ennusteiden pohjalta 

 suunniteltujen kampanjoiden tai hinnanmuutosten johdosta. 

Valmisohjelmat 

Ennustamiseen on olemassa valmiita tietokoneohjelmia. Esimerkiksi moniin toiminnan-

ohjausjärjestelmiin liittyy ennustamismoduuli. Ohjelmat suorittavat tarvittavat laskutoi-

mitukset ja joissain tapauksissa valitsevat jopa käytettävän menetelmän. Ennusteiden jär-

kevyyden ja käyttökelpoisuuden arviointi sekä ennusteisiin mahdollisesti tehtävät kor-

jaukset jäävät kuitenkin aina ihmisen tehtäväksi. 
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4 VARASTON HALLINTA 

4.1 Taloudellinen eräkoko 

Tuotteita tilataan tietyn suuruisina erinä ja tietyin väliajoin. Jos kysyntä on tasaista ja ti-

laukset suoritetaan tasaisin väliajoin, niin varastoa voidaan kuvata kuvion 17 mukaisesti. 

 
Kuvio 17. Varaston muutos ajan mukana 

Tilauserän saavuttua varastomäärä on suurimmillaan. Kysynnän seurauksena varasto-

määrä laskee ajan mukana. Uuden tilauksen tekohetkellä varastomäärä on sellainen, että 

se vastaa tilauksen läpimenoajan kysyntää. Kokonaiskustannukset riippuvat tilauserän 

koosta. Taloudellisella eräkoolla tarkoitetaan sellaista tilauserän kokoa, jolla saavutetaan 

pienimmät mahdolliset kokonaiskustannukset. 

Käytetään seuraavia merkintöjä: 

D = tuotteen vuotuinen kysyntä 

S = kiinteä, jokaiseen tilaukseen liittyvä kustannus 

H = vuotuinen pitokustannus/yksikkö 

Q = tilauserän koko 

TC = vuotuinen kokonaiskustannus 

Kokonaiskustannus TC muodostuu seuraavista tekijöistä: 

 tilauskustannukset, jotka voidaan laskea kertomalla tilauserien lukumäärä tilaukseen 

liittyvillä kustannuksilla S 

 Vuotuiset pitokustannukset, jotka usein lasketaan kertomalla keskimääräinen varas-

tomäärä Q/2 yhden yksikön vuotuisella pitokustannuksella H. 

Kokonaiskustannukset voidaan laskea kaavasta 

𝑇𝐶 = (
𝐷

𝑄
) 𝑆 + (

𝑄

2
) 𝐻 

Kaavassa lasketaan yhteen tilauskustannukset (tilauskertojen määrä kerrottuna yhden ti-

lauksen kustannuksilla) ja pitokustannukset (keskimääräinen varastomäärä kerrotaan yh-

den yksikön pitokustannuksella). 

Kokonaiskustannusten muodostumista voidaan havainnollistaa kuvion 18 tapaan. 
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Kuvio 18. Tilauksien kokonaiskustannukset 

Taloudellinen eräkoko saadaan tilauskustannusten ja pitokustannusten leikkauskohdasta. 

Asettamalla tilauskustannukset ja pitokustannukset yhtä suuriksi ja ratkaisemalla yhtälös-

tä Q saadaan taloudelliseksi eräkooksi: 

𝑄∗ = √
2𝐷𝑆

𝐻
 

Esimerkki. Tuotteeseen liittyvät tiedot ovat: 

D = 4000 (vuotuinen kysyntä) 

H = 15 (pitokustannus/kpl) 

S = 50 (tilauskustannus) 

Oletetaan, että tuotetta tilataan 1000 kpl erissä. Tällöin kokonaiskustannukset ovat 

𝑇𝐶 = (
4000

1000
) ∗ 50 + (

1000

2
) ∗ 15 = 7700 

Taloudellinen eräkoko on 

𝑄∗ = √
2 ∗ 4000 ∗ 50

15
≈ 163 

Jos tilausmääränä käytetään taloudellista eräkokoa 163 aiemman 1000 sijasta, niin koko-

naiskustannukset ovat 

𝑇𝐶 = (
4000

163
) ∗ 50 + (

163

2
) ∗ 15 ≈ 2449 

Siirtymällä käyttämään taloudellista eräkokoa saadaan aikaan huomattava säästö koko-

naiskustannuksissa (säästö 7700 – 2449 = 5251). 
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Jos eräkoko poikkeaa hieman taloudellisesta eräkoosta, niin vaikutus kokonaiskustan-

nuksiin ei yleensä ole suuri. Näin ollen käytännön syistä voidaan taloudellisesta eräkoos-

ta poiketa (jos esimerkiksi pakkauskoon takia taloudellinen eräkoko ei ole sopiva). 

Esimerkki. Jos edellisessä esimerkissä kuljetusautoon mahtuu 150 kpl, niin kokonaiskus-

tannukset ovat 

𝑇𝐶 = (
4000

150
) ∗ 50 + (

150

2
) ∗ 15 ≈ 2458 

Kokonaiskustannukset ovat siis vain 9 euroa korkeammat kuin taloudellista eräkokoa 

käytettäessä. 

Paljousalennukset 

Jos toimittaja antaa tietyn eräkoon ylittävistä tilauksista alennusta, niin tämä täytyy huo-

mioida taloudellisen eräkoon määrittämisessä: 

 Jos edellä kuvatulla tavalla laskettu taloudellinen eräkoko on niin suuri, että suurin 

mahdollinen alennus saadaan, niin asia on selvä. 

 Jos taloudellista eräkokoa suuremmalla tilauserällä on mahdollista saada suurempi 

alennus, niin lasketaan kokonaiskustannukset eräkoolla, jolla suurempi alennus saa-

daan. Kokonaiskustannuksiin täytyy tässä tapauksessa ottaa mukaan myös tuotteen 

hinnasta aiheutuvat kustannukset. 

 Jos isompi eräkoko tuottaa pienemmät kokonaiskustannukset, niin valitaan isompi 

eräkoko. 

Esimerkki. Jos edellä olevassa esimerkissä tuotteen kpl-hinta on 40 euroa, niin tuotteen 

hinta mukaan lukien kokonaiskustannukset ovat 

𝑇𝐶 = (
4000

163
) ∗ 50 + (

163

2
) ∗ 15 + 4000 ∗ 40 ≈ 162449 

Jos vähintään 1000 kappaleen eräkoolla tuotteen hinta on 38 euroa, niin kokonaiskustan-

nukset ovat 

𝑇𝐶 = (
4000

1000
) ∗ 50 + (

1000

2
) ∗ 15 + 4000 ∗ 38 = 159700 

Tässä tapauksessa 1000 kappaleen eräkoon käyttö osoittautuu taloudellisemmaksi. 

4.2 Varmuusvarasto 

Jos kysynnässä esiintyy vaihtelua, niin tämä on otettava huomioon varastonhallinnassa. 

Yleensä tämä merkitsee varmuusvarastoa, joka toimii puskurina vaihtelevan kysynnän 

varalta. 
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Kuvio 19. Varmuusvarasto 

Palvelutaso 

Varmuusvaraston koon määrittämiseksi täytyy ensiksi päättää tavoiteltu palvelutaso.  

Esimerkki. Oletetaan, että tavoitellaan 90 % palvelutasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että 90 % 

todennäköisyydellä kysyntään pystytään vastaamaan suoraan varastosta. Varasto on siis 

riittävä 90 % todennäköisyydellä ja loppuu kesken 10 % todennäköisyydellä. 

Mitä enemmän kysynnässä esiintyy satunnaista vaihtelua, sitä suurempi varmuusvarasto 

tarvitaan tavoitellun palvelutason takaamiseksi. Kysynnän vaihtelua voidaan mitata kes-

kihajonnan avulla. Monissa tapauksissa kysynnän voidaan olettaa olevan likimain nor-

maalijakautunut. Tällöin voidaan laskea normaalijakauman avulla kuinka monen keski-

hajonnan suuruinen varmuusvarasto tarvitaan. 

Olkoon kysynnän keskihajonta σD. Normaalijakauman avulla voidaan laskea eri palvelu-

tasoihin liittyvän varmuusvaraston suuruus. Seuraavassa joihinkin palvelutasoihin liitty-

vät varmuusvaraston suuruudet: 

 90 % palvelutasoon liittyvä varmuusvarasto 1,28* σD 

 95 % palvelutasoon liittyvä varmuusvarasto 1,64* σD 

 99 % palvelutasoon liittyvä varmuusvarasto 2,33* σD 

Keskihajonnan edessä oleva kerroin saadaan laskettua Excelin funktiolla NORMSINV 

(NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT). Esimerkiksi palvelutason 90 % tapauksessa 

luku 1,28 saadaan laskettua Excelin funktiolla =NORMSINV(90%). 

Tärkeä huomautus! Keskihajonta voidaan skaalata pidemmälle aikavälille kerto-

malla se ajan neliöjuurella. 

Esimerkki. Jos päiväkysynnän keskihajonta on 4, niin 10 päivän kysynnän keskihajonta 

on: 

√10 ∗ 4 ≈ 12,6 
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Varmuusvarasto perioditilausjärjestelmässä 

Perioditilausjärjestelmässä tilaukset tehdään ennakkoon määritellyin aikavälein (esimer-

kiksi kerran viikossa). Tilauserän koko voidaan määrittää tavoitetason avulla: 

tavoitetaso = tilausten väliajan kysyntä + läpimenoajan kysyntä + varmuusvarasto 

Jos tilausten väliaika on määritetty taloudellisen eräkoon perusteella, niin tilausten vä-

liajan kysyntä on sama kuin taloudellinen eräkoko. Tilauserän koko saadaan vähentämäl-

lä tavoitetasosta tilaushetken varastomäärä. Jos tilauserä saapuisi saman tien, niin tavoite-

taso saavutettaisiin, mutta käytännössä tavoitetasoa ei saavuteta, jos kysyntää esiintyy ti-

lauksen läpimenoaikana. 

Varmuusvarastoa laskettaessa täytyy huomioida kysynnän vaihtelu tilausten välisen ajan 

lisäksi tilauksen läpimenoaikana. Varmuusvarastoa laskettaessa kysynnän keskihajonta 

skaalataan siis aikavälille tilausten väliaika + tilauksen läpimenoaika. 

Esimerkki. Palvelutasoksi halutaan 90 %. Tuotteen päiväkysynnän keskiarvo on 16 ja 

keskihajonta 4. Tuotetta tilataan 10 päivän välein. Tilauksen läpimenoaika on 2 päivää. 

Varmuusvaraston määräytyy palvelutason ja 12  päivän (tilausten väliaika + tilauksen lä-

pimenoaika) kysynnän vaihtelun perusteella. 

𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑢𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 = 1,28 ∗ √12 ∗ 4 ≈ 18 

Tavoitetaso saadaan laskemalla yhteen tilausten väliajan kysyntä (10*16), läpimenojan 

kysyntä (2*16) ja varmuusvarasto. 

𝑡𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑠𝑜 = 10 ∗ 16 + 2 ∗ 16 + 18 = 210 

Jos tuotteen varastomäärä on tilaushetkellä 15 kpl, niin tilausmäärä on 

𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑚ää𝑟ä = 210 − 15 = 195 

Perioditilausjärjestelmässä tilaukset tapahtuvat etukäteen tiedossa olevina ajankohtina. 

Näin kuljetukset voidaan suunnitella hyvissä ajoin ja mahdollisesti voidaan yhdistellä eri 

tuotteisiin liittyviä kuljetuksia kustannusten säästämiseksi. Perioditilausjärjestelmän huo-

no puoli on suuri varmuusvarasto. Suuri varmuusvarasto seuraa siitä, että koko tilausten 

väliajan kysynnän vaihtelu täytyy huomioida. Jos käytetään seuraavassa kuvattavaa va-

raston jatkuvaan seurantaan perustuvaa tilausjärjestelmää, niin ainoastaan tilauksen läpi-

menoajan kysynnän vaihtelu täytyy huomioida varmuusvarastossa. 

Varmuusvarasto varaston jatkuvaan seurantaan perustuvassa tilausjärjestelmässä 

Tarkastellaan tilausjärjestelmää, jossa varastomäärää seurataan jatkuvasti ja tilaus suori-

tetaan, kun varastomäärä saavuttaa tietyn tason (pistetilausjärjestelmä). Tilausmääränä 

käytetään taloudellista eräkokoa. Oletetaan, että tilauksen läpimenoaika on vakio, jolloin 

kysynnän vaihtelu on ainoa vaihtelua aiheuttava tekijä. 

Esimerkki. Palvelutasoksi halutaan 90 %. Tuotteen päiväkysynnän keskiarvo on 16 ja 

keskihajonta 4. Tilauksen läpimenoaika on 2 päivää. Varmuusvarastoksi riittää tilauksen 

läpimenoajan kysynnän vaihtelua vastaava määrä: 

𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑢𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 = 1,28 ∗ √2 ∗ 4 ≈ 7,2 
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5 LINEAARINEN OPTIMOINTI 

Päätöksentekotilanteessa on usein taustalla tarve päästä asetettuun tavoitteeseen huomi-

oiden toimintaympäristön asettamat rajoitteet. Varsinainen päätös kohdistuu niin kutsut-

tuihin päätösmuuttujiin, joiden arvoihin päätöksentekijä voi tiettyjen rajojen puitteissa 

vaikuttaa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi voiton maksimointi tai kustannusten mini-

mointi. Rajoitteina voivat olla esimerkiksi rajalliset resurssit (aika, työ, materiaali, raha, 

jne.), rajoittavat ohjeistukset (esimerkiksi tuotteen täytyy täyttää tietyt laatuvaatimukset.) 

tai kysyntää koskevat rajoitukset. 

Päätösmuuttujien arvot voidaan määrittää lineaarisen optimoinnin keinoin, jos voidaan 

rakentaa päätöksentekotilannetta vastaava (ratkaistavissa oleva) lineaarinen malli. Mallin 

tulee sisältää ainakin: 

 Päätösmuuttujat, joiden arvoihin päätöksentekijä voi vaikuttaa. 

 Tavoitefunktio, jonka arvo voidaan laskea päätösmuuttujien lineaarisena funktiona. 

Lineaarisessa funktiossa lasketaan yhteen vakioilla kerrottuja muuttujien arvoja ja 

vakioita. Lineaarisessa funktiossa ei voi olla esim. muuttujien potensseja, juuria tai 

logaritmeja. Esim. 2x+4y+3 on muuttujien x ja y lineaarinen funktio. Lineaarisessa 

optimoinnissa on yleensä tavoitteena minimoida tai maksimoida tavoitefunktion arvo. 

 Toimintaympäristön asettamat rajoitteet. Lineaarisissa malleissa rajoitteetkin täytyy 

ilmaista lineaaristen lausekkeiden avulla. 

Lineaarisen optimoinnin perusideat selviävät parhaiten yksinkertaisen esimerkin avulla. 

Esimerkki 

Keramiikkayrityksessä korkean ammattitaidon omaavat taiteilijat valmistavat perinteisen 

mallin mukaisia maljoja ja mukeja erikoissavesta. Tuotteiden valmistamiseen tarvittavat 

resurssit ja tuotteiden myynnistä seuraava voitto selviävät seuraavasta taulukosta. 

  Tarvittavat resurssit/yksikkö 

Tuote Työ (tuntia) Savi (kg) Voitto (euroa) 

Malja 1 4 40 

Muki 2 3 50 

Tuotantopäivän ajaksi on käytettävissä 40 tuntia työtä ja 120 kg savea. 

 Päätösmuuttujat: valmistettavien maljojen ja mukien määrät.  

 Tavoitteena on mahdollisimman suuri voitto. Tavoitefunktio lasketaan päätösmuut-

tujien arvojen perusteella lausekkeella 40*maljat+50*mukit.  

 Ihmistyö ja savi asettavat selkeät rajoitteet tuotannolle. Yksinkertaisuuden vuoksi 

emme aseta kysyntää koskevia rajoituksia. 

Ratkaisun löytämiseksi voimme piirtää koordinaatiston, jonka x-akselille merkitsemme 

maljojen määrän ja y-akselille mukien määrän. Koordinaatistoon voimme piirtää suoran 

viivan, joka kuvaa mahdollisia tuotantomääriä, jos käytettävissä oleva työ käytetään ko-

konaisuudessaan (oletetaan saven riittävän). Käytettävissä olevalla työllä (40 tuntia) voi-

daan valmistaa 40 yksikköä maljoja (jollei mukeja valmisteta lainkaan) tai 20 yksikköä 

mukeja (jollei maljoja valmisteta lainkaan). Suora viiva voidaan piirtää pelkkiä maljoja 

(40,0) ja pelkkiä mukeja (0,20) vastaavien pisteiden avulla. Vastaavasti voimme piirtää 
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suoran viivan, joka kuvaa mahdollisia tuotantomääriä, jos käytettävissä oleva savi käyte-

tään kokonaisuudessaan (oletetaan työn riittävän). 

 

Kuvio 20. Graafinen ratkaisu 

Mahdolliset ratkaisut löytyvät alueelta, jota rajoittavat pisteet A, B ja C sekä koordinaat-

tiakselit. Ainoastaan tällä alueella sekä työ että savi riittävät. Arvatenkin parhaaseen voit-

toon päästään käyttämällä työtä ja savea mahdollisimman paljon eli käytännössä parhaan 

ratkaisun täytyy sijaita janalla AB tai BC. Optimiratkaisu löytyy mahdollisten ratkaisujen 

aluetta rajoittavista kärkipisteistä eli tässä tapauksessa pisteiden A, B ja C joukosta. Las-

kemalla voitto näissä kolmessa tapauksessa todetaan optimiratkaisun olevan pisteessä B 

(maljoja 24 yksikköä ja mukeja 8 yksikköä). 

Lineaarisessa optimoinnissa siis etsitään suorien leikkauspisteitä, joiden joukosta optimi-

ratkaisu löytyy. 

Excelin käyttö optimoinnissa 

Enemmän rajoittavia ehtoja ja päätösmuuttujia sisältävissä tapauksissa ratkaisemisessa 

kannattaa käyttää tietokoneohjelmaa. Excelissä on mukana optimointiongelmien ratko-

miseen tarkoitettu Solver (Ratkaisin) -toiminto. Jos käytät toimintoa ensimmäistä kertaa, 

niin: 

1. Napsauta Office-painiketta ja valitse alhaalta Excel Options (Excelin asetukset). 

Excel 2010: File-Options (Tiedosto-Asetukset).  

2. Valitse vasemmalta Add Ins (Apuohjelmat) ja valitse sitten alhaalta  Manage (Hal-

linta) -ruudusta Excel Add Ins (Excel-apuohjelmat).  

3. Valitse Go (Siirry).  

4. Valitse luettelosta Solver (Ratkaisin) ja valitse OK. Jos Excel huomauttaa, että rat-

kaisinta ei ole asennettu, niin valitse Yes (Kyllä) asentaaksesi ne. 

Kun olet ottanut käyttöön Solver (Ratkaisin) -työkalun, niin voit käyttää Data (Tiedot) -

välilehden Analysis (Analyysi) -ryhmässä olevaa Solver (Ratkaisija) -komentoa. 
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Esimerkki Excelin käytöstä 

Edellinen esimerkki voidaan mallintaa Excel-taulukkoon esimerkiksi seuraavasti: 

 

Lähtötilanteessa, ennen ratkaisua, tuotantomäärille varatut solut B9:B10 voidaan jättää 

tyhjiksi. Kaavoja käyttäen lasketaan tuotantomääriä vastaavat tiedot: 

 voitto; esim. maljojen tuotantoa vastaava voitto lasketaan kaavalla =B9*C4 

 työ; esim. maljojen tuotantoa vastaava työ lasketaan kaavalla =B9*D4 

 savi; esim. maljojen tuotantoa vastaava savi lasketaan kaavalla =B9*E4. 

Yhteensä-riville lasketaan summakaavoilla tuotanto, voitto, työ ja savi yhteensä. 

Tavoitefunktio, joka halutaan maksimoida, on soluun C11 laskettu voitto (=C9+C10). 

Työn ja saven yhteismäärien täytyy olla pienempiä tai yhtä suuria kuin niille asetetut ra-

joitteet. 

Ratkaiseminen suoritetaan toiminnolla Solver (Ratkaisin). Excel 2010:ssä keskusteluik-

kunnoiden ulkoasu poikkeaa jonkin verran tässä esitetystä.  

 

Määrittelyikkunaan täytetään viittaus tavoitefunktioon (tässä tapauksessa soluun C11 

laskettava voitto), optimointitapa (maksimointi vai minimointi) ja viittaukset päätös-

muuttujiin (tässä tapauksessa tuotantomäärät soluissa B9:B10). 

Rajoittavat ehdot lisätään Add (Lisää) -painikkeella. Esimerkiksi työn ja saven riittävyy-

teen liittyvässä ehdossa määritellään, että soluihin D11:E11 lasketut työn ja saven määrät 

saavat olla korkeintaan soluissa D6:E6 olevien rajoitteiden suuruisia: 
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Rajoittavat ehdot kuitataan  

 Add (Lisää) -painikkeella, jos aiotaan lisätä vielä muita ehtoja 

 OK-painikkeella, jos ei lisätä enää muita ehtoja. 

Päätösmuuttujiin täytyy yleensä liittää ehto ei-negatiivisuudesta. 

Ennen ratkaisun etsimistä täytyy vielä määrittää, että kyseessä on lineaarinen optimointi-

tehtävä: 

 napsauta Options (Asetukset) 

 valitse optio Assume linear model (Oleta malli lineaariseksi) ja paina OK. 

Excel 2010: Edellisten sijasta valitaan Solving Method (Ratkaisumenetelmät) - alasve-

tovalikosta Simplex LP. 

Excel lähtee etsimään ratkaisua Solve (Ratkaise) -painiketta painamalla. Excel ilmoittaa 

ratkaisun löytymisestä (tai siitä ettei ratkaisua löytynyt).  

 

Ratkaisun löytymisestä ilmoittavan ikkunan OK -painikkeella saadaan ratkaisu laskenta-

taulukkoon. Ennen OK:n painamista voidaan tarvittaessa valita mukaan myös Answer, 

Sensitivity ja Limits (Vastaus, Herkkyys ja Rajoitukset) raportit. Raportit sisältävät pää-

töksentekijälle, joka niitä osaa tulkita, käyttökelpoista tietoa. Erityisesti kannattaa tutus-

tua Sensitivity-raporttiin: 

 

Sensitivity-raportin maljoihin ja mukeihin liittyvä Allowable Increase ja Allowable 

Decrease tulkitaan seuraavasti: 

 Maljoihin liittyvä voitto yksikköä kohden saa kasvaa 26,7 tai vähentyä 15 ennen kuin 

optimiratkaisun päätösmuuttujien arvot muuttuvat. Tavoitefunktion arvo luonnolli-

sesti muuttuu jos voitto yksikköä kohden muuttuu. 
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 Mukeihin liittyvä voitto yksikköä kohden saa kasvaa 30 tai vähentyä 20 ennen kuin 

optimiratkaisun päätösmuuttujien arvot muuttuvat. Tavoitefunktion arvo luonnolli-

sesti muuttuu jos voitto yksikköä kohden muuttuu. 

Herkkyysraportin Shadow Price (Varjohinta) -sarakkeesta nähdään: 

 Jos työtä olisi käytettävissä 1 tunti enemmän, niin voitto kasvaisi 16 eurolla.  

Allowable Increase ja Allowable Decrease tarkoittavat, että työn määrä saa kasvaa 

40 tai vähentyä 10 tuntia ennen kuin varjohinta muuttuu. Optimiratkaisu (päätös-

muuttujien arvot) toki voi muuttua. 

 Jos savea olisi käytettävissä 1 kg enemmän, niin voitto kasvaisi 6 eurolla. Allowable 

Increase ja Allowable Decrease tarkoittavat, että saven määrä saa kasvaa 40 tai vä-

hentyä 60 kg ennen kuin varjohinta muuttuu. Optimiratkaisu (päätösmuuttujien arvot) 

toki voi muuttua. 

Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan koota yhteen ratkaisun vaiheet: 

 määrittele päätösmuuttujat 

 määrittele tavoitefunktio päätösmuuttujien funktiona 

 selvitä kaikki toimintaympäristöön liittyvät rajoitteet (älä unohda ei-negatiivisuus ra-

joitteita) 

 järjestä päätösmuuttujat, tavoitefunktio ja rajoitteet Excel-taulukkoon 

 ratkaise ongelma Excelin Solver (Ratkaisin) -toiminnolla. 

5.1 Muuntyyppisiä optimointiongelmia 

Kokonaislukuongelmat 

Monissa käytännön sovelluksissa vain kokonaisluvut kelpaavat päätösmuuttujien arvoik-

si. Laskennallisesti tällaiset ongelmat ovat vaikeampia kuin puhtaat lineaariset ongelmat. 

Exceliä käytettäessä kokonaislukuongelmia voidaan ratkaista lisäämällä päätösmuuttujia 

koskeva rajoittava ehto int (kok): 

 

Päätösmuuttujat voidaan rajoittaa myös binäärisiksi, jolloin sallitut arvot ovat vain 0 ja 1. 

Ei-lineaariset ongelmat 

Päätösmuuttujien, tavoitefunktion ja rajoitteiden väliset riippuvuudet eivät aina ole line-

aarisia. Excelin Solver (Ratkaisin) -toiminnolla voidaan ratkaista myös ei-lineaarisia op-

timointiongelmia, mutta niitä ei käsitellä tässä monisteessa. 


