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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Ilmailualalla ja lentoliikenteessä, etenkin perinteisissä matkustajaliikenneyhtiöissä, on 

keskitytty voimakkaasti matkustajaliikenteen tarpeisiin ja sen optimointiin. Rahti on 

jäänyt tarkasteluissa vähemmälle huomiolle, eikä sitä ole koettu niin kiinnostavana 

liiketoimintana, vaikka useimmat lentoyhtiöt sitä kuljettavatkin. On mielenkiintoista, 

että ns. integroidut, ovelta ovelle -palvelua tarjoavat, rahdinkuljettajat (FedEx, UPS jne) 

tekevät erittäin hyvää taloudellista tulosta. Näin on ollut jo pitkään, ja tämän tiedon 

valossa herää kysymys, miksi rahtitoiminnan kehittämiseen ei perinteisissä yhtiöissä ole 

panostettu voimakkaammin. Perinteiset matkustajalentoyhtiöt voivat saada 

rahtiliiketoiminnasta merkittäviä lisätuottoja. On arvioitu, että rahtituottojen osuutta 

kokonaistuotoista voitaisiin kasvattaa yli joidenkin yhtiöiden nykyisen 15 %:n tason 

(Pilon 2010).  

Lentorahdin tuotto per tonnikilometri (FTK) on yleensä alle puolet matkustajaliikenteen 

matkustajatonnikilometreinä mitatusta tuotosta (Doganis 2010). Vaikka rahtituotto ei 

pystykään kilpailemaan matkustajaliikenteen tuottojen kanssa, on rahtitoiminta 

kokonaistoiminnan kannalta välttämätöntä. Kilpailutilanne ajaa yrityksiä tehostamaan 

toimintaansa, leikkaamaan kustannuksiaan ja etsimään parempia tuottoja, mistä niitä 

vain on saatavissa. Yksi mahdollinen kehityskohde on rahtiliiketoiminta.  

Tämän tutkimuksen taustalla on case-yrityksen tarve selvittää lentorahdin kysynnän 

ennustamisen mahdollisuuksia ja kehittää ennustamiseen sopiva menetelmä. 

Toistaiseksi rahdin ennustaminen on ollut vähäistä. Tarve liittyy olennaisesti yrityksessä 

tekeillä olevaan toiseen tutkimukseen, jossa pyritään optimoimaan yrityksen 

lentokoneiden käyttöä. Tätä varten tarvitaan tietoa mm. ennakoidusta matkustaja- ja 

rahtikysynnästä ja niistä saatavista tuotoista. Tavoitteeksi tarkentui työn kuluessa lyhyen 

tähtäimen rahtikysynnän ennustaminen. 
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1.2 Tutkimuksen toteutus, rajaus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus liittyy case-yrityksessä tehtyyn Demand driven dispatch -konseptia (DDD tai 

D3-konsepti) käsittelevään tutkimukseen, jonka perusajatus ja tavoitteet kuvataan tässä 

työssä. Samoin tämä tutkimus, kuten D3:kin, liittyy olennaisesti lentoyhtiöiden 

harjoittamaan tuottojen hallintaan eli Revenue Managementiin (RM), jota harjoitetaan 

sekä matkustaja- että rahtiliikenteessä. Tuottojen hallintaa käsitellään työssä 

ennustamisen ohella laajimmin, sillä aiheet liittyvät erottamattomasti toisiinsa.  

Lentoyhtiöiden harjoittama tuottojen hallinta käsittää kokonaisuudessaan laajan 

tehtäväalueen. Sen eri osa-alueet nivoutuvat toisiinsa muodostaen eräänlaisen verkon, 

jossa eri alueiden ja tehtävien suorittamisessa on otettava huomioon muiden osa-

alueiden tarpeet. RM:n eri osa-alueiden menetelmiin ei tässä työssä paneuduta kovin 

syvällisesti, mutta se kuvataan teoriaosan aluksi yleisellä tasolla tehtävineen, jotta sen 

rooli lentoyhtiöissä ja ennustamisen rooli sen osana ymmärrettäisiin. Samalla 

ennustamisen tärkeys tulee esille ja ennusteiden tarve perustelluksi, sen ollessa monissa 

kohdin RM:in ehdoton ennakkoedellytys. Ennustamisen onkin sanottu olevan 

lentoyhtiöiden tärkeimpiä tehtäviä. RM:n yleisen kuvaamisen ohella sitä käsittelevistä 

julkaisuista on pyritty poimimaan jatkokehitystä varten kiinnostavimpia näkökulmia. 

Tuottojen hallinnan kuvaamisen jälkeen käsitellään sitä ja ennustamista 

lentorahtitoiminnan näkökulmasta sekä näiden haasteita. Tämän jälkeen siirrytään 

käsittelemään ennustamisen teoriaa. 

Ennustemallien käsittelyssä keskitytään kvantitatiivisiin ennustemalleihin. Tavoitteena 

on lyhyen tähtäimen ennustaminen, joten kvalitatiiviset mallit käsitellään vain lyhyesti. 

Ennustevirhettä sekä ennustamisen tarkkuutta ja siihen vaikuttavia asioita käsitellään 

teoriaosan loppupuolella. Myös ennustemallin ja lähestymistavan valintaa käsitellään. 

Teoria pyrkii vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (RQ 1): 

RQ 1 Millaisia ennustemalleja kysynnän ennustamisessa yleensä käytetään? 
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Kirjallisuuden avulla tapahtuneen teoriaan perehtymisen jälkeen kuvataan asiain 

nykytila kohdeyrityksessä. Aikataulullisesti nämä tehtävät tapahtuivat osin limittäin 

siten, että yritykseen tutustuminen tapahtuu tutkimuksen alkuvaiheessa tukien sopivien 

teorioiden etsimistä ja lähestymistavan valintaa. Yritykseen tutustuessa selviävät tiedon 

saatavuuden lisäksi yrityksen tarkemmat tarpeet, ja työn päämäärä ja rajaus selkenevät. 

Kohdeyrityksen nykytila tutkitaan pääasiassa haastattelemalla eri toimintojen 

työntekijöitä.  Työn  kannalta  olennaista  on  D3-konseptiin liittyneen tutkimuksen 

tarpeiden selvittäminen tämän tutkimuksen kannalta. D3-tutkimuksen ja tämän 

tutkimuksen ohjaajana toimi sama henkilö, joten myös hänen haastattelemisensa on 

olennaista. Ennustamisen nykytilan toteamiseksi haastatellaan rahtitoiminnasta ja sen 

kehittämisestä vastaavia henkilöitä case-yrityksessä. Samalla selvitetään, mitä tietoja on 

käytettävissä ennustamista ajatellen. Haastatteluja tehdään myös emoyhtiön puolella 

lähinnä tuottojen hallintaan ja liikennesuunnitteluprosessiin liittyen. Haastattelut 

tehdään enimmäkseen yksilöhaastatteluina, mutta ryhmähaastattelujakin käytetään. 

Tutkimuksen taustaan ja alustavaan case-yrityksen tilanteeseen perehtymisen jälkeen 

muiksi tutkimuskysymyksiksi valikoituivat: 

RQ2 Millainen on rahdin ennustamisen tila kohdeyrityksessä, ja mitä tietoa 

ennustamista varten on käytettävissä? 

RQ3 Millaisia ennustemalleja voidaan soveltaa kohdeyrityksen empiiriseen aineistoon? 

Empiirisessä osiossa kuvataan kohdeyritys, rahtitoiminnan prosessi ja järjestelmät 

tämän työn kannalta olennaisin osin sekä ennustamisen nykytila.  

Teorian ja empiirisen aineiston pohjalta analysoidaan rahtikysynnän ennustamisen 

mahdollisuuksia, ja toteutetaan malli rahtikuormien ennustamiseksi.  

Työssä pohditaan myös muita tutkimuksen aikana esiin nousevia ja tämän tutkimuksen 

teemaan olennaisesti liittyviä kehitysmahdollisuuksia, esim. tiedonkeruun kehittämistä. 
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1.3 Lähestymistapa 

Tutkimus on tutkimusotteeltaan konstruktiivinen; kyseessä on todellisen yrityksen 

todellinen ongelma, johon pyritään löytämään ratkaisu rakentamalla teorian pohjalta 

malli ja testaamalla sen toimivuutta todellisen aineiston kanssa.  

Kasanen et al. (1991) määrittelevät konstruktiivisen tutkimusotteen. Heidän mukaansa 

sen tunnusomaisia piirteitä ovat juuri todellinen ongelma, joka ratkaisuineen sidotaan 

aiempaan tietämykseen. Ratkaisun uutuus ja toimivuus on myös todennettava. Tämä 

tutkimus täyttää määritelmän piirteet. Lukkan ja Tuomelan (1998) mukaan 

konstruktiivisen tutkimuksen tärkein vaihe on ratkaisukonstruktion kehittely. Se on 

keskeinen osa tätäkin tutkimusta. 
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2 TEORIA 

Ennusteita laaditaan liike-elämässä jatkuvasti. Yritystoiminnassa ne ovat apuna tulevan 

toiminnan suunnittelussa; oman alan kehitysnäkymien arvioimisesta ja strategisesta 

suunnittelusta aina päiväkohtaisen tuotannon suunnitteluun. 

Ilmailualalla, erityisesti lentoyhtiöissä, ennustaminen on välttämätöntä yrityksen 

menestymisen kannalta. Sillä on suuri rooli isoja investointeja, kuten 

lentokonehankintoja, suunniteltaessa, ja se näyttelee isoa osaa myös lentoyhtiöiden 

tulovirtojen optimoinnissa. Alan sisällä tarvittavien ennusteiden ennustehorisontti 

vaihtelee useista vuosista (jopa vuosikymmenistä: vrt. Airbusin (2013) ja Boeingin 

(2013a) ennusteet lentoliikenteen kehittymisestä) muutamaan päivään, joskus jopa 

tunteihin. 

Lentoyhtiöissä ennustamiskäytännöt ovat moninaisia: yhtäältä tuottojen hallinnassa 

voidaan käyttää hyvin yksityiskohtaisia ennusteita lyhyen tähtäimen suunnittelussa, 

toisaalta reitti- ja laivastosuunnittelu perustavat omat ennusteensa yksinkertaisempiin 

malleihin ja harvempiin markkinasegmentteihin. Lentokonehankintojen suunnittelussa 

käyttökelpoisimmat kysyntäennusteet ovat makrotason pitkän tähtäimen ennusteita. 

Lentoyhtiöissä ennusteita käytetään siis paitsi strategiseen suunnitteluun, myös 

jokapäiväisen liiketoiminnan suunnitteluun ja apuna toiminnan optimoinnissa. Tässä 

työssä ollaan lähempänä päivittäisen toiminnan optimointia ja ennustehorisontti on 

lyhyt. Työssä pyritään tutkimaan lentorahdin kysyntää, rakentamaan sille ennustemalli 

ja ennustamaan kysyntää. 

Kysyntäennusteet toimivat perustana lentoyhtiön tulo-, kustannus-, voitto- ja 

kassavirtaennusteille sekä markkinoinnin suunnittelulle ja operationaaliselle 

suunnittelulle (Holloway 2008). Tässä kysyntäennustetta käytetään apuna 

operationaalisessa suunnittelussa. 
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2.1 Tuottojen hallinta ja ennustaminen lentoyhtiössä 

Tuottojen hallinta tai Revenue Management (RM) on olennainen osa nykyaikaisen 

lentoyhtiön toimintaa. Sen avulla pyritään hallitusti parantamaan yhtiön tuottoja. 

Tuottojen hallinnan historia on vahvasti sidoksissa ilmailualaan ja lentoyhtiöihin. 

American Airlines oli RM:in uranuurtaja kehittäessään menetelmiä, joilla se voisi 

kilpailla uusia lentoyhtiötulokkaita vastaan lentoliikenteen vapauduttua Yhdysvalloissa 

vuonna 1978. Sen jälkeen RM on kehittynyt ja otettu laajasti käyttöön lentoyhtiöissä. 

On arvioitu, että suuri, moderni lentoyhtiö ei voi toimia voitollisesti ilman RM:ia. 

Useimmat arviot esittävät, että RM-järjestelmien käytön yhtiöille tuomaa tuottoa 

voidaan verrata niiden koko tulokseen hyvänä vuonna (n. 4 – 5 % tuotoista). (Talluri, 

van Ryzin 2004) 

Revenue management liittyy kysynnän hallitsemiseen ja sitä koskeviin päätöksiin, 

menetelmiin ja järjestelmiin. Kysynnän hallitsemisessa tehtävät päätökset (demand-

management decisions) tarkoittavat tässä kysynnän ja sen piirteiden arvioinnin 

perusteella harjoitettavaa hinta- ja kapasiteettikontrollia. Hinta- ja 

kapasiteettikontrollilla pyritään hallitsemaan ja ohjaamaan kysyntää. Päätökset voivat 

olla: 

1. rakenteellisia (mm. miten segmentoida kysyntä tai differentioida tarjonta, 

millaisia myyntiehtoja tarjota, miten niputtaa tuotteita),  

2. hintaan liittyviä (miten asettaa erilaiset hinnat, miten hinnoitella eri 

tuotekategoriat, miten hintojen tulee muuttua ajan funktiona jne.) tai  

3. määrään liittyviä (hyväksyäkö vai hylätä ostotarjous, miten allokoida 

kapasiteettia eri segmenteille, tuotteille tai myyntikanaville, milloin rajoittaa 

tuotteen saatavuutta sen myöhempää myyntiä varten jne.).  

RM:in voidaan tavallaan katsoa täydentävän tilaus-toimitusketjun hallintaa (supply 

chain management, SCM), joka käsittelee lähinnä yrityksen tuotantopäätöksiä ja 
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-prosesseja tavoitteenaan tyypillisesti tuotanto- ja toimituskustannusten alentaminen. 

(Talluri, van Ryzin 2004) 

RM:ssa on kaksi päähaaraa: määräperusteinen (quantity-based RM) ja hintaperusteinen 

(price-based RM). Määräperusteisen RM:in johtoajatus on kysynnän hallitseminen 

kontrolloimalla kapasiteettia (esim. rajoittamalla tiettyjen paikkojen saatavuutta), kun 

taas hintaperusteinen RM perustuu nimensä mukaisesti kysynnän hallitsemiseen 

hinnoittelun kautta. RM:in teoria ja käytännöt ovat lähestymistavasta riippuen hieman 

erilaisia. Lentoyhtiöissä käytetään yleisesti määräperusteista RM:ia, mutta esimerkiksi 

ns. halpalentoyhtiöt soveltavat hintaperusteista RM:ia käyttäessään hintaa ja sen 

muuttamista (so. dynaamista hinnoittelua) taktisena työkalunaan. (Talluri, van Ryzin 

2004) 

Määräperusteisessa RM:ssa kontrolloidaan eri hintaluokkien saatavuutta ennustetun 

kysynnän mukaan siten, että tuotot olisivat mahdollisimman suuret. 

RM:iin liittyy olennaisesti joidenkin lentoyhtiöiden harjoittama ns. demand-driven 

dispatch (D3), jossa pyritään dynaamisesti allokoimaan sopivankokoiset lentokoneet 

reiteille kulloisenkin kysynnän mukaan siten, että tuotot maksimoituisivat (Talluri, van 

Ryzin 2004). Demand-driven dispatch -konseptilla voidaan parantaa 

matkustajakäyttöastetta sekä tuottoja samalla kustannuksia pienentäen, ja näin parantaa 

tulosta (arvioiden mukaan) 1 – 5 % (Berge, Hopperstad 1993). Konseptin nykyistä 

kehityssuuntaa ja lähestymistapoja kuvaa mm. Shebalov (2009), joka ennustaa D3:n 

olevan pian laajasti käytössä lentoyhtiöiden suunnitteluprosesseissa. 

Lyhyesti sanottuna tuottojen hallinnan eli RM:in tavoitteena on tuottojen kasvattaminen 

ikään kuin hallitsemalla yrityksen ja markkinoiden vuorovaikutusta. (Talluri, van Ryzin 

2004) 

Revenue management-prosessin voidaan katsoa koostuvan neljästä vaiheesta (Talluri, 

van Ryzin 2004): 

1. Tiedon kerääminen – kerätään ja tallennetaan relevantti historiallinen tieto. 
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2. Arviointi/analysointi ja ennustaminen – estimoidaan kysyntämallin parametrit, 

käytetään mallia kysynnän ennustamiseen, laaditaan muut olennaiset ennusteet 

(no-show, peruutukset jne.) kerätyn datan perusteella. 

3. Optimointi – etsitään prosessille optimaaliset säädöt ja rajat, jotka pätevät 

seuraavaan optimointikierrokseen asti. 

4. Ohjaus (/kontrolli) – hallitaan myyntiä edellisessä vaiheessa selvitettyjen 

optimoitujen säätöjen mukaan. 

Prosessin vaiheita toistetaan jatkuvasti, toiston tiheyden riippuessa liiketoiminnan 

luonteesta. Esimerkki tyypillisestä revenue management -prosessista esitetään 

kuvassa 1. 
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Kuva 1. Revenue management prosessi (mukaillen Talluri, van Ryzin 2004) 
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2.1.1 Ennustaminen osana tuottojen hallintaa 

Hyvin olennainen osa tuottojen hallintaa on ennustaminen, joka on monen RM-

päätöksen ehdoton ennakkoedellytys. Kysyntä on tärkeimpiä ennustettavia asioita. 

Pelkkä kokonaiskysynnän ennustaminen ei kuitenkaan auta tuottojen hallintaa 

käytännön tasolla, vaan tarvitaan paljon hienojakoisempaa ennustamista. Kysynnän 

ennustaminen eri tuotesegmenteissä ja hintaluokissa luo perustan kysynnän hallinnalle. 

Jos kysyntää pystytään ennustamaan eri segmenteissä, voidaan kapasiteetin saatavuutta 

eri luokissa keinotekoisesti rajoittaa ja näin yrittää ohjata kysyntää muihin luokkiin. 

Toisaalta kysyntää rajoittaa aidosti rajallinen kapasiteetti, mikä pitää huomioida 

kysynnän hallinnassa.  

Kun kysyntä tunnetaan ja sitä pystytään ennustamaan, voidaan ennusteita hyödyntää 

myös  D3-prosessissa ja muissa tuottojen hallinnan tehtävissä. Kysynnän tutkiminen ja 

ennustaminen ovat välttämättömiä tehtäviä, jos tuottojen hallintaa halutaan harjoittaa. 

Yksi lennon matkustaja- ja rahtimäärien ennustamisen tavoitteista on ns. 

ylibuukkauksen (overbooking) optimointi. Se on osa tuottojen hallintaa ja liittyy 

oleellisesti ennustamiseen. Lisäksi ylibuukkausta varten tehtävää ennustamista voitaisiin 

ajatella hyödynnettävän myös D3-prosessissa. 

Ylibuukkaus on käytäntö, jolla pyritään parantamaan käyttöasteita myymällä todellista 

enemmän kapasiteettia. Näin tehdään, koska osa asiakkaista peruu varauksensa ennen 

lähtöä, ja tällöin lennolle jäisi tyhjää tilaa. Varausten perumisesta syntyvää vajaatäyttöä 

pyritään kompensoimaan ylibuukkauksella. Ylibuukkauksen tehokas ja järjestelmällinen 

toteuttaminen edellyttää ennusteita, joiden pohjalta voidaan määrittää optimaalinen 

ylibuukkausraja (overbooking limit), joka puolestaan määrää todellista kapasiteettia 

suuremman, myytävän kapasiteetin (ns. authorized capacity).  

Lennolla tyhjäksi jäänyttä tilaa kutsutaan joskus pilaantuneeksi kapasiteetiksi (spoiled 

capacity), koska sitä ei enää pystytä käyttämään tuottavaan toimintaan. Kapasiteettia ei 

voi varastoida tai myydä myöhemmin, ja sanotaan, että rahtikapasiteetti, kuten 
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matkustajapaikatkin, on pilaantuvaa (perishable). Kapasiteetin vajaakäytöstä syntyy 

kustannuksia, sillä tyhjänkin tilan lennättäminen maksaa. 

Ylibuukkaus johtaa siis parempiin käyttöasteisiin, mutta voi johtaa myös tilanteeseen, 

jossa tilaa ei koneen lähtiessä ole kaikille matkustajille tai kaikelle rahdille; voidaan 

sanoa, että syntyy ylivuotoa (spill). Tällöin matkustajia tai rahtia joudutaan jättämään 

koneesta pois (offloading). Tästä aiheutuvat toimenpiteet (esim. uudelleenreititys) 

maksavat, mutta ylibuukkaus on silti kannattavaa. Lentorahtitoiminnassa tyhjän tilan 

lennättämisen kustannusten arvioidaan tyypillisesti olevan 3 – 4 kertaa suuremmat kuin 

sen, että rahtia joudutaan jättämään lennolta pois kapasiteetin ylimyynnin takia 

(Popescu et al. 2006). Matkustajaliikenteessä ennusteet ovat yleensä tarkempia, jolloin 

lennolta poisjättämistä esiintyy rahtitoimintaa vähemmän. Toisaalta matkustajien 

jättäminen lennolta on myös rahdin poisjättämistä kalliimpaa. Joskus joudutaan jopa 

valintatilanteeseen, jossa on valittava jätetäänkö lennolta pois matkustajia vai rahtia, 

jälkimmäisen ollessa todennäköisempi vaihtoehto. Yksi RM:n tehtävä on minimoida 

vajaakäytöstä ja ylivuodosta aiheutuvat kustannukset ja toisaalta maksimoida tuotot. 

Ylibuukkausrajan määrittämistä varten täytyy ennustaa, kuinka paljon matkustajia tai 

rahtia lennolle on lopulta tulossa. Ideaalitilanteessa optimaalinen ylibuukkaustaso 

määritetään joka lennolle, ei vain reittikohtaisesti. Ennustamisessa voidaan hyödyntää 

mm. varaustilanteen kehittymistä, jota voidaan verrata historialliseen dataan ja sen 

perusteella määritettyihin varauskäyriin tai varausprofiileihin. Pyritään ennustamaan 

lennolta ilmoittamatta pois jäävien matkustajien määrää tai rahtilähetyksiä eli ns. no-

show:ta. No-show:ta ennustettaessa ja näin optimaalisen ylibuukkausrajan laskemisessa 

käytetään historiatiedon perusteella määritettyä ns. show-up-astetta (show-up-rate), joka 

kertoo, kuinka suuri osa varauksista lopulta ilmaantuu lennolle.  Esimerkiksi, jos 

varauksia on tietyllä hetkellä 100 ja niistä 60 lopulta on lennolla, show-up-aste on 60 %. 

Show-up-asteen hyödyntämisestä optimaalisen ylibuukkausrajan laskemisessa 

kirjoittavat mm. Popescu et al. (2006). Show-up-asteen arvioiminen on yksi 

ylibuukkausmallin avainelementeistä ja vaikuttaa siten suoraan voittoihin, kapasiteetin 

käyttöön ja asiakaspalveluun (Popescu et al. 2006). 
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Historiatiedoista johdetun show-up-asteen avulla ennustaminen on arkipäivää 

matkustajaliikenteessä, mutta sen soveltaminen rahtiliikenteessä on hankalampaa, 

vaikka jotkin alan toimijat siihen pyrkivätkin. Syyt tähän ovat samat kuin rahdin 

ennustamiseen ja RM:iin yleisesti liittyvät haasteet, joita käsitellään jäljempänä. 

Tuottojen hallinnan kannalta olennaisia ennustettavia asioita ovat lisäksi mm. lennon tai 

luokan tullessa täyteen yli vuotava kysyntä (spill), ja se ylivuodon osa, joka saadaan 

kuljetettua toisella lennolla tai samalla lennolla eri luokassa tai segmentissä (recapture) 

sekä peruutukset (cancellations). Yksi nimenomaan rahdin RM:n kulmakivistä on rahtia 

varten käytettävissä olevan kapasiteetin ennustaminen tai määrittäminen. Siihen liittyy 

matkustajamäärän ennustamisen lisäksi myös mm. polttoainetarpeen/-määrän 

ennustaminen, sillä se vaikuttaa suoraan kapasiteettiin. 

Kapasiteetin ominaispiirteitä pilaantuvuuden ohella ovat rajallisuus ja mahdollisuus 

kapasiteetin myyntiin vaihtelevin hinnoin (Popescu et al. 2006), mikä myös antaa 

mahdollisuuden tuottojen parantamiseen. 

2.1.2 Rahdin RM ja sen haasteet 

Vaikka RM on laajasti käytössä lentoyhtiöissä, sen hyödyntäminen rajoittuu usein 

matkustajaliikenteeseen, jossa RM-käytännöt ja -menetelmät ovat pitkälle kehittyneitä. 

Rahtiliiketoiminnassa RM ei ole vielä kovin laajasti käytössä, eivätkä rahdin RM-

järjestelmät ole läheskään yhtä kehittyneitä kuin matkustajaliikenteessä käytetyt. Usein 

käytössä olevat järjestelmät rajoittuvat yksinkertaiseen raportointiin, ylibuukkaukseen ja 

kokonaisennusteiden laatimiseen, eivätkä ne yleensä esimerkiksi automaattisesti 

hyväksy tai hylkää lennolle tarjottua lähetystä (vrt. lentolipun osto Internetistä). (Talluri, 

van Ryzin 2004) Näin on siitä huolimatta, että matkustajia kuljettavat yhtiöt saavat 

rahtiliiketoiminnasta usein merkittäviä lisätuottoja. Esimerkiksi Finnairilla ”rahtituotot 

ovat noin kymmenen prosenttia koko Lentoliikenne-segmentin tuotoista” (Finnair 

2010b). Joidenkin arvioiden mukaan rahtitoiminnan tuottoja voitaisiin kasvattaa yli 15 

%:iin (Pilon 2010). 

Kehittymättömyyteen on useita syitä, joista merkittävimpiä lienee se, että RM ja 

ennustaminen ovat rahdin tapauksessa paljon matkustajaliikennettä monimutkaisempia. 
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Samasta syystä myös tarvittavat järjestelmät ja mallit ovat monimutkaisempia 

(Kasilingam 1996). Holloway (2008) vetää yhteen syitä, jotka tekevät rahdin RM:sta 

matkustajapuolta monimutkaisempaa: 

1. Hyvin lyhyt varaussykli verrattuna matkustajaliikenteeseen (jopa vain 24 h 

ennen lähtöä joillain markkinoilla) 

2. Suuremmat kysynnän vaihtelut 

3. Rahdin välinpitämättömyys reitityksen suhteen  

4. Rahtilähetysten moniulotteisuus (fyysiset mitat ja esim. aikaulottuvuudet) 

5. Varausten epätarkkuudet rahtimäärän ja mittojen suhteen verrattuna todelliseen 

lähetykseen 

6. Rahtitilan rajoitteet 

7. Erilaiset lentorahtia koskevat määräykset (esim. vaaralliset aineet) 

8. Sopimushintojen laajamittainen käyttö; RM:ia voidaan soveltaa vain 

spottihintaisiin lähetyksiin (ts. sopimusasiakkaita on paljon ja RM:ia voidaan 

täysimittaisesti soveltaa vain ns. free-sale-kapasiteettiin) 

9. Rahtikapasiteetin tarkan saatavuuden usein myöhäinen selviäminen 

10. Ylikapasiteetin takia syntynyt tilanne, jossa myöhäiset ad-hoc-lähetykset otetaan 

usein kyytiin jopa sopimushintoja alhaisemmilla hinnoilla. 

11. Matkustajapuolta vastaavien varausjärjestelmien ja -työkalujen puute. 

Matkustajaliikenteessä kapasiteetin (ja kysynnän) vakioyksikkö on yksi lentokoneen 

matkustajaistuin. Istuimelle mahtuu yksi matkustaja, jolle on määritelty standardipaino. 
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Rahtiliikenteessä kokonaiskysynnän muodostavien yksikköjen koko vaihtelee sekä 

massan että tilavuuden suhteen. 

Saatavilla oleva matkustajakapasiteetti määräytyy harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta 

vain konetyypin ja siinä olevan istuinmäärän mukaan, eikä kapasiteetin ennustaminen 

olekaan kovin merkittävä haaste. Rahtikapasiteetti on moniulotteisempaa; on otettava 

huomioon sekä paino että tilavuus, joista kumpi tahansa voi olla rajoittava. Lisäksi 

voidaan joutua huomioimaan kolmas ulottuvuus, rahtikollin tai lastausyksikön koko, 

joita on useita erilaisia. Myös erilaisia lähetyksiä koskevat kuljetusrajoitukset ja 

kuormausmääräykset lisäävät monimutkaisuutta. Saatavilla olevaan rahtikapasiteettiin 

vaikuttavat konetyypin lisäksi mm. matkustajien, laukkujen, postin ja polttoaineen 

määrä, sekä epäsuorasti esimerkiksi matkustajien jatkoyhteyksien kriittisyys (Pilon 

2010). Matkustaja- ja rahtikapasiteetti siis liittyvät kiinteästi toisiinsa, ja 

ideaalitapauksessa tilannetta hallittaisiin yhdellä RM-järjestelmällä (Talluri, van Ryzin 

2004).  

Rahtikysynnän luonne on matkustajaliikennettä monimutkaisempi. Doganisin (2002) 

mukaan rahdin määrään ja sen kehittymiseen vaikuttavat tekijät ovat monimutkaisia ja 

usein oikukkaita, ja rahtikysyntään liittyy yhtäkkisiä ja selittämättömiä muutoksia. 

Muutosten ennakointi on hankalaa. Rahtikysyntä on matkustajakysyntään verrattuna 

erittäin epästabiilia ja epäsäännöllistä (Pilon 2010). 

Tällä hetkellä matkustajaliikenteessä on voimakasta kapasiteetin ylitarjontaa, ja joillakin 

markkinoilla ylitarjonnasta voi muodostua pidempiaikainen ilmiö (Haneke 2009). 

Rahtikapasiteetin ylitarjonta puolestaan on enemmän rakenteellinen ongelma, sillä 

kapasiteettia syntyy väkisin ikään kuin matkustajakapasiteetin sivutuotteena. Suurin osa 

maailman lentorahdista kulkee matkustajakoneiden rahtiruumissa. 

Rahdin tapauksessa reititysvaihtoehtoja on useampia kuin matkustajaliikenteessä. 

Matkustajat haluavat mahdollisimman suoran ja nopean reitin, kun taas rahdin 

reitityksellä ei ole väliä, kunhan lähetys ehtii perille sovittuun aikaan. Tämä antaa lisää 

mahdollisuuksia, mutta lisää osaltaan optimointitehtävän monimutkaisuutta. Lisäksi 
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rahtilähetyksen lähettäjällä on paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa kuljetuspalvelu, 

kun reitin merkitys on pieni. 

Revenue managementia vaikeuttavat myös rahtivirtojen suuruuksien epätasapaino. 

Matkustajaliikenne on yleensä kaksisuuntaista (meno-paluu), rahtiliikenteelle ominaista 

on yksisuuntaisuus. Toiseen suuntaan kysyntä on usein suurempaa. Tätä pyritään 

kompensoimaan hinnoittelulla, jonka tavoitteena on stimuloida kysyntää vajaaseen 

suuntaan. Lopputuloksena voi olla vain huonompi hinta siitäkin vähästä rahdista, mikä 

kyytiin saadaan. (Doganis 2010) 

Ennustamista ja sitä kautta RM:ia vaikeuttaa myös rahdille tyypillinen lyhyt 

varausjakso; suurin osa varauksista tehdään hyvin lyhyen ajan sisällä ennen lennon 

lähtöä ja iso osa etenkin korkeatuottoisista lähetyksistä varataan viimeisen 48 tunnin 

aikana ennen lähtöä (Becker, Dill 2007). Lisähaasteena on rahtivarausten epätarkkuus. 

Lennolle lopulta tuleva rahtimäärä voi erota varauksesta huomattavasti; lennolle voi 

ilmaantua ylimääräistä rahtia tai varattua rahtia voi jäädä saapumatta (overtendering, 

undertendering). Syitä tähän voi etsiä rahdinantajan tuotteiden kysynnän luonteesta tai 

tuotannon piirteistä: joskus varaosia tarvitaan lentomatkan päässä lyhyellä 

varoitusajalla, toisinaan tarkkaa tuotteen valmistumispäivää ja näin ollen kuljetuspäivää 

ei osata määrittää etukäteen jne. Tavaraa saatetaan näin tarjota kuljetettavaksi hyvinkin 

myöhään tai sen jo sovittu kuljetus saattaa siirtyä tulevaisuuteen. Toisinaan syy 

rahtimäärän eroamiseen varauksesta on heikko tiedonkulku. Yksi syy voi löytyä myös 

rahtilähetysten pakkauksista, joiden kokoa ei aina osata ennakoida rahdinkuljettajan 

päässä tai arvioida oikein rahdinantajan toimesta. 

Eräs merkittävä ero verrattuna matkustajaliikenteeseen on rahtiliiketoiminnan 

asiakassuhteiden ajallisesti pitkä kesto ja asiakkaiden pieni määrä. Kun 

matkustajaliikenteessä asiakkaita on useita tuhansia joka päivä, rahtiasiakkaita on 

harvoja ja yhden asiakkaan merkitys huomattavasti suurempi. Usein asiakkaiden kanssa 

tehdään myös pitkäkestoisia sopimuksia, mikä rajoittaa päivittäisen tai lentokohtaisen 

RM:in mahdollisuuksia. Asiakkaiden kanssa tehtyjä sopimuksia halutaan luonnollisesti 

kunnioittaa. 
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Lentorahtiketjun pääasialliset toimijat ovat rahdinantaja/-lähettäjä, huolitsija ja 

lentoyhtiö (Popescu et al. 2006). Huolitsijoiden merkitys rahdinkulussa on hyvin suuri: 

noin 90 % kansainvälisestä raskaasta rahdista liikkuu huolitsijoiden kautta, ja 

huolintaliiketoimintaa dominoi noin tusina suurta huolintaliikettä (Holloway 2008).  

Kapasiteettia myydään huolitsijoille etukäteen, tyypillisesti 6-12 kk ennen lentoa, ja 

loppu kapasiteetti vapautetaan vapaaseen myyntiin noin kuukausi ennen lennon lähtöä. 

Huolitsijat varaavat kapasiteettia isoina erinä ns. bulkkina myydäkseen sitä eteenpäin. 

Useimmat lentoyhtiöt eivät kuitenkaan veloita huolitsijoita niiden varaamasta, mutta 

käyttämättä jääneestä kapasiteetista, niinpä ne yleensä varaavat ylimääräistä 

kapasiteettia. Tyypillisesti tämän käyttämättä jäävän kapasiteetin suuruus selviää hyvin 

myöhään, usein käytännössä lähtöhetkellä. (Popescu et al. 2006)  

Rahtiliikenteen ominaispiirre on myös se, että varaus voidaan peruuttaa, varata eri 

lennolle, peruuttaa uudelleen ja varata taas alkuperäiselle lennolle jne. useita kertoja 

ennen lähtöhetkeä, koska varausten muutoksistakaan ei yleensä veloiteta (Popescu et al. 

2006).  

Yksi ongelma liittyy tiedon puutteeseen. Historiallista tietoa ei monesti ole tarpeeksi, 

sillä rahtitoiminnasta kerätty tieto rajoittuu usein pelkästään toteutuneisiin kuljetettuihin 

kilomääriin (joskus kerätään myös tilavuustietoa).  

Perinteisten tietojärjestelmien käyttö voi myös olla merkittävä este RM-järjestelmän 

toteuttamiselle (Talluri, van Ryzin 2004). Vuosien kuluessa on monissa lentoyhtiöissä 

syntynyt  tilanteita,  joissa  yhtiön  eri  toimintojen  IT-järjestelmät  eivät  ole  keskenään  

yhteensopivia estäen tehokkaan toiminnan (Doganis 2006). Perinteisillä 

tietojärjestelmillä voidaan viitata myös esimerkiksi Microsoft Exceliin, jonka 

ominaisuudet ovat esimerkiksi ennustamista ajatellen hyvin rajalliset. Excelin puutteita 

on käsitelty esimerkiksi Foresight-lehden kolme artikkelia sisältävässä erityisosiossa 

“Software: Spotlight on Excel” (Foresight 3 2006). 

Perinteisten tietojärjestelmien käyttö voi rajoittaa tiedon keruuta ja saatavuutta sekä olla 

esteenä useiden järjestelmien yhteensopivuudelle ja tiedonkululle. Useasta erillisestä 
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tietojärjestelmästä ei saada kaikkia hyötyjä irti, jos ne eivät ole keskenään 

yhteensopivia. Muun muassa demand-driven dispatch edellyttää useiden organisaation 

osien ja prosessien koordinointia ja siten yhteensopivia tietojärjestelmiä. IT-

järjestelmien integroinnilla, tiedonkulun parantamisella ja toiminnan tehostamisella sitä 

kautta on saatavissa merkittäviä lisätuottoja (Feldman 2000). 

Matkustajia kuljettavan perinteisen lentoyhtiön rahtitoiminta on tiukasti sidoksissa 

yhtiön muuhun toimintaan; keskittyminen ensisijassa matkustajaliikenteeseen haittaa 

usein rahtiliiketoiminnan maksimaalisen tuoton tavoittelua. Toisaalta on vaarana 

siiloutuminen, jossa matkustaja- ja rahtitoiminnot ovat erillään, niiden koordinointi on 

heikkoa ja tiedonkulussa toimintojen välillä toivomisen varaa. 

Becker ja Dill (2007) jakavat lentorahdin tuottojen hallinnan (Air Cargo Revenue 

Management, ACRM) haasteet kahteen päätyyppiin: kysynnästä johtuviin ja tarjonnasta 

johtuviin (Kuva 2). Jako selventää rahdin RM:in kaksijakoisuutta; samaan aikaan on 

hallittava tarjontaa, joka joskus itsestä riippumattomista syistä muuttuu, sekä kysyntää, 

johon liittyvät omat, osin edellä kuvatut, haasteensa. RM:in tehtävä on pyrkiä 

sovittamaan nämä mahdollisimman tuottoisasti yhteen. Jotta tässä onnistuttaisiin, 

tarvitaan selkeä prosessi ja työvälineet. 

 
Kuva 2. Kysynnästä ja tarjonnasta johtuvat lentorahdin RM:in haasteet (mukaillen 

Becker, Dill 2007) 
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2.1.3 Rahdin RM-prosessi 

Kasilingam (1996) kuvaa rahdin RM-prosessin neliportaisena. Ensimmäinen askel on 

ennustaa käytössä oleva rahtikapasiteetti, toiseksi tulee allokoida tarvittava kapasiteetti 

sopimusasiakkaille. Kolmas askel on määrittää jäljelle jäävä myytävä kapasiteetti (ml. 

määritetyn rajan mukaan tehtävä ylibuukkaus), ja viimeiseksi allokoidaan tämä 

kapasiteetti eri markkinoille ja tuotteille pyrkien maksimoimaan tuotot. Myös muita 

RM-toimintaa tukevia malleja ja toimintoja tarvitaan. Esimerkkeinä Kasilingam 

mainitsee mm. ylibuukkauksesta ja vajaatäytöstä aiheutuvien kustannusten laskemisen 

ja asiakkaiden toimituskäyttäytymisen/varausten tarkkuuden seurannan (so. toimittaako 

asiakas yleensä enemmän vai vähemmän rahtia verrattuna varaamaansa kapasiteettiin). 

Myös Becker ja Dill  (2007) kuvaavat rahdin RM-prosessin neliportaisena hiukan 

samaan tyyliin:  

1. Tarjolla oleva kapasiteetti määritetään karkeasti lennonnumerotasolla pitkän 

aikavälin suunnittelua varten ja tarkemmin lentotasolla varausjakson aikana 

2. Kapasiteetin segmentointi sopimusasiakkaille ja muille asiakkaille 

3. Pitkäaikaisten sopimusten ohjaus 

4. Neljänteen vaiheeseen sisältyy useampi tehtävä: hintakontrollin harjoittaminen 

(määritetään hinnat, joilla lennoille hyväksytään lähetyksiä), ylibuukkaus ja 

tilausten hallinta. 

Molemmissa neliportaisissa prosesseissa on eritelty sopimusasiakkaiden hallinta omaksi 

tehtäväkseen, mikä on (näiden) asiakassuhteiden kannalta hyvä asia. Toisaalta se kuvaa 

hyvin toiminnan kaksijakoisuutta; täytyisi pystyä tasapainottelemaan asiakkaiden ja 

omien etujen välisellä veitsenterällä. Usein etu on yhteinen, mutta usein intressit ovat 

ristiriidassa, kun omaa toimintaa ei pystytäkään hallitsemaan samalla tavalla (ks. edellä 

esim. rahdin lyhyt varausjakso). 
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Rahdin RM:in haasteet on tunnettu pitkään. Viime aikoihin saakka jatkuneen 

hitaamman kehityksen jälkeen lentorahdin RM on kokenut tietynlaisen herätyksen. 

Tallurin ja van Ryzinin (2004) esityksen jälkeen on julkaistu useita artikkeleita, joissa 

käsitellään RM:ia lentorahtiliiketoiminnan kannalta ja esitellään uusia toimintamalleja 

ja -menetelmiä siihen liittyen.  

Sandhu ja Klabjan (2006) esittävät laivastonkäytön optimointiin integroitua mallia, joka 

huomioi sekä matkustaja- että rahtituotot kokonaistuoton maksimoimiseksi. Mallin 

käytöllä voidaan heidän tutkimuksensa perusteella päästä merkittäviin lisätuottoihin 

erillisten tai pelkästään matkustajavirtoihin perustuvien mallien soveltamiseen 

verrattuna. 

Freeland (2007) korostaa asiakaskeskeisyyden merkitystä rahdin revenue 

managementissa. Hänen mukaansa asiakaslähtöinen RM-järjestelmä auttaa 

rahtiasiakkaiden havittelemien kustannussäästöjen tavoittelemisessa sekä parantaa 

asiakaspalvelun tasoa ja nopeuttaa sitä. Olennaisena asiana kustannusten 

vähentämisessä Freeland esittää manuaalista työtä vähentävän online-varausjärjestelmän 

käyttöä. Järjestelmän pitäisi ottaa huomioon lentoyhtiön kapasiteetin mahdollisimman 

tehokas käyttö ja tuotto, ja samaan aikaan pystyä tarjoamaan asiakkaalle vaihtoehtoja, 

jos kapasiteettia ei juuri halutuilla kriteereillä ole saatavilla tai vaihtoehtoinen reititys 

olisi asiakkaalle edullisempi. (Freeland 2007) 

Tiedon jakamisella ja tehokkaalla tiedonkululla asiakkaan ja kuljetusyhtiön välillä voi 

myös olla merkittävä rooli kustannusten karsimisessa ja yhteisiin päämääriin 

pyrkimisessä. Automaattiset järjestelmät pystyvät käsittelemään suuria määriä tietoa 

nopeasti, joten asiakkaan ja lentorahtiyhtiön välisen tiedonkulun automatisoinnilla 

toimintaa voitaisiin tehostaa. (Freeland 2007)  

RM-järjestelmän avulla voidaan seurata eri asiakkuuksia ja niiden tuottoisuutta 

tehokkaasti, ja siten pyrkiä ohjaamaan ja kehittämään toimintaa molempia osapuolia 

tyydyttävään suuntaan. Sama koskee lentorahtiyhtiön omien etäyksiköiden toimintaa; 

seuraamalla järjestelmällisesti niiden suorituskykyä ja panosta koko verkoston kannalta 

(network contribution), voidaan rahtiyhtiön toimintaa kehittää ja tulosta parantaa. 



 

 

29

Freelandin avainteemat ovat siis asiakkaan kustannusten pienentäminen, 

kuljetusvaihtoehtojen tarjoaminen ja verkoston suorituskyvyn seuranta. (Freeland 2007) 

Matkustajaliikenteeseen verrattuna asiakkaan merkitys rahtitoiminnassa korostuu, sillä 

rahtiasiakkaita on paljon vähemmän kuin matkustajia. Yhden asiakkaan vaikutus 

kokonaistuottoihin on suurempi, mikä puoltaa tiivistä asiakassuhdetta ja asiakkaan 

tarpeiden yksilöllisempää huomiointia. Myös yleisesti revenue managementissa 

asiakaskeskeisyyttä on alettu korostaa. Yang (2007) kutsuu asiakaskeskeiseksi revenue 

managementiksi tavallisen tuottojen hallinnan (RM) ja asiakassuhteiden hallinnan 

(CRM,  Customer  Relationships  Management)  sekoitusta.  Sen  tavoitteena  on  pystyä  

tarjoamaan asiakkaalle juuri oikea palvelu ja tuote ennen kuin asiakas ehtii sellaista 

pyytää. Tämä luonnollisesti edellyttää asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä, mutta myös 

oikeanlaista markkinointia. 

Tehokkaan RM-prosessin kannalta on kuitenkin hyvä lähteä liikkeelle omaa toimintaa 

rajoittavista tekijöistä, joista tärkein on kapasiteetti. Becker ja Dill (2007) toteavat, että 

korkealaatuinen ennuste saatavilla olevasta rahtikapasiteetista on edellytys kaikille 

muille lentorahdin revenue management -prosesseille. ACRM-prosessin kuvaaminen 

kaaviona havainnollistaa kapasiteettiennusteen tärkeyttä (Kuva 3). 

 
Kuva 3. ACRM-prosessi (mukaillen Becker, Dill 2007) 
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Käytettävissä olevan kapasiteetin määrittämisen lisäksi Becker ja Dill (2007) nimeävät 

ACRM-prosessin aliprosesseiksi kapasiteetin segmentoinnin (capacity segmentation), 

pitkäaikaissopimusten ohjausprosessin (LTC steering), hintarajojen määrittämisen 

(access price steering), ylibuukkauksen ja tilausten hallinnan. 

Kapasiteetti segmentoidaan halutuin perustein eri kiintiöihin ja kiintiöiden ulkopuolelle 

jäävään vapaan myynnin kapasiteettiin, joka myydään viimeisen 30 päivän aikana 

ennen lennon lähtöä. Pitkäaikaissopimusten suhteen täytyy päättää, paljonko niitä 

halutaan tehdä ja millä perustein asiakkaat valitaan. Lähetysten hyväksymisessä 

käytettävät hintarajat määritetään lentosegmenteittäin tai lähetysten lähtö- ja 

määräpaikkojen välille. Määritys perustuu kyseisen välin saatavilla olevaan 

kapasiteettiin, kysyntään ja lähetyksen tuottoisuuteen (ks. Slager & Kapteijns 

jäljempänä, myös Talluri et al. 1998). Ylibuukkauksen pitäisi perustua lennon aiempaan 

rahdin show-up:iin (ks. esim Popescu et al. 2006). Tilausten hallinnan tulisi olla 

mahdollisimman pitkälle automatisoitua. (Becker & Dill 2007) 

Ylibuukkauksessa on esitetty voitavan hyödyntää myös lentorahtivarauksista ja 

-lähetyksistä muodostettavaa rekisteriä (SIR, Shipment Information Record). (Becker, 

Wald 2008) 

Slager ja Kapteijns (2004) kuvaavat rahdin RM:in käyttöönottoa lentoyhtiö KLM:llä, 

jossa sitä kutsutaan margin managementiksi (MM).  MM:in tavoitteena on optimoida 

KLM Cargon tuottomarginaali ja varmistaa taloudellinen suorituskyky: 

 parantamalla tuottoja,  

 pienentämällä verkoston syöttö- ja käsittelykustannuksia ja  

 parantamalla täyttöastetta painon ja tilavuuden suhteen.  

Optimaalinen tulos saavutetaan, kun löydetään tasapaino näiden kolmen tekijän kesken. 

Optimoinnista huolimatta toiminnan tulee olla asiakaskeskeistä. 
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KLM:n MM-prosessissa on kaksi keskeistä haaraa, joista toinen keskittyy 

sopimusasiakkaisiin ja toinen ns. free-sale kapasiteetin MM:iin. RM:in ei siis 

rahtitoiminnassa tarvitse keskittyä vain free-sale -rahdin tuottojen hallintaan, vaan siinä 

voidaan huomioida myös sopimusasiakkaat. Sopimusten ja niiden tuoton arviointi 

suoritetaan kahdesti vuodessa niitä solmittaessa. Solmittujen sopimusten toteutumista ja 

tuottoa seurataan sopimusjakson kuluessa ja tulosten perusteella ryhdytään tarvittaviin 

toimenpiteisiin. (Slager, Kapteijns 2004) 

Vapaasti myytävän kapasiteetin tuottovaatimus määritellään siihen kehitetyllä 

työkalulla. Tuottovaatimus määritetään joka lennolle erikseen, ja jokaisen 

varauspyynnön yhteydessä tarkistetaan täyttääkö pyyntö tuottovaatimuksen. Vain 

vaatimuksen täyttävät varaukset hyväksytään. (Slager, Kapteijns 2004) 

Tiedonkeruuta varten KLM:llä on tietokannat rahtilähetyksiä (AWB tietokanta), 

kustannuksia (esim. muuttuvat käsittely-, maakuljetus-, polttoainekustannukset) ja 

lähetysten tuottovaatimusten muodossa määriteltyjä hyväksymisrajoja (shipment entry 

conditions, SEC [€/kg ja/tai €/m3]) varten. 

Ennustamista tarvitaan MM-prosessissa asetettaessa hyväksymisrajoja vapaassa 

myynnissä olevaan kapasiteettiin kohdistuville varauksille. Ennustaminen perustuu 

käsiteltävän lennon historialliseen varausprofiiliin (viimeiset 4 vkoa kyseistä 

lentoa/viikonpvää), tämänhetkiseen kapasiteettiin, tämänhetkiseen varaustilanteeseen/-

profiiliin, kysyntään, jota ei ole hyväksytty sen tuoton ollessa liian pieni, ja kyseisen 

alueen/reitin vastuuhenkilöiden ja kaupallisen organisaation näkemykseen. (Slager, 

Kapteijns 2004) 

Erilaisten asioiden – mm. kysynnän, kapasiteetin, no-show:n – ennustaminen on siis 

edellytys tehokkaalle RM-toiminnalle. Tässä työssä keskitytään kysynnän 

ennustamiseen. 

2.2 Kysynnän ennustemallit ja ennustetarkkuus 

Kysynnän ennustamiseen voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin muuhunkin 

ennustamiseen. Yleisesti ennustemenetelmät voidaan jakaa karkeasti kvantitatiivisiin ja 
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kvalitatiivisiin menetelmiin. Kvantitatiivisten mallien perusajatus on matemaattisen 

ennustemallin rakentaminen (yleensä historiallisen datan perusteella). Kvantitatiiviset 

menetelmät voidaan edelleen jakaa kahteen pääryhmään: aikasarja-analyysi ja erilaiset 

regressio- tai kausaalimallit (ekonometriset mallit). Kvalitatiiviset menetelmät 

perustuvat erilaisiin subjektiivisiin näkemyksiin tai esimerkiksi markkinatutkimukseen. 

Regressiomalleja ja kvalitatiivisia menetelmiä käsitellään jäljempänä. Ennen niitä 

käsitellään aikasarja-analyysiä. 

Aikasarja-analyysiä pidetään lentoyhtiöissä ennustamisen lähtökohtana. Sen menetelmät 

ovat helppoja käyttää edellyttäen, että tarpeeksi asianmukaista historiallista dataa on 

käytettävissä. Ne ovat myös verrattain tarkkoja lyhyen aikavälin ennusteissa. (Doganis 

2002) 

Aikasarja-analyysi on kansainvälisissä lentoyhtiöissä laajimmin käytetty 

ennustemenetelmätyyppi (Doganis 2002). Aikasarja-analyysi perustuu puhtaasti 

tarkasteltavan muuttujan kehitykseen ajan funktiona, eikä siinä huomioida muita 

muuttujia. Aikasarja-analyysissä perustava oletus on, että ilmiöön vaikuttavat tekijät 

pysyvät ennallaan myös tulevaisuudessa (mm. Jarrett 1991). Tarkasteltavaan muuttujaan 

voi liittyä positiivinen tai negatiivinen trendi, ilmiöllä voi olla syklisyyttä ja usein 

ilmenee kausivaihtelua. Näillä voidaan selittää muuttujan kehittymistä ja vaihteluita, 

mutta kaikkea ei pystytä selittämään; kysyntään liittyy aina satunnaista vaihtelua. Jos 

malli on oikein laadittu, selittämättä jäävää osaa voidaan pitää satunnaisvaihteluna tai 

kohinana.  

Aikasarja-analyysiä tehtäessä ensimmäisiä asioita on pohtia, onko aikasarja 

eksponentiaalinen vai lineaarinen. Monesti tämän selvittämiseksi on hyödyllistä 

tarkastella aikasarjan kuvaajaa. Ilmailualalla käytetympi oletus on aikasarjan 

eksponentiaalisuus, osin koska se on helpompi käsitellä matemaattisesti ja toisaalta, 

koska kysyntä ja liikenne alalla ovat historiallisesti usein noudattaneet eksponentiaalista 

trendiä (Doganis 2010). Kuvaajasta saatetaan trendin lisäksi nähdä suoraan myös 

kausivaihtelun olemassaolo. 
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Aikasarja-analyysissä käytettyjä menetelmiä ovat mm. liukuvan keskiarvon menetelmät, 

erilaiset eksponentiaalisen tasoittamisen menetelmät, ARIMA-mallit (Box-Jenkinsin 

menetelmä) ja aikasarjan dekomponointi. 

2.2.1 Liukuva keskiarvo 

Aritmeettinen keskiarvo soveltuu ennustamiseen, kun aikasarja on stationaarinen eli sen 

arvot vaihtelevat ajan funktiona kohtuullisen tasaisesti jonkin horisontaalisen tason 

suhteen. Jos sarjassa esiintyy kuvio (pattern), joka on säännöllinen ja/tai jonkinlainen 

trendi, voidaan sen kehittymistä ennustaa paremmin muilla menetelmillä kuin 

aritmeettisella keskiarvolla. (Jarrett 1991) Ehkä yksinkertaisin näistä menetelmistä on 

liukuva keskiarvo. 

Liukuva keskiarvo perustuu viimeaikaisten havaintojen keskiarvoon. Yksinkertainen 

liukuva keskiarvo laskee k:n edellisen havainnon keskiarvon, jota sitten käytetään 

ennusteena seuraavalle jaksolle. Mitä suurempi k on sitä epäherkempi keskiarvo on. 

Toisin sanoen, jos sarja muuttuu voimakkaasti johonkin suuntaan, pidemmän ajan 

keskiarvo ei ennusteena ole yhtä hyvä, kuin lyhemmän ajan keskiarvo, sillä se muuttuu 

hitaammin. 

Jos halutaan käyttää seuraavan jakson ennusteena k:n edellisen jakson liukuvaa 

keskiarvoa, se voidaan laskea kaavalla (Makridakis et al. 1998):  

 
   (1) 

missä  on seuraavan jakson ennuste 

  on jakson i arvo 

 
Lineaarisen liukuvan keskiarvon olennainen rajoitus on, että kaikille käytetyille 

havainnoille annetaan yhtä suuri painoarvo, ja toisaalta vanhemmat havainnot jätetään 

kokonaan huomiotta. Liukuva keskiarvo siis seurailee sarjaa, mutta tasoittaa (k:sta 

riippuen) sen vaihteluita. Ennustamisessa se soveltuu käytettäväksi aritmeettista 

keskiarvoa paremmin, kun aikasarja muuttuu. Jos sarja on satunnainen, aritmeettinen 
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keskiarvo on liukuvaa parempi ennuste, sillä se tasoittaa satunnaisvaihtelun tuoden 

sarjan tason näkyviin. Liukuvankaan keskiarvon avulla ennustaminen ei ole kovin 

tarkkaa, kun data on ei-stationaarista eli siinä esiintyy esimerkiksi trendi tai 

kausivaihtelua. Tällöin tarvitaan kehittyneempiä menetelmiä. 

2.2.2 Eksponentiaalinen tasoittaminen 

Kun halutaan antaa viimeaikaisille havainnoille enemmän painoarvoa, voidaan käyttää 

eksponentiaalisen tasoittamisen menetelmiä. Niissä viimeksi havaitulle arvolle annetaan 

suhteessa suurin painoarvo ja sitä vanhempien havaintojen painoarvot pienenevät 

eksponentiaalisesti.  

Yksinkertaisessa eksponentiaalisessa tasoituksessa seuraavan jakson ennuste 

perustuu tämän hetkisen havaitun arvon ja ennusteen painotettuun summaan. 

Yksinkertaisen eksponentiaalisen tasoituksen kaava on: 

   (2) 

missä  t on tämänhetkinen aika 
  on ennuste seuraavalle jaksolle 

  on ennuste tämänhetkiselle jaksolle (=edellinen ennuste) 

  on tämänhetkisen jakson havaittu arvo 

  on tasoitusvakio (  

  

Eksponentiaalinen tasoitus on yksinkertainen menetelmä, joka painottaa halutussa 

suhteessa tämänhetkistä arvoa ja edelliseen ennusteeseen kertynyttä tietoa sarjan 

historiallisesta kehittymisestä (mikä tasoittaa satunnaista vaihtelua). Eksponentiaalinen 

tasoitus tavallaan korjaa itseään säätämällä ennustetta edellisen ennusteen virheen 

suuntaa vastakkaiseen suuntaan. 

Menetelmän hyviä puolia ovat sen yksinkertaisuus ja se, että sen laatimiseksi ei tarvita 

paljon dataa.  Huonona puolena voidaan nähdä menetelmän riippuvuus tasoitusvakion 

valinnasta. Oikean vakion valinta vaatii kokemusta ja voi mennä myös väärin 
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(yritys+erehdys). Toinen rajoite on se, että menetelmä ei pysty ennakoimaan aikasarjan 

käänteitä, vaan niihin voidaan reagoida vasta viiveellä. (Jarrett 1991) 

Yksinkertaisen eksponentiaalisen tasoituksen ominaispiirre on, että se ekstrapoloi 

viimeistä havaittua arvoa horisontaalisesti, kun satunnaisuus on tasoitettu pois. Trendi ei 

siis tule ennusteissa esille. (Makridakis et al. 1998) 

Eksponentiaalisessa tasoituksessa ”oikean” :n valinta on olennaista. Jos  on suuri, se 

reagoi sarjan muutoksiin nopeasti ja vaimentaa sarjasta historiallisen tiedon nopeasti 

pois, kun pieni  puolestaan reagoi sarjan muutoksiin hitaammin, mutta vaimentaa 

samalla tehokkaasti sarjan satunnaista vaihtelua. Valinnan tekemisen ja sopivan :n 

määrittämiseksi voidaan tehdä ns. herkkyysanalyysi, jossa lasketaan historialliselle 

sarjalle ennusteet eri :n arvoilla ja verrataan saatujen tulosten virheitä (RMS tai MSE). 

Näistä pienimmän virheen antanut  on todennäköisesti hyvä lähtökohta kyseisen 

aikasarjan ennustamiselle. Yleisesti esitetään, että jos pienimmän virheen antanut  on 

yli 0,3, pitäisi harkita muiden ennustemenetelmien käyttöä (Jarrett 1991). 

Yksinkertaista eksponentiaalista tasoitusta käytettäessä tarvitaan alkuarvoksi vain 

ennuste sovitusaikavälin toiselle jaksolle. Helpoin ja yleensä riittävä tapa on käyttää 

ennusteena ensimmäisen jakson havaittua arvoa ts.  (Makridakis et al. 1998). 

ARRSES-menetelmä (adaptive-response-rate single exponential smoothing) ratkaisee 

sopivan :n etsimisen ongelman, koska siinä :n arvo muuttuu jatkuvasti, sarjan 

muuttumisen mukaan. ARRSESin kaava on (Jarrett 1991): 

 ,   (3) 

missä   on tasoitusvakio ja  

  on tasoitettu virhe, 

  on absoluuttinen tasoitettu virhe, 

  ja  

  on tasoitusvakio [ ]. 
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:n valinta on suoritettava ennusteen laatijan toimesta. Yleensä käytetyt arvot ovat 0,1 

ja 0,2, koska ne minimoivat edellisten virheiden vaikutuksen antaen samalla mallin 

reagointikyvyn lisääntyä asteittain.  voidaan valita myös kokeilemalla, mikä arvo 0,1:n 

ja 0,2:n välillä antaa pienimmän MSEn. (Jarrett 1991) 

Makridakis et al. (1998) huomauttavat käyttävänsä kaavassa  :n sijaan 

:tä, koska menetelmä reagoi muutoksiin usein liian herkästi, ja tämä muutos 

kaavassa tasoittaa reagointiherkkyyttä.  

ARRSES-menetelmän alkuarvoiksi tarvitaan :n arvo, :n ja :n arvot sekä :n ja 

:n arvot (myös :n arvo käytettäessä :n sijaan :tä kolmelle). Yksinkertainen 

menetelmä on käyttää arvoina ,  ja  

(Makridakis et al. 1998). 

Brownin lineaarisessa eksponentiaalisessa tasoituksessa lasketaan yksinkertaisella 

eksponentiaalisella tasoituksella saatujen arvojen eksponentiaalisesti tasoitetut arvot 

(jotka ovat siis kaksinkertaisesti eksponentiaalisesti tasoitettuja) ja säädetään ennustetta 

näiden erotuksen funktiona. Menetelmä huomioi datasta löytyvän trendin ja korjaa 

ennustetta vastaavasti. Jos aikasarjassa siis esiintyy trendi, saadaan tällä menetelmällä 

parempia tuloksia kuin lineaarisella liukuvalla keskiarvolla tai yksinkertaisella 

eksponentiaalisella tasoituksella. (Jarrett 1991) 

Brownin menetelmä on seuraavaksi kuvattavan ja yleisemmin käytetyn Holtin 

lineaarisen tasoituksen erikoistapaus siten, että mallit ovat täysin vastaavat, kun Holtin 

mallissa . 

Holtin lineaarinen tasoitus (t. kahden parametrin lin.tas.) on Brownin menetelmästä 

jatkokehitetty malli, joka huomioi trendin suoraan samalla tasoittaen sen omalla 

tasoitusvakiollaan. Mallin käyttöä varten täytyy siis määrittää yksi tasoitusvakio lisää. 

Ennusteiden tekemiseksi tarvitaan kolmea kaavaa (Makridakis et al. 1998): 

 , (4) 
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 ja (5) 

 ,  (6) 

joissa  on arvio sarjan tasosta hetkellä t, 

  on arvio sarjan trendistä hetkellä t (ts. kasvukerroin), 

  on trendin tasoituskerroin ja 

  on ennuste jaksolle t+m. 

 
Ennuste jaksolle t+m saadaan siis lisäämällä sarjan perustasoon hetkellä t m kertaa 

trendi hetkellä t. Esimerkiksi ennuste kolmen jakson päähän hetkelle t+3 ( ) on 

. 

Holtin menetelmän alkuarvoiksi tarvitaan :n ja :n arvot. Arvoina voidaan käyttää 

 ja  (Makridakis et al. 1998). 

Aikasarjan trendin ollessa lineaarisen sijaan eksponentiaalinen (neliöllinen tai 

korkeampaa astetta), tarvitaan korkeamman asteen eksponentiaalista tasoitusta. Selkeän 

lineaarisen trendin tapauksessa Holtin menetelmä on parempi. Korkeamman asteen 

eksponentiaalisen tasoituksen malleja ei kuvata tässä työssä. 

On esitetty, että Holtin menetelmä yliarvioi trendiä (Gardner & MacKenzie 1985). Kun 

trendin ekstrapolointia halutaan vaimentaa, voidaan käyttää vaimennetun trendin 

eksponentiaalista tasoitusta (Damped trend exponential smoothing). Kaavat ennusteiden 

laskemiseksi ovat (Gardner & MacKenzie 1985): 

, (7) 

 ja  (8) 

 ,  (9) 

missä                        on trendin vaimennuskerroin. 
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Vaimennetun trendin mallin alkuarvot voidaan määrätä samoin kuin Holtin 

menetelmän. 

Kun dataan sisältyy trendin lisäksi myös kausivaihtelua, voidaan käyttää Wintersin 

eksponentiaalisen tasoituksen mallia (toisinaan myös Holt-Wintersin malli). Wintersin 

kolmen parametrin eksponentiaalisen tasoituksen malli on Holtin mallin laajennus; siinä 

Holtin malliin on lisätty yksi yhtälö, jolla voidaan kuvata aikasarjan kausivaihtelua. 

Yleensä kausivaihtelun oletetaan riippuvan sarjan tasosta. Tällöin käytetään Wintersin 

mallin kertautuvaa (multiplicative) muotoa. Sen yhtälöt ovat (Makridakis et al. 1998): 

 , (10) 

,  (11) 

 ja   (12) 

 ,  (13) 

missä s on kausivaihtelun jaksonpituus, 
  on kausikomponentti ja 

  on kausivaihtelun tasoituskerroin. 

 
Kausivaihtelun voidaan myös olettaa olevan tasosta riippumaton ts. vakiosuuruinen. 

Oletus on harvemmin käytetty, ja sen pätiessä käytetään summamuotoista (additive) 

Wintersin mallia, jonka vastaavat yhtälöt ovat (Makridakis et al. 1998): 

 
 ,  (14) 

 ,  (15) 

 ja   (16) 

 .   (17) 
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Wintersin malliin liittyy kaksi rajoitetta: ensiksi tässäkin tasoitusvakiot (3 kpl) täytyy 

määrittää itse (esim. MSE:ia sovituksen hyvyyden mittana käyttäen) ja toiseksi malli ei 

huomioi syklistä vaihtelua. Wintersin suosittelemat arvot tasoitusvakioille ovat =0,2; 

=0,6 ja =0,2 (eivät kuitenkaan ole yleispäteviä). Nykyään tasoitusvakioiden 

määrittäminen tietystä sarjasta on kohtuullisen helppoa, koska se voidaan tehdä 

ohjelmallisesti. On kuitenkin muistettava, että vakiot on määritetty vain ja ainoastaan 

käytetyn aikasarjanpätkän avulla, mikä ei takaa niiden toimivuutta tulevaisuudessa. 

Yksinkertainen tapa määrätä Wintersin menetelmän alkuarvot on kertautuvan mallin 

tapauksessa asettaa ,  ja s:lle ensimmäiselle kaudelle 

 (eli , , jne.). Summautuvan mallin tapauksessa alkuarvot 

määritetään samoin, paitsi kausivaihtelun suuruudet s:lle ensimmäiselle jaksolle, jotka 

määrätään kaavalla  (Makridakis et al. 1998). 

Jos aika-sarjaan sisältyy kausivaihtelua, mutta ei trendiä, voidaan käyttää yksinkertaista 

kausivaihtelun huomioivaa eksponentiaalisen tasoituksen mallia (Simple seasonal 

exponential smoothing). Kausivaihtelun voidaan tässäkin olettaa olevan summautuvaa 

tai kertautuvaa muotoa. Ennusteiden laskeminen voidaan suorittaa alla olevilla kaavoilla 

(Gardner 2006).  

Summautuva kausivaihtelu: 

,  (18) 

 ja   (19) 

   (20) 
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Kertautuva kausivaihtelu: 

,   (21) 

 ja   (22) 

 .   (23) 

 
Menetelmän alkuarvot voidaan määrätä täysin Wintersin menetelmiä vastaavasti, jättäen 

trendi luonnollisesti huomiotta. 

Doganis (2002) toteaa eksponentiaalisen tasoittamisen käytön olevan 

ilmailuteollisuudessa melko rajoittunutta. Kuitenkin useat alalla käytössä olevat 

ohjelmistot käyttävät eksponentiaalisen tasoituksen malleja muiden mallien ohella. 

Doganis viitanneekin esimerkiksi koko markkinan kattaviin kysyntäennusteisiin, joiden 

laatimiseen usein käytetään erilaisia kausaalimalleja. 

2.2.3 ARIMA-mallit 

ARIMA-mallit (autoregressive integrated moving average), joista käytetään 

kehittäjiensä mukaan myös nimitystä Boxin ja Jenkinsin mallit (Box-Jenkins models), 

perustuvat aikasarjan ominaisuuksien tarkasteluun. Tarkastelun perusteella voidaan 

määrittää malli, jonka ennuste perustuu vain aikasarjan aiempaan käyttäytymiseen. 

Aikasarjan ominaisuuksien tutkimisessa ja ARIMA-mallin kehittämisessä 

olennaisimmat työkalut ovat autokorrelaatio- (ACF, autocorrelation function) ja 

osittaisautokorrelaatiofunktio (PACF, partial autocorrelation function). Niistä voidaan 

päätellä, miten aikasarjan tämänhetkinen arvo riippuu edellisistä arvoista ja edellisistä 

residuaali- tai jäännösvirheistä. 
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Autokorrelaatio mittaa aikasarjan korrelaatiota itsensä kanssa, kun sarjaa on viivästetty 

k jaksoa. Autokorrelaatiokerroin voidaan laskea kaavasta (Makridakis et al. 1998): 

 .   (24) 

 
Autokorrelaatiofunktio saadaan yksinkertaisesti laskemalla autokorrelaatiokerroin 

halutulle määrälle k:n arvoja, siis k:lle viiveelle. Osittaisautokorrelaatio mittaa, miten  

riippuu :sta, kun muiden aikaviiveiden vaikutus (1,2,3, …, k-1) on poistettu. 

Osittaisautokorrelaatiokertoimen merkintä on . Yleensä autokorrelaatiofunktiot 

esitetään kuvaajina, joissa eri viiveiden autokorrelaatiot kuvataan piikkeinä. 

Tyypillisesti funktiot lasketaan ohjelmallisesti, eikä niiden laskemiseen paneuduta tässä 

syvemmin. (Makridakis et al. 1998) 

AR(p) olettaa, että sarjan tämänhetkinen arvo riippuu p:stä edellisestä arvosta ja MA(q) 

olettaa, että se riippuu q:sta edellisestä residuaalivirheestä. 

Puhtaasti sarjan edellisistä arvoista riippuva AR-malli voidaan kuvata yhtälöllä 

(Makridakis et al. 1998): 

 , (25) 

missä  on vakio, 

  on j:s autoregressiivinen parametri ja 

  on virhetermi hetkellä t. 

 
Puhtaasti edellisistä jäännösvirheistä riippuva MA-malli voidaan kuvata vastaavalla 

yhtälöllä (Makridakis et al. 1998): 

,  (26) 

missä  on j:s liukuvan keskiarvon parametri. 
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Malli voi sisältää molempia riippuvuuksia (ARMA-malli), jolloin siinä esiintyy 

molempien edellä esitettyjen yhtälöiden termejä. ARIMA-nimen I-kirjain kuvaa 

differensiointia, joka joskus joudutaan tekemään ennen varsinaista mallin laatimista. 

ARIMA-malleissa voidaan huomioida myös kausivaihtelu, jolloin yhtälöihin täytyy 

edelleen lisätä termejä (SAR, seasonal AR; SMA, seasonal MA). Kausittaisen AR-osan 

j:ttä parametria kuvataan kirjaimella  ja kausittaisen MA-osan j:ttä parametria 

kirjaimella . Usein malleja kuvattaessa käytetään viiveoperaattoria B, koska se 

lyhentää ja yksinkertaistaa merkintöjä.  ja  

(Makridakis et al. 1998). 

ARIMA-mallit kuvataan yleensä lyhyesti muodossa 

 ,  (27) 

missä p = mallin AR-osien aste 
 d = mallin differensiointiaste 
 q = mallin MA-osien aste 
 P = mallin SAR-osien (kausittaisten AR-osien) aste 
 D = mallin kausidifferensiointiaste 
 Q = mallin SMA-osien (kausittaisten MA-osien) aste 
 s = kausivaihtelun pituus. 

 
Esimerkiksi  -malli voidaan kirjoittaa auki ja esittää muodossa: 

 
 

Viiveoperaattorin avulla kuvattuna sama näyttää hiukan yksinkertaisemmalta: 

 , 
 

missä yhtälön vasemmalla puolella ovat AR(1)-, SAR(1)-, tavallista differensiointia ja kausidifferensiontia ilmaisevat 
osat ja oikealla puolella MA(1)- ja SMA(1)-osat. (Makridakis et al. 1998) 

 
Ennen varsinaisen ARIMA-mallin laatimista ja sovittamista, täytyy aikasarjan täyttää 

tiettyjä ehtoja: aikasarjan on oltava stationaarinen, eli siinä ei saa esiintyä esimerkiksi 

trendiä, ja homoskedastinen (sarjan varianssi on vakio). Jos sarja ei ole stationaarinen se 

täytyy saattaa stationaariseksi ennen analysointia, samoin heteroskedastisuus tulee 

poistaa. MA-osa edellyttää aikasarjalta käännettävyyttä (invertibility). 
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Stationaarisuus on tärkeää, jotta vaikuttava ARIMA-malli pystytään näkemään 

autokorrelaatiofunktioista. Stationaarisuuden toteamiseen voidaan käyttää 

autokorrelaatiofunktiota – jos autokorrelaatiot putoavat merkityksettömiksi pian, on 

sarja suurella todennäköisyydellä stationaarinen. Ellei näin ole, stationaarisuus 

saavutetaan useimmiten differensioimalla aikasarja. Differensioinnilla tarkoitetaan 

toimenpidettä, jossa aikasarjasta rakennetaan uusi aikasarja siten, että  

 ,   (28) 

missä differensioidun sarjan arvo t. 

 
Harvemmin sarja vaatii vielä toisen differensioinnin ennen kuin siitä saadaan 

stationaarinen. Yleensä tätä useampia differensiointikierroksia ei (tarvitse) tehdä. Jos 

sarjassa esiintyy kausivaihtelua, se voidaan joutua kausidifferensoimaan (vähennetään 

kausivaihtelun verran erillään olevat arvot toisistaan). Sarjan differensiointiaste tulisi 

pitää mahdollisimman pienenä, sillä differensiointi lisää ennustevälin suuruutta 

(luottamusvälin ylä- ja alaraja erkanevat) (Makridakis et al. 1998).  

Heteroskedastisuus, eli muuttuva varianssi voidaan yleensä poistaa logaritmisella tai 

eksponentiaalisella muunnoksella. Jos joudutaan tekemään sekä differensiointi että 

logaritmimuunnos, tehdään logaritmimuunnos ensin. Kun sarja on stationaarinen ja 

homoskedastinen, voidaan sen autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktioita 

analysoida ja käyttää mallin valintaan. 

Käännettävyys tarkoittaa, että MA-malli on ilmaistavissa äärettömänä AR-mallina, siis 

AR-mallina, jolla on ääretön määrä autoregressiivisiä parametreja. Käytännössä MA-

malli on käännettävä esimerkiksi, jos  ei riipu ylivoimaisen paljon poikkeamista 

kaukaisessa menneisyydessä. (Jarrett 1991) Käännettävyyteen ei tässä yhteydessä 

perehdytä tämän tarkemmin. 

ARIMA-mallin kehittämisen (Boxin ja Jenkinsin menetelmän) vaiheet voidaan kuvata 

seuraavasti (Makridakis et al. 1998): 
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1. Mallin tunnistaminen 

a.   Saatetaan aikasarja homoskedastiseksi ja stationaariseksi. 

b.   Datan kuvaajasta ja sille laskettujen autokorrelaatio- ja 

osittaisautokorrelaatiokertoimien kuvaajista määritetään, mikä malli olisi 

sopiva. Määritetään oikea AR-, MA-, SAR- ja SMA-komponenttien 

määrä sekä kausivaihtelun pituus. 

2. Mallin parametrien estimointi 

a.   Kun malli on tunnistettu, seuraava vaihe on sen parametrien estimointi. 

Siinä määritetään eri parametrien , ,  ja  arvot käyttäen 

yleensä suurimman uskottavuuden menetelmää (maximum likelihood) 

(myös pienimmän neliösumman menetelmää (least squares) käytetään 

joskus).  

b.   Jos sopivia malleja löytyy useita, valitaan niistä paras. Kriteerinä voidaan 

käyttää esimerkiksi AICtä (Akaike Information Criterion, Akaike 1974).  

3. Mallin paikkansapitävyys tarkistetaan tutkimalla residuaali- eli 

jäännösvirhesarjan autokorrelaatioita (pysyvät luotettavuusrajojen sisällä). Myös 

ns.  outlier:ien  olemassolo  (ei  saa  esiintyä  jäännösvirheitä,  joiden  arvo  on  

suurempi kuin ±3 ) tarkastetaan. Lisäksi voidaan tehdä portmanteau-testi 

residuaalivirheille. Jos sarja on pelkkää satunnaisvaihtelua, voidaan mallia pitää 

valmiina ja edetä vaiheeseen neljä. Muutoin mallia pyritään parantamaan 

toistamalla vaiheita 1-3. 

4. Kun malli on valmis (kohtia 1 b. – 3 on toistettu niin kauan, että mallia ei enää 

voi parantaa), sitä voidaan käyttää ennustamiseen. 

Prosessikaavio esitetään kuvassa 4. 
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Kuva 4. ARIMA-mallin kehittäminen (mukaillen Makridakis et al. 1998) 

 

Oikean ARIMA-mallin valinta vaatii siis sarjan autokorrelaatio- ja 

osittaisautokorrelaatiofunktioiden tarkastelua. Niiden perusteella voidaan päätellä sarjan 

taustalla vaikuttavan ilmiön luonne ja sitä kuvaavan ARIMA-mallin osien oikea aste. 

Tarkastelussa keskitytään merkittäviin auto- ja osittaisautokorrelaatiokertoimiin; niiden 

paikkoihin ja käyttäytymiseen autokorrelaatiofunktioissa. Kausittaisen sarjan SAR- ja 
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SMA-osien astetta määritettäessä tutkitaan vain kausivaihtelun monikertojen kohdalla 

olevia autokorrelaatiokertoimia (esim. kuukausittaiselle sarjalle viiveet 12, 24, …).  

Yleisesti korrelaatiokertoimien merkittävyyden rajana pidetään ±2 :aa, suurella 

otoksella tämä on suurin piirtein , tarkemmin , missä n on havaintojen määrä 

(Makridakis et al. 1998). Nämä rajat juontuvat normaalijakauman 95 %:n 

todennäköisyydestä. Jos arvot osuvat näiden rajojen l. luottamusvälien sisälle, 

autokorrelaatio (tai osittainen autokorrelaatio) ei ole merkittävä. Jos kaikki 

autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktion arvot jäävät luottamusvälien 

sisäpuolelle, voidaan sarjan sanoa olevan valkoista kohinaa (white noise) ts. 

satunnainen.  

Korrelaatiokerrointen vaimenemisella on suuri merkitys. Tutkittaessa sarjan 

stationaarisuutta autokorrelaatiokertoimien, tapauksesta riippuen, tulisi vaimeta tai 

”kuolla pois” muutaman jakson jälkeen. Vaikka myöhemmissä jaksoissa esiintyisi 

satunnaisesti 2 -rajojen ulkopuolisia arvoja, eivät ne välttämättä ole merkitseviä, ja 

sarjaa voidaan niistä huolimatta pitää stationaarisena.  

Mallin muodon tulkitseminen autokorrelaatiofunktioista on haastavaa. Yksinkertaisina 

ohjenuorina voidaan käyttää seuraavaa taulukkoa (Taulukko 1), jossa kuvataan 

autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktioiden teoreettista käyttäytymistä. 
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Taulukko 1. AR-, MA-, ARMA-mallien sekä vastaavien kausittaisten mallien 
autokorrelaatiofunktioiden käyttäytyminen (mukaillen Makridakis et al. 1998 ja Mellin 2010) 

Malli ACF PACF 

AR(1) Vaimenee eksponentiaalisesti: positiivisella 

puolella, jos 1 > 0; etumerkki vaihtelee 

alkaen negatiiviselta puolelta, jos 1 < 0. 

Piikki viiveellä 1, minkä jälkeen 0: 

piikki positiivinen, jos 1 > 0 ja 

negatiivinen, jos 1 < 0. 

AR(p) Vaimenee eksponentiaalisesti tai vaimentuva 

siniaalto. Tarkka muoto riippuu 1… q 

etumerkeistä ja suuruuksista. 

Piikit viiveillä 1 - p, minkä jälkeen 0, eli 

katkeaa viiveellä p. 

MA(1) Piikki viiveellä 1, minkä jälkeen 0: piikki 

positiivinen, jos 1 < 0 ja negatiivinen, jos 1 > 

0. 

Vaimenee eksponentiaalisesti: 

positiivisella puolella, jos 1 > 0 ; 

etumerkki vaihtelee alkaen 

negatiiviselta puolelta, jos 1 < 0. 

MA(q) Piikit viiveillä 1 - q, minkä jälkeen 0, eli 

katkeaa viiveellä q. 

Vaimenee eksponentiaalisesti tai 

vaimentuva siniaalto. Tarkka muoto 

riippuu 1… q etumerkeistä ja 

suuruuksista. 

ARMA(p,q) Vaimenee eksponentiaalisesti. Vaimenee eksponentiaalisesti. 

SAR(P)S Vaimenee eksponentiaalisesti. Katkeaa viiveellä PS. 

SMA(Q)S Katkeaa viiveellä QS. Vaimenee eksponentiaalisesti. 

SARMA(P,Q)S Vaimenee eksponentiaalisesti. Vaimenee eksponentiaalisesti. 

 
 

Taulukon mukaan voidaan tulkita esimerkiksi, että jos autokorrelaatiokerrointen (ACF) 

arvot pienenevät eksponentiaalisesti kohti nollaa (ts. käytännössä nollaan), indikoi se 

AR-mallia. Jos osittaisautokorrelaatiokerrointen (PACF) arvo tekee saman, indikoi se 

MA-mallia. Jos molemmat, indikoi se näiden yhdistelmää, ARMA-mallia. AR-mallin 
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aste voidaan päätellä tilastollisesti merkittävien (erisuuri kuin nolla) PACFien 

lukumäärästä ja MA-mallin tilastollisesti merkittävien ACFien lukumäärästä. 

Käytännössä aikasarjoihin liittyy aina satunnaisuutta, eikä autokorrelaatiofunktioiden 

tulkinta ole niin yksioikoista kuin taulukoiden perusteella voisi olettaa. Mallin 

tunnistamisessa tarvitaan kokemusta ja rakentamisessa usein kokeilemista. 

ARIMA-mallien automaattiseksi tunnistamiseksi ja valitsemiseksi on olemassa 

ohjelmistoja, jotka nopeuttavat prosessia huomattavasti. Ohjelmat ja niiden tulosten 

tulkinta edellyttävät käyttäjältä mallien ja niihin liittyvien menetelmien tuntemusta 

ainakin perustasolla. Automaattinen tunnistus perustuu (kylmästi) tilastollisiin 

menetelmiin. Kun tunnistus tehdään manuaalisesti, prosessissa voidaan käyttää myös 

subjektiivista harkintaa ja soveltaa aikasarjaan liittyvän alan tuntemusta. Manuaalinen 

valinta voi joskus johtaa automaattista valintaa parempiin tuloksiin.  

Mallin tunnistamisen jälkeen tehdään parametrien ( ,  jne.) estimointi eli lasketaan 

parametreille numeeriset arvot. Tämä tehdään yleensä tietokoneavusteisesti, käyttäen 

useimmiten suurimman uskottavuuden menetelmää. Myös ARIMA-mallien parametreja 

koskevat tietyt, stationaarisuus ja käännettävyysehdoista syntyvät rajoitukset, mutta 

niihin ei tässä perehdytä yllä olevia taulukoita syvemmin. 

Kun malli on tunnistettu ja sovitettu (parametrit estimoitu), tulee sen hyvyys tarkistaa 

tutkimalla residuaalisarjan autokorrelaatiofunktioita ja tilastollinen merkittävyys todeta 

tekemällä ns. portmanteau-testi. Jotta malli olisi hyvä, tulisi residuaalisarjan olla 

satunnainen. Sen autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktioissa ei siis saisi 

esiintyä merkittäviä autokorrelaatiota. Jos niitä esiintyy, voidaan niistä joskus päätellä, 

miten mallia voitaisiin parantaa. Makridakis et al. (1998) mukaan n. 5 % piikeistä saisi 

olla hiukan yli luotettavuusrajojen, mikä voidaan vielä lukea satunnaisuudeksi. 

Tilastollinen merkittävyys voidaan todeta käyttämällä portmanteau-testinä Ljungin ja 

Boxin -testisuuretta residuaalisarjaan (Makridakis et al . 1998, Jarrett 1991):  

.  (29) 
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-testisuure on suurin piirtein -jakautunut :llä vapausasteella, missä  on 

tarkasteltujen autokorrelaatiokerrointen  lukumäärä ja  on mallin parametrien määrä 

. Jos :n laskettu arvo on suurempi kuin  :lla 

vapausasteella, on mallia pidettävä epäsopivana. Toisin sanoen, jos :n arvo on 

pienempi kuin  :lla vapausasteella, voidaan residuaalisarjaa pitää valkoisena 

kohinana ja mallia riittävän hyvänä. Makridakis et al. (1998) huomauttavat, että testi ei 

aina hylkää huonosti sopivaa mallia, eikä mallia pitäisi hyväksyä pelkän portmanteau-

testin perusteella. 

Kun löydetyn ARIMA-mallin tilastollinen testauskin on menestyksekkäästi suoritettu, 

voidaan mallia käyttää ennustamiseen. 

Jos prosessin aikana löydetään useampia malleja, jotka vaikuttavat yhtä hyviltä, on 

parsimonia-periaatteen mukaan valittava yksinkertaisin. Tämän periaatteen mukaan 

mallia valittaessa voidaan kriteerinä käyttää Akaiken informaatiokriteeriä (AIC, Akaike 

Information Criterion) tai sen muunnelmia, kuten esimerkiksi bayesilaista 

informaatiokriteeriä (BIC, Bayesian Information Criterion) (Makridakis et al. 1998, 

Akaike 1974, Schwartz 1978). Niissä mallia tavallaan rankaistaan sen termien määrästä, 

jolloin muuten yhtä tarkoista malleista vähemmän termejä sisältävä on parempi. 

On olemassa myös ARIMA-ennustemalleja, joissa voidaan huomioida useita 

aikasarjoja. Näitä ovat ns. transfer function mallit, interventiomallit ja usean aikasarjan 

mallit. Tyypillisesti usean aikasarjan malleja käytetään, kun yhden aikasarjan malli ei 

riitä ennustamaan riittävän hyvin. Kahden aikasarjan keskinäistä riippuvuutta voidaan 

kuvata esimerkiksi yhtälöparilla:  

   (30) 

   (31) 

 
Jos riippuvuus on yksisuuntaista, voidaan jompikumpi kerroin  tai  merkitä 

nollaksi. (Jarrett 1991) 
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2.2.4 Dekomponointi 

Dekomponointimenetelmissä oletetaan, että sarja koostuu säännöllisistä komponenteista 

ja satunnaisvaihtelusta. Menetelmillä pyritään erottamaan systemaattiset komponentit – 

kausivaihtelu, trendi ja joskus myös sykli – muusta, ei-systemaattisesta vaihtelusta. Kun 

erottaminen on tehty, voidaan jokaisen komponentin kehitystä ennustaa erikseen. 

(Jarrett 1991). Samalla muu vaihtelu tulee esiin ja sen syitä voidaan paremmin arvioida.  

Dekomponointi siis tuottaa arvion sarjaan vaikuttavista säännöllisistä tekijöistä ja niiden 

suuruudesta kullakin ajanhetkellä, selittäen näin sarjan vaihtelua. Kuvassa 5 on 

esimerkki dekomponoidusta aikasarjasta. 

 

Kuva 5. Aikasarja ja sen dekomponoinnilla erotetut osat 
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Useimmiten oletetaan, että eri komponenttien vaikutus kertautuu, jolloin malli on 

muotoa 

 ,   (32) 

missä  on sarjan arvo hetkellä t, 

  kuvaa kausikomponentin suuruutta hetkellä t, 

  kuvaa trendikomponentin suuruutta hetkellä t, 

  kuvaa syklikomponenttia hetkellä t ja 

  kuvaa epäsäännöllistä vaihtelua hetkellä t. 

 
Summautuva malli on muotoa 

.   (33) 

Kertautuvaa mallia käytetään yleisemmin, sillä yleensä oletetaan komponenttien 

vaikutuksen riippuvan toisistaan, kun summamenetelmä puolestaan olettaa 

komponenttien olevan toisistaan riippumattomia. Toiseksi, summamenetelmä on 

matemaattisesti hankalampi käsitellä. Yleisesti kertautumismallia pidetään 

uskottavampana. (Jarrett 1991) 

Erilaisia dekomponointimenetelmiä on useita. Niistä ehkä yksinkertaisin on klassinen 

dekomponointi. Jos oletetaan, että malli on kertautuvaa muotoa, voidaan komponentit 

erottaa esimerkiksi ratio-to-moving-average-menetelmällä (ks. esim Makridakis et al. 

1998 s. 109). Menetelmän tarkempi kuvaus löytyy esim. Jarrettin (1991) tai Makridakis 

et al. (1998) kirjasta.  

Dekomponointi voidaan tehdä myös ohjelmallisesti. Esimerkiksi SPSS tekee tämän 

juuri Census I eli ratio-to-moving-average-menetelmällä (SPSS 17, Help topic Seasonal 

Decomposition). Jotkin ohjelmistot käyttävät erottamiseen hieman kehittyneempiä 

menetelmiä.  

Census II -menetelmä on alun perin Yhdysvaltojen kauppaministeriön 

väestönlaskentayksikössä (US Census Bureau) kehitetty dekomponointimenetelmä. Sen 
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uusin kehitysversio on X-12-ARIMA Census II (Makridakis et al. 1998).  Menetelmän 

kuvaavat pääpiirteissään mm. Makridakis et al. (1998, s.113). Ajatuksena on erottaa 

datasta kausivaihtelu-, trendisykli- ja satunnaisvaihtelukomponentit yksi kerrallaan, 

jolloin päästään tarkempaan tulokseen kuin jos ne kaikki erotettaisiin klassisen 

dekomponoinnin tapaan yhdellä iteraatiokierroksella. Menetelmä mahdollistaa myös 

selittävien muuttujien ja ns. outlierien vaikutuksen poistamisen sarjasta ennen 

dekomponointia. Lisäksi dekomponoinnin tuloksen analysointiin ja arviointiin on 

tarjolla useita testejä. Myös puuttuvien arvojen käsittely onnistuu. Menetelmään liittyy 

muitakin laajennuksia. (Makridakis et al. 1998) 

X-12-ARIMA -menetelmällä suoritettavaa dekomponointia varten on saatavilla 

työkaluja US Census Bureau:n Internet-sivuilta osoitteesta 

http://www.census.gov/srd/www/x12a/ (luettu 14.5.2010).  

Vielä yksi dekomponointimenetelmä on STL-dekomponointi (A Seasonal-Trend 

decomposition procedure based on Loess), joka on Census II:n tapaan iteratiivinen, 

mutta jossain suhteissa sitä joustavampi. Menetelmä sallii mm. useamman trendi-sykli 

komponentin käyttämisen. (Makridakis et al. 1998) 

Kun systemaattiset komponentit on erotettu ja tunnetaan, voidaan niille laatia ennusteet, 

kullekin komponentille omansa. Nämä ennusteet voidaan sitten vetää yhteen ja arvioida 

ilmiön kokonaiskehitystä.  

Trendi :n arvo voidaan määrittää konstruoidun trendiyhtälön avulla heijastamalla 

arvioitu trendi t:n jakson päähän nykyhetkestä. Kausivaihtelu  saadaan myös 

lasketusta datasta, jos oletetaan kausivaihtelun olevan stationaarista. Syklin  vaikutus 

joudutaan arvioimaan lasketun datan perusteella, suoraan sitä ei ole saatavissa. Hyvä 

lähtökohta lienevät edelliset sykli-indeksin arvot, mutta tässä joudutaan käyttämään 

myös osin subjektiivista arviota. Myös yleisestä talouden tilasta voi subjektiivisesti 

yrittää arvioida syklin vaihetta, ja syöttää arvioidut syklin arvot malliin. Ellei sykliä 

haluta huomioida mallissa, sen vaikutus voidaan neutraloida syöttämällä syklin arvoksi 

yksi (kertautuva malli). 
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Epäsäännöllisen komponentin arvon määrittäminen on sen satunnaisuuden takia 

useimmiten hankalaa, ellei mahdotonta. Hyvänä lähtökohtana voidaan pitää arvoa yksi 

(kertautuva malli), jolloin oletetaan, että ennuste on virheetön. Jos on tiedossa 

epäsäännöllisyystekijöitä, jotka tulevat vaikuttamaan ennustejakson aikana, voidaan 

arvio niistä sisällyttää tähän virhetermiin. Tällöin sen arvo poikkeaa ykkösestä.  

Ennustettaessa aikasarjan kehitystä dekomponoinnin perusteella tulee huomioida eri 

komponentteihin liittyviä piirteitä.  

Pitkän aikavälin ennustamisessa hallitseva tekijä on trendi, eikä kausivaihtelulla ole 

juuri merkitystä. Trendi on jatkuva aikasarjan muutos ja kuvaa aikasarjan pitkän 

aikavälin suuntaa. Se voi olla lineaarinen tai käyrän muotoinen. Trendi voi johtua 

monista tekijöistä. Näitä ovat mm. teknologiamuutos, tuottavuuden muutos, hintojen 

muutokset, väestön muutokset ja muutokset ulkomaisessa kilpailussa. 

Trendin tutkimisessa ensin tulee määrittää miksi trendi halutaan löytää: voi olla, että 

halutaan ennustaa trendin kehitystä tai voi olla, että halutaan poistaa trendi aikasarjasta 

– tai molemmat. Jos tavoitteena on ennustaa tulevaa, tulee ottaa huomioon, että dataa 

tarvitaan sitä pidemmältä ajalta mitä pidempää jaksoa pyritään ennustamaan. 

Jarrettin mukaan ensin tulisi kuvata sarja sekä normaalilla aritmeettisella että 

suhteellisella (semilogaritmisella; pystyakseli logaritminen) asteikolla. Tämän 

perusteella voidaan päätellä liittyykö sarjaan lineaarinen vai eksponentiaalinen trendi. 

Ilmailualan kasvumalleissa trendi on yleensä eksponentiaalinen. Joskus liikenne 

kehittyy asymptoottisesti kohti jotain raja-arvoa, joka voi olla markkinoiden 

kyllästymispiste (Doganis 2002). Eksponentiaalinen trendi on Doganisin (2002) mukaan 

todennäköisesti laajemmin käytössä, koska se on yksinkertainen ja historiallinen kehitys 

on usein vastannut paremmin sitä kuin lineaarista. Toki trendin muoto voi muuttua ajan 

kuluessa, ja ennusteet voidaan laatia myös molempien trendien mukaan, jos sen muotoa 

on vaikea määrittää. 

Syklit ovat aaltomaisia, yleensä epäsäännöllisiä, yli yhden vuoden mittaisia vaihteluita, 

jotka yleensä johtuvat yleisen talouden suuntauksista ja taloudellisen toiminnan 
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vilkkauden muutoksista. Syklien ennustaminen on erittäin vaikeaa; pitkällä aikavälillä 

mahdotonta ja lyhyelläkin aikavälillä epätarkkaa. Niinpä on usein parempi tarkistaa 

pitkän aikavälin trendiennustemalli ja sen pätevyys säännöllisin väliajoin, ja tehdä 

siihen tarvittavat korjaukset. Kun jakso, jolle ennuste on laadittu, lähestyy, voidaan 

kvalitatiivisesti arvioida syklisyyden vaikutusta jaksolla, ja korjata sillä trendin 

ennustemallia (Jarrett 1991). 

Lyhyemmällä aikavälillä kausivaihtelun merkitys suhteessa trendiin korostuu. 

Kausivaihtelu voi olla esim. neljännesvuosittaista, kuukausittaista tai viikoittaista. 

Oikean kauden pituuden määrittely on tärkeää, jotta esim. kuukausivaihtelu ei peity 

vuosivaihtelun alle (kk-data vs. vuosittainen data). Kausivaihtelu voi olla suhteellista tai 

absoluuttista. Suhteellisen vaihtelun suuruus kasvaa sarjan tason noustessa (kertautuva 

malli), absoluuttisen vaihtelun suuruus pysyy vakiona vaikka sarjan taso muuttuisikin 

(summautuva malli). Yleensä oletetaan kausivaihtelun olevan suhteellista. 

Kausivaihtelu voi lisäksi eri tekijöiden vaikutuksesta muuttua ajan mittaan (kausi-

indeksit ovat liukuvia) tai olla ns. vakiokausivaihtelua, jolloin kausi-indeksit pysyvät 

vakioina ajan kuluessa. Kausi-indeksit voivat siis olla joko vakiosuuruisia tai liukuvia ja 

ne voidaan ilmaista joko suhteellisina tai absoluuttisina (Jarrett 1991). 

Jarrett (1991) antaa esimerkin lyhyen aikavälin (tässä yksi vuosi) kysynnän 

ennustamisesta aikasarja-analyysin perusteella:  

1. Heijastetaan mennyt trendi tulevaisuuteen. 

2. Trendiennustetta muokataan mahdollisten syklisten elementtien ja 

satunnaisilmiöiden verran. Säädön perustana on tällaisten ilmiöiden aiemmin 

havaittu kysyntävaikutus. Tällaisia tekijöitä voivat olla yleiset 

markkinaolosuhteet, muutokset yrityksen kilpailuasemassa, tämänhetkinen 

myyjäverkoston varastotilanne, markkinointitoimet (suunnitellut, käynnissä 

olevat jne.), tuotekehitys ja tutkimus, ennakoidut hintojen muutokset, 

kapasiteettiongelmat ja viranomaisten/hallitusten määräykset ja säädökset.  
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3. Kun trendi on muokattu, täytyy vuositason ennuste jakaa kuukausiennusteiksi. 

Tämä tapahtuu määritettyjen kausi-indeksien suhteessa. 

Jarrett (1991) korostaa, että aikasarjan dekomponointiin pohjautuva ennustaminen nojaa 

erittäin vahvasti subjektiiviseen harkintaan, etenkin kun pelkän trendin ennustaminen ei 

riitä, vaan sitä joudutaan säätämään valituilla tekijöillä. Näiden tekijöiden vaikutus – 

vaikka siitä olisikin tietoa menneisyydestä – ei kuitenkaan ole täysin ennakoitavissa, 

jolloin ennusteeseen liittyvä epävarmuus kasvaa, eikä sitä pystytä tarkasti arvioimaan.  

Dekomponointia voidaan periaatteessa käyttää ennustamiseen sellaisenaan, mutta 

käytännössä menetelmä kuitenkin toimii hyvin vain harvoin. Menetelmä on 

parhaimmillaan, kun sitä käytetään aikasarjan tutkimiseen, sen käyttäytymisen 

ymmärtämiseen ja graafiseen kuvaamiseen, ja toimii hyvänä apuna varsinaisen 

ennustemallin valinnassa. (Makridakis et al. 1998)  

Tässä työssä aikasarjan dekomponointia on käytetty aikasarjan luonteen tutkimiseen, ei 

ennustamiseen. 

2.2.5 Regressioanalyysi ja ennustaminen – selittävät mallit 

Selittävissä malleissa ennustettava muuttuja riippuu yhdestä tai useammasta muusta 

muuttujasta. Selittävät mallit voidaan jakaa yksinkertaiseen regressioon (yhden 

selittävän muuttujan lineaarinen regressio), usean selittävän muuttujan lineaariseen 

regressioon ja ekonometrisiin malleihin, joissa sekä ennustettavia että selittäviä 

muuttujia on useampia. Joissakin yhteyksissä termiä ekonometrinen malli käytetään 

kuvaamaan kaikkia regressiomalleja, mutta tässä pysytään edellä kuvatussa jaossa, jota 

käyttävät mm. Makridakis et al.(1998). Ekonometrisiin malleihin ei tässä esityksessä 

puututa, koska ne ovat käsillä olevaan tilanteeseen liian raskaita. Jatkossa selittävät 

mallit -ilmauksella tarkoitetaan yksinkertaista tai usean selittävän muuttujan lineaarista 

regressiota. 

Selittävät mallit ovat siis kausaalimalleja, joissa tarkasteltava muuttuja riippuu yhdestä 

tai useammasta muusta muuttujasta. Esimerkiksi kysyntä voidaan kuvata tuotteen tai 

palvelun hinnasta, korvaavien tai kilpailevien tuotteiden hinnasta, tuotteen tyypistä, sen 
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tarpeellisuudesta, kuluttajien tulosasteesta ja mausta jne. riippuvaisena. Selittävillä 

malleilla pyritään mallintamaan näitä riippuvuussuhteita. Mallintamisen tuloksena 

saadaan riippuvuussuhteista tietoa havainnollisessa muodossa. (Tarkkaan ottaen 

kausaalisuudella tarkoitetaan, että yhden muuttujan muutos aiheutuu toisen 

muutoksesta. Selittävä suhde ei tarkoita kausaalisuhdetta (selittävä  kausaalinen), eikä 

korkea korrelaatio välttämättä tarkoita, että muuttujat liittyisivät toisiinsa.) 

Regressioanalyysi voidaan periaatteessa jakaa kahteen päävaiheeseen, joista 

ensimmäinen on mallin kehittäminen ja sovitus ja toinen varsinaisen ennustamisen. 

Mallin kehittäminen pitää sisällään muuttujien tunnistamisen ja valinnan, niiden 

riippuvuussuhteiden määrittämisen ja sovituksen sekä mallin (tilastollisen) testauksen.  

Muuttujien valinta, riippuvuussuhteiden määrittäminen ja mallin kehittäminen ovat 

usein aikaa vieviä tehtäviä, kun selittäviä muuttujia on useita. Muuttujien alustavassa 

valinnassa käytetään harkintaa ja ilmiön ja alan tuntemus ovat avainasemassa. Kun 

alustava lista on laadittu, sitä voidaan rajata eri menetelmin. Lopullisten muuttujien 

valinnassa voidaan käyttää eri menetelmiä, jotka kaikki ovat aika monimutkaisia (ks. 

esim. Makridakis et al. 1998 s. 277–). Yksi strategia on askeltava regressio (stepwise 

regression), jossa muuttujia lisätään ja poistetaan mallista arvioiden mallin hyvyyttä 

jokaisen muutoksen jälkeen.  

Usean selittävän muuttujan regressiomalli on käytännössä muotoa (Makridakis et al. 

1998): 

  (34) 

missä  on selitettävän muuttujan arvo hetkellä i, 

  on vakio (tarkemmin vakiomuuttujan regressiokerroin), 

  on selittävän muuttujan regressiokerroin, 

  on selittävän muuttujan j arvo hetkellä i, 

  on jäännösvirhe, 

  ja 

 .
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Mallin regressiokerrointen arvot ratkaistaan usean selittävän muuttujan tapauksessa 

useimmiten ohjelmallisesti pienimmän neliösumman menetelmällä (least squares 

method). Menetelmä minimoi sovituksen jälkeen jäljelle jäävien virhetermien neliöiden 

summan. Minimoitavan virheen kaava on: 

   (35) 

missä  on sovitetun mallin avulla estimoitu :n arvo hetkellä i. (Makridakis et al. 1998) 

 
Pienimmän neliösumman antavat korrelaatiokertoimet ovat siis sovituksen kannalta 

parhaat. Sovituksen hyvyyttä voidaan kuvata selitysasteella  (Makridakis et al. 1998):  

   (36) 

missä :n keskiarvo. 

 

:n arvo vaihtelee välillä [0,1] ja on sitä parempi, mitä suurempi se on. Esimerkiksi 

:n arvo 0,85 kertoo, että sovitetun mallin (käytettyjen selittävien muuttujien) avulla 

voidaan selittää 85 % selitettävän muuttujan vaihtelusta. 

Sovituksen jälkeen tulee mallin tilastollinen merkittävyys todeta esimerkiksi F-testillä, 

jolla periaatteessa verrataan mallilla selitettyä varianssia selittämättömään varianssiin 

(Makridakis et al. 1998): 

   (37) 

missä  on havaintojen lukumäärä ja 

  on selittävien muuttujien lukumäärä (= regressiokerrointen lukumäärä – 1, kun otetaan 

huomioon vakiomuuttujan regressiokerroin). 
 
Tässä osoittajan vapausaste on  ja nimittäjän vapausaste on . Tarkistamalla 

-taulukosta vastaavien vapausasteiden ja halutun tilastollisen todennäköisyyden 
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antama :n arvo ja vertaamalla laskettua arvoa siihen, voidaan päätellä, onko malli 

tilastollisesti merkittävä. Toisin sanoen testi auttaa erottamaan, kuvaako malli (valitulla 

todennäköisyydellä) todellisuutta vai onko analysoidun sarjan ja sovitetun mallin 

yhteensopivuus vain sattumaa (Vasigh et al. 2008). 

Yksittäisten muuttujien kontribuutiota mallille voidaan arvioida t-testillä (ks. esim. 

Makridakis et al. 1998). Mallista pyritään poistamaan tilastollisesti merkityksettömät 

selittäjät.  

Aikariippuvuus saadaan regressiomalliin mukaan yksinkertaisesti lisäämällä ajalle oma, 

ajan mukaan kasvava muuttuja. Kausivaihtelut voidaan mallintaa ns. dummy-

muuttujilla, jotka saavat joko arvon 0 tai 1. Kausimuuttujien määrään pätee periaate, 

että niitä täytyy olla yksi vähemmän kuin kausia (esimerkiksi kk-vaihteluita varten 11 ja 

kvartaaleja varten kolme kappaletta). Dummy-muuttujilla voidaan mallintaa myös muita 

erityisiä tapahtumia, joiden arvellaan vaikuttavan vain tiettyinä havaintohetkinä tai 

tietyllä havaintojaksolla (esimerkiksi lakot, juhlapyhät jne.). (Makridakis et al. 1998) 

Usean selittäjän lineaarista regressiomallia koskevat ns. standardioletukset, joiden 

voimassaolo takaa sen, että tavanomaisia estimointi- ja testausmenetelmiä (F-testi, t-

testi,  jne.) saa käyttää mallin analysointiin (mm. Makridakis et al. 1998).  

Standardioletuksia ovat mm. homoskedastisuusoletus (mallin jäännöstermien varianssi 

ei vaihtele), korreloimattomuusoletus (jäännöstermit eivät korreloi keskenään l. 

autokorrelaatiota ei esiinny) ja normaalisuusoletus (jäännöstermit ovat 

normaalijakautuneita). Standardioletuksien voimassaoloa ja mallin tilastollista hyvyyttä 

tutkittaessa kiinnostus kohdistuu usein juuri jäännösvirheen tarkasteluun. 

Regressiomalli tulisi aina alistaa diagnostisille tarkistuksille, joilla tarkistetaan em. 

oletusten voimassaolo.  
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Jäännösvirheiden korreloimattomuus tai autokorrelaation olemassaolo voidaan testata 

Durbin-Watsonin d-testillä:  

 ,   (38) 

missä et on jakson t ennustevirhe. 
 

Jos d:n arvo on 2, ei autokorrelaatiota esiinny lainkaan, mutta yleisenä sääntönä voidaan 

pitää, että autokorrelaatiota voi esiintyä jos d:n arvo on alle 1,5 tai yli 2,5. Tarkemmin 

testin ovat kuvanneet esimerkiksi Makridakis et al. (1998). Jos autokorrelaatiota 

esiintyy, - ja t-testien ja luotettavuusvälien tulokset eivät tarkkaan ottaen ole päteviä, 

ja regressiokerrointen arvot saattavat olla epästabiileja (Makridakis et al. 1998). Mallia 

voidaan ja pitäisi edelleen parantaa. 

Homoskedastisuusoletuksen mukaan jäännösvirheiden varianssi ei saa vaihdella (jos 

varianssi vaihtelee, puhutaan heteroskedastisuudesta). Tämänkin oletuksen päteminen 

vaikuttaa tilastollisten testien ja luotettavuusvälien pätevyyteen. Ongelma voidaan usein 

korjata matemaattisella muunnoksella. (Makridakis et al. 1998) 

Normaalisuusoletuksen mukaan jäännösvirheiden pitää olla normaalijakautuneita. Myös 

tämän oletuksen voimassaolo vaikuttaa - ja t-testien ja luotettavuusvälien pätevyyteen. 

Regressiokerrointen arvojen hyvyyteen tai mallin ennustekykyyn tämän oletuksen 

pätemättömyys ei vaikuta. (Makridakis et al. 1998) 

Standardioletusten lisäksi regressiomalleihin liittyy muitakin huomioon otettavia ja 

tarkasteltavia tekijöitä. Yksi regressiomallien ongelma voi olla multikollineaarisuus 

(multicollinearity), joka syntyy kun valitut selittäjät eivät ole tilastollisesti toisistaan 

riippumattomia. Esimerkiksi lentolipun hinta (tai ilmakuljetusmaksu) ja polttoaineen 

hinta voivat liikkua samankaltaisesti, minkä takia molempien valitseminen mallin 

riippumattomiksi muuttujiksi voi aiheuttaa vaikeuksia. Multikollineaarisuudella voidaan 

tarkoittaa kahden selittävän muuttujan täydellistä tai korkeaa korrelaatiota, joidenkin 

selittävien muuttujien lineaarisen kombinaation korkeaa korrelaatiota jonkin muun 

selittävän muuttujan kanssa tai kahden selittävien muuttujien ryhmän korkeaa 

keskinäistä korrelaatiota (Makridakis et al. 1998).  
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Multikollineaarisuudella ei ole ennustamisen kannalta suurta merkitystä. Jos sitä on 

olemassa, mallin yksittäisten selittävien muuttujien vaikutusta selitettävään muuttujaan 

ei kuitenkaan voida tarkastella mallista irrallaan, ilman muiden muuttujien vaikutusta. 

(Makridakis et al. 1998) 

Multikollineaarisuuden olemassaolo siis poistaa yhden regressiomallien merkittävän 

edun: mallista (regressiokertoimista) ei voida enää suoraan nähdä eri selittäjien 

vaikutusta ennustettavaan muuttujaan. Jos multikollineaarisuutta ei esiinny, voidaan 

regressiokertoimia pitää suoraan elastisuuksina – esimerkiksi tuotteen kysyntää 

kuvaavan funktion hintamuuttujan regressiokerrointa voidaan pitää hintaelastisuutena. 

Tämä on hyvin havainnollinen ja hyödyllinen ominaisuus. 

Regressiomallin valinnassa voidaan käyttää eri kriteereitä. Yksin sovituksen hyvyyttä 

kuvaava selitysaste  ei ole hyvä tai riittävä mallinvalintakriteeri, sillä muuttujien 

lisääminen yleensä parantaa mallin selitysastetta, mutta myös monimutkaistaa mallia. 

Pelkän :n käyttäminen johtaa kaikkien muuttujien mukaan ottamiseen. Muita 

kriteereitä ovat mm. korjattu selitysaste  (Makridakis et al. 1998), AIC (Akaike 1974) 

ja BIC (Schwarz 1978). Nämä kriteerit ottavat mallin selitysasteen lisäksi huomioon 

mallin selittävien muuttujien määrän. Esimerkiksi korjatun selitysasteen avulla 

parhaaksi valittu malli ei välttämättä ole pelkän selitysasteen valossa paras, vaan siitä on 

poistettu selittäjiä, jotka eivät merkittävästi paranna mallin selitysastetta. Malli on näin 

yksinkertaisempi kuin pelkän selitysasteen perusteella valittu malli, mikä tekee mm. 

mallin käyttämisestä helpompaa. Parsimoniaperiaatteen mukaan kahdesta yhtä hyvästä 

selityksestä tosiasioille yksinkertaisempi on monimutkaista parempi. Tämäkin puoltaa 

vähämerkityksisten muuttujien poistamista mallista. 

Regressiomallien perusongelma on, että itse asian ennustamisen lisäksi voidaan joutua 

ennustamaan useita muita, malliin selittäjiksi valittuja muuttujia, tai ainakin keräämään 

niistä tai niiden ennustetuista arvoista tietoa muualta. Riittävän tarkkojen ja luotettavien 

ennusteiden löytyminen voi muodostua ongelmaksi.  
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Toinen ongelma on riippuvuussuhteiden jatkuvuus. Varsinkaan pitkällä aikavälillä ei 

tulisi olettaa, että riippuvuussuhteet (tai elastisuudet) säilyvät samoina. Jotkin ennustajat 

rakentavatkin muuttuvia elastisuuksia ennustemalleihinsa (Doganis 2010). 

Lentoyhtiöiden käyttämien regressiomallien avainongelmiksi Doganis (2002) mainitsee 

autokorrelaation ja multikollineaarisuuden. 

Doganisin (2002) mukaan lentorahdin ennustamiseksi on hyvin vähän kausaali- l. 

regressiomalleja. Yleensä ne liittyvät globaalin tai isojen markkina-alueiden kysynnän 

ennustamiseen. Tunnetuimpia tällaisia ennusteita ovat esim. lentokonevalmistajien, 

Airbusin ja Boeingin pitkän aikavälin ennusteet, joissa käsitellään myös rahtiliikenteen 

tulevaisuutta. Airbusin tuorein raportti on nimeltään Global Market Forecast 2013 – 

2032 (Airbus 2013) ja Boeingin Current Market Outlook 2013 – 2032 (Boeing 2013a). 

Yhtiöt julkaisevat myös lyhyemmän tähtäimen ennusteita, joista mainittakoon Boeingin 

World Cargo Forecast 2012 – 2013 (Boeing 2013b).  

Kansainvälinen ilmailun kattojärjestö ICAO (International Civil Aviation Organisation) 

käyttää ekonometrisiä menetelmiä pitkän aikavälin ennusteissaan. Ennusteita laativat 

myös muut ilmailun kattojärjestöt, kuten Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA 

(International Air Transport Association) ja Eurooppalaisten lentoyhtiöiden kattojärjestö 

AEA (Association of European Airlines). 

Ilmailualalla useimmin käytetyt kysyntää selittävät muuttujat ovat matkan tai 

kuljetuksen hinta ja jonkinlainen per capita tulon mitta, yleensä BKT. Myös 

valuuttakursseja käytetään selittäjinä. 

Hinnassa, BKT:ssa ja muissa taloudellisissa muuttujissa tulee ottaa huomioon inflaatio 

ja ilmaista ne reaalisin termein (reaalitulo, matkan reaalihinta jne.) (Doganis 2002). 

Näin eri kohdissa aikajatkumoa sijaitsevat tiedot ovat vertailukelpoisia.  

Ilmailualalla hinnat vaihtelevat voimakkaasti eri tekijöistä riippuen, ja periaatteessa 

samaa tuotetta myydään useissa eri hintaluokissa. Regressiomalleissa käytettävän 

hinnan valinta on tärkeää; ideaalisesti käytetään halvinta hintaa, sillä sen muutokset 

vaikuttavat koko markkinoihin, kun taas muutokset muissa hinnoissa vaikuttavat 
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lähinnä markkina-/tuotejakaumaan. Toisaalta, usein halvimman hintaluokan paikkoja on 

varsin rajatusti saatavilla, mikä monimutkaistaa asiaa. Usein hintamuuttujaksi valitaan 

keskituotto (average yield) halvimman hinnan sijaan. (Doganis 2002) 

Tulotasoa kuvaava muuttuja on myös valittava tarkoin; kenen tulotaso vaikuttaa 

kysyntään ja millä tavalla? Esimerkiksi liikematkustamisen ennustamisessa voidaan 

käyttää tulojen sijaan muuttujana kaupan määrää indikoimaan teollista tuotantoa. 

Lomamatkailuun vaikuttavat voimakkaasti valuuttakurssit ja hotellien hinnat. 

Palvelutasoakin voidaan käyttää muuttujana, yksinkertaisimmillaan siitä voisi kertoa 

esim. matka-aika. (Doganis 2002) 

Useimmat lentoyhtiöiden ennustemallit olettavat, että riippumattomien muuttujien 

vaikutus kertautuu (summautumisen sijaan) (Doganis 2010). Tällöin lineaarisena 

regressioyhtälönä voidaan käyttää seuraavaa yhtälöä: 

  (39) 

Mallin ei välttämättä tarvitse olla log-lineaarinen (log-linear), mutta useat empiiriset 

tutkimukset osoittavat tämän olevan käytännöllinen ja relevantti muoto. 

Kertautumisoletuksen pätemisen kannalta on tärkeää, että malliin valitut selittäjät 

kuvaavat hyvin erilaisia kysyntään vaikuttavia tekijöitä. (Doganis 2010) 

Ilmailualalla käytetyin selittävä malli on regressioanalyysi. On olemassa myös muita 

menetelmiä, kuten gravitaatiomallit, joita ei juurikaan alalla käytetä. Gravitaatiomallit 

sopivat parhaiten uusien kohteiden alustavaan kysynnän arviointiin. Tämän työn 

kannalta ne ovat epäoleellisia ja ne sivuutetaan. 
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2.2.6 Ennusteiden yhdistäminen 

Eräs tapa parantaa ennustetarkkuutta ja vähentää ennusteeseen liittyvää epävarmuutta 

on eri menetelmin laadittujen ennusteiden yhdistäminen. Yhdistämisellä voidaan joskus 

parantaa ennusteen tarkkuutta ja pienentää ennustevirheen varianssia. Yhdistäminen on 

hyödyllistä silloin, kun ei olla varmoja, mikä ennustemenetelmä sopisi tilanteeseen 

parhaiten. 

Aikasarjan käyttäytyminen voi muuttua ajan kuluessa, ja toisaalta siihen liittyy aina 

jonkin verran satunnaisuutta.  Eri ennustemallit ennustavat kehityksen varsinkin 

epästabiilissa tai muutostilanteessa eri tavoin. Tällöin yhdistämällä ennusteet 

yhdistetään myös virheet, jolloin ne keskiarvoistuvat, ja kokonaisennustevirhe on 

todennäköisesti pienempi.  Eri mallien aiheuttamat virheet ainakin osittain kumoavat 

toisensa. (Makridakis et al. 1998) Yhdistelmäennusteen parempi tarkkuus perustuu 

suurelta osin tähän eri yksittäisten mallien virheiden keskiarvoistamiseen. 

Ennusteiden yhdistämiseen on kaksi päämenetelmää: optimaalinen ja yksinkertainen. 

Optimaalisessa määritetään matemaattisesti eri menetelmin laadituille ennusteille 

painoarvot, joilla ne huomioidaan mahdollisimman tarkan ennusteen saamiseksi. 

Yksinkertaisessa yhdistämisessä eri menetelmien painoarvot ovat yhtä suuret. 

Yksinkertainen yhdistäminen tuottaa empiirisen tutkimuksen perusteella parempia 

ennusteita kuin mikään (yhdisteessä käytettävä) yksittäinen malli tai optimaalinen 

yhdistäminen (Makridakis & Winkler 1983). Samansuuntaisen päätelmän on tehnyt 

myös Clemen (1989). 

Makridakis et al. (1998) huomauttavat, että yhdistelmäennusteiden parempaa 

suorituskykyä on vaikea perustella tilastotieteen teorioin, jotka ohjaavat optimaalisen 

ennustemallin valintaan parhaan sovituksen (esim. MSE) perusteella. Makridakis et al. 

(1998) viittaavat aikasarjan käyttäytymisen muutosmahdollisuuteen: jos aikasarjan 

käyttäytyminen muuttuu, voi yhdistelmäennusteen tulos olla parhaan sovituksen 

tarjonnutta mallia parempi.  

Yhdistelmäennusteessa voidaan käyttää myös muita kuin kvantitatiivisin menetelmin 

laadittuja ennusteita. Doganis (2002) toteaa, että useimmat reittikohtaiset rahtiennusteet 
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perustuvat asiantuntija-arvioiden, markkinatutkimuksen ja, kun soveliasta, aikasarja-

analyysin yhdistelmään. 

Ennusteiden yhdistämisen vaikutus havainnollistuu erittäin hyvin kuvilla. Kuvassa 

(kuva 6) nähdään ennusteiden yhdistämisen toimivuus. Kuvassa esitetään toteutuneen 

aikasarjan lisäksi yksittäisin ennustemallein laaditut ennusteet sekä niiden optimaalisen 

ja yksinkertaisen yhdistämisen tuloksena saadut ennusteet. On helppo kuvitella, että 

ennusteiden yhdistämisellä on joissain tilanteissa saavutettavissa merkittävää hyötyä. 

Aina tilanne ei kuitenkaan liene yhdistämiselle yhtä otollinen. Ennustehorisontillakin on 

vaikutuksensa; erittäin lyhyellä aikavälillä on vaikea nähdä yhdistämisellä saatavan 

hyötyä. Aikavälin pidetessä epävarmuus sarjan käyttäytymisestä on suurempaa, jolloin 

yhdistäminen on perusteltua. 

 

Kuva 6. Ennusteiden yhdistäminen (mukaillen Makridakis et al. 1998) 
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2.2.7 Kvalitatiiviset menetelmät 

Kvalitatiivisin menetelmin laaditut ennusteet perustuvat subjektiivisiin arvioihin. 

Kvalitatiivisia menetelmiä ovat mm. asiantuntija-arvioihin tai johdon arvioon perustuva 

ennustaminen, Delphi-menetelmä ja markkinatutkimus. (asiantuntija-arvioihin, 

subjektiiviseen näkemykseen ja kokemukseen). 

Asiantuntijoiden ja johdon arvioita käytetään ennustamisessa monissa yhteyksissä. 

Arviot perustuvat yksilön erityiseen tietämykseen ja alan tai markkinoiden 

tuntemukseen. Johdon arvioon perustuva ennustaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että 

eri ennusteen laatimiseen osallistuvien osastojen johtajat laativat yhteisen ennusteen. 

Tämä voidaan tehdä esimerkiksi säännöllisesti pidettävässä ennustekokouksessa. Hyvä 

puoli menetelmässä on se, että eri osastojen näkemykset ja tarpeet tulevat 

huomioiduiksi. Lisäksi johtajilla on usein pitkä kokemus alalta, mikä antaa eväät tehdä 

johdonmukaisia ennusteita. Menetelmän huonona puolena voidaan pitää sitä, että 

subjektiiviset arviot ovat usein vinoutuneita eli biasoituneita. Makridakis (1998) toteaa 

subjektiiviseen arvioon perustuvien ennusteiden olevan usein liian positiivisia ja 

aliarvioivan ennusteisiin liittyvää epävarmuutta merkittävästi ja johdonmukaisesti. 

Kirjallisuudessa todetaankin subjektiivisten arvioiden olevan usein epätarkempia kuin 

kvantitatiivisin menetelmin laaditut ennusteet.  

Arvioiden tekijöillä voi kuitenkin olla tiedossaan tietyn reitin tai markkinan kysyntään 

vaikuttavia muutoksia, joita kvantitatiiviset ennustemenetelmät eivät osaa tai voi 

huomioida. Tämän takia monet lentoyhtiöt antavat kvantitatiivisin menetelmin laaditut 

ennusteet vielä asiantuntijoiden arvioitaviksi ja mahdollisesti säädettäviksi (Doganis 

2002). 

Markkinatutkimuksia tehdään luonnollisesti myös, mutta hyvin lyhyen tähtäimen 

ennustamiseen markkinatutkimus ei oikein sovellu. Sen haittapuolia ovat suhteellinen 

hitaus ja kalleus, varsinkin jos ennusteita täytyy laatia usein.  

Markkinatutkimusta käytetään lentoliikenteessä suhteellisen paljon ja erilaisiin 

tarkoituksiin. Lentorahdin tapauksessa sitä voidaan soveltaa esimerkiksi kartoitettaessa 
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kysyntää eri teollisuudenalojen välillä. Markkinatutkimuksen tekemistä voidaan harkita 

myös ns. ohuiden reittien kohdalla ja reiteillä, joilla kysyntä on hyvin epätasaista, 

eivätkä aikasarja-analyysi tai ekonometriset sen takia mallit toimi. 

Markkinatutkimus on käytännöllinen väline, kun tietoa markkinoista ja kysynnästä ei 

ole ennestään saatavilla tai se on huonolaatuista. Sitä voidaan hyödyntää myös 

kysynnän muutosten ennustamisessa, kun tuotanto-olosuhteet (supply conditions) 

muuttuvat. Lisäksi sen avulla voidaan hankkia tietoa eri markkinasegmenttien 

arvostuksista. (Doganis 2002)  

Markkinatutkimus sopiikin paremmin uuden markkinan tai uudenlaisten tuotteiden 

kysynnän kartoittamiseen. 

Delphi-menetelmä, jossa yhdistetään eri henkilöiden näkemykset tulevasta kehityksestä 

yhdeksi konsensusennusteeksi, ei ole ilmailualalla kovin laajasti käytössä. Menetelmä 

on sopivimmillaan laajempien markkinoiden kokonaiskysynnän kehityksen 

ennustamisessa, mihin sitä on aiemmin käyttänyt mm. Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 

IATA. Menetelmä voi olla aikaa vievä, ja IATAkin on siirtynyt käyttämään hiukan 

yksinkertaisempaa ennustemenetelmää. (Doganis 2002) 

Makridakis (1998) toteaa, että subjektiivisiin arvioihin perustuvista ennusteista on 

eniten hyötyä kvantitatiivisten ennusteiden tukena. Kun toimintaympäristössä on 

odotettavissa suuria muutoksia, voidaan kvalitatiivisin menetelmin arvioida muutosten 

vaikutuksia, mihin kvantitatiiviset menetelmät eivät juuri pysty. Kvalitatiiviset 

menetelmät ovat käyttökelpoisia myös, kun historiallista dataa ennusteen laatimiseksi 

kvantitatiivisin menetelmin ei ole saatavilla tai kun saatavilla oleva kysyntätieto on 

virheellistä tai epäluotettavaa (mm. Holloway 2008). 

Malleja ja niiden avulla tuotettuja ennusteita voidaan myös käyttää yhdessä. 

Kvantitatiivisin menetelmin laadittua, historialliseen kysyntätietoon perustuvaa 

ennustetta voidaan säätää kvalitatiivisin menetelmin tuotetun ennusteen pohjalta. 

Esimerkiksi markkinaolosuhteiden muuttuessa tästä voi olla hyötyä, jos kvalitatiivisin 

menetelmin voidaan ennakoida jotain tulevaa muutosta, jota kvantitatiivinen malli ei 
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pysty huomioimaan. Eri mallien yhdistäminen on hyödyllistä myös silloin, kun ei olla 

aivan varmoja siitä, mikä ennustemalli on kyseiseen tilanteeseen parhaiten sopiva. 

Kvantitatiiviset menetelmät tuottavat usein tarkempia ennusteita kuin kvalitatiiviset, 

varsinkin jos historiallista dataa on käytettävissä. Kvalitatiivisten ennusteiden ongelma 

on monesti biasoituminen l. vinoutuminen, joka tekee niistä usein kvantitatiivisia 

ennusteita epätarkempia (Mentzer & Moon 2005, Makridakis et al. 1998). 

Kvalitatiivisia ennustemenetelmiä ei tässä työssä käsitellä tämän tarkemmin, koska 

kvantitatiiviset menetelmät ovat työn tavoitteen kannalta olennaisempia. 

2.2.8 Ennustevirhe 

Ennustetarkkuus on yksi tärkeimmistä ennustemallin valintakriteereistä. Sitä voidaan 

mitata useilla eri mittareilla. Yksinkertaisin tarkkuuden mitta on ennustevirhe eli 

ennustetun arvon poikkeama havaitusta arvosta.  

   (40) 

missä  on ennustevirhe, 

  on hetkellä t havaittu arvo ja 

  on hetkelle t ennustettu arvo. 

Mallin ennustetarkkuuden arvioimiseksi täytyy luonnollisesti arvioida ennustetarkkuutta 

useamman kuin yhden aikajakson aikana. Niinpä usein mitataan keskivirhettä ME 

(mean error) useamman aikajakson yli: 

   (41) 

missä  n on havaintojen määrä. 
 
Keskivirhe ei kuitenkaan ole kovin hyvä mittari, sillä siinä positiiviset ja negatiiviset 

virheet osin kumoavat toisensa. Tämä voidaan välttää mittaamalla keskimääräistä 

virheiden itseisarvoa MAD (mean absolute deviation; joskus myös MAE, mean absolute 

error): 
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.   (42) 

 
Toinen tapa välttää erisuuntaisten virheiden kumoutuminen on mitata keskimääräistä 

neliövirhettä MSE (mean squared error): 

.   (43) 

Tilastolliset ohjelmat käyttävät usein MSE:ia MAD:in sijaan, koska sitä on helpompi 

käsitellä matemaattisesti (Makridakis et al. 1998). MSE:ia käytettäessä suuret 

poikkeamat saavat neliöinnin takia suhteessa suuremman painoarvon. Tämä on hyvä 

pitää mielessä mallien tarkkuutta arvioitaessa ja tarkkuuden mittareita valittaessa. MSE 

ei ole kovin havainnollinen, koska sen antama luku ei ole samassa yksikössä 

alkuperäisen suureen kanssa. Asia voidaan korjata ottamalla MSE:sta neliöjuuri ja 

tarkastelemalla tätä keskineliövirheen neliöjuurta RMS (root mean square): 

   (44) 

joka ilmaisee virheen samassa yksikössä alkuperäisen suureen kanssa. Suurten virheiden 

painoarvo on edelleen suhteellisesti suurempi ja luku siksi erisuuri kuin MAD. 

Edellä kuvatut virheen mitat riippuvat sarjan tasosta. Jos halutaan vertailla 

ennustetarkkuutta eri sarjojen välillä, näitä mittareita ei voi käyttää, vaan täytyy ottaa 

käyttöön suhteelliset tarkkuuden mittarit. Suhteellinen virhe PE (percentage error) on: 

.    (45) 

Keskimääräinen suhteellinen virhe MPE (mean percentage error) saadaan kaavasta: 

 .  (46) 
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Samalla lailla suhteellisten virheiden itseisarvojen keskiarvo MAPE (mean absolute 

percentage error) saadaan kaavasta: 

 .  (47) 

MAPE on ehkä yleisimmin käytetty ja monipuolisin ennustetarkkuuden mittari. Se on 

havainnollinen ja sopii ennustemallien tarkkuuden vertailuun, kun niitä sovelletaan eri 

aikasarjoihin. 

Tarkkuus sinänsä ei kerro, kannattaako ennustaminen. Eräs tapa tutkia ennustamisen 

järkevyyttä on verrata ennustetarkkuutta naiivin ennusteen tarkkuuteen. Naiivilla 

ennusteella tarkoitetaan ennustetta, jossa edellisen jakson toteutunutta arvoa käytetään 

sitä seuraavan jakson ennusteena. Jos halutaan verrata ennustemallin tarkkuutta 

verrattuna naiiviin ennusteeseen, voidaan käyttää Theilin U-arvoa (Makridakis et al. 

1998):  

   (48) 

missä  on ennustettu suhteellinen muutos ja 

  on todellinen suhteellinen muutos. 

 
Jos , ennuste on täsmälleen yhtä hyvä kuin naiivi ennuste. Jos , arvioitavan 

ennustemenetelmän käyttö ei ole järkevää, koska naiivi ennuste on tarkempi. Jos , 

käytetty ennustemenetelmä on naiivia ennustemenetelmää parempi. Mitä pienempi U:n 

arvo on, sitä parempi menetelmä on. (Makridakis et al. 1998) 

2.2.9 Ennustemallien tarkkuudesta 

Ennustevirheen eri mittoja käytetään ennustetarkkuuden mittaamiseen, ja voidaan näin 

käyttää eri mallien paremmuutta arvioitaessa. Yleisesti ennustetarkkuuteen vaikuttavat 

useat asiat, mm. käytettävissä olevan datan laatu ja tyyppi, käytetty ennustemenetelmä 

ja ennustehorisontti. 
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Ennustehorisontin vaikutuksesta ennustetarkkuuteen voidaan todeta, että kaikkien 

menetelmien tarkkuus pienenee ennustehorisontin pidetessä. Toisaalta 

ennustehorisontin muuttuessa eri menetelmien paremmuusjärjestys voi muuttua. 

Taulukoita eri ennustemenetelmien sopivuudesta eri tarkoituksiin ja aikahorisonteille on 

esitetty (mm. Doganis 2010, Makridakis 2000). Niiden puutteena on se, että ne ovat 

joko liian suurpiirteisiä tai niiden tulokset perustuvat tiettyyn aineistoon, eikä niistä näin 

ollen kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä menetelmien suhteellisesta 

paremmuudesta tietyllä horisontilla. Niitä tulisikin käyttää lähinnä suuntaa-antavina 

apuvälineinä. 

Kysynnän ennustamisen tarkkuuteen yleensä vaikuttavana seikkana mainitaan usein 

(mm. Makridakis et al. 1998) asiakkaiden lukumäärä; mitä suurempi se on, sitä 

tarkemmin kysyntää pystytään ennustamaan. Kuluttajille myyvät yritykset pystyvät 

tästä syystä parempaan tarkkuuteen kysyntäennusteissaan kuin B2B-markkinoilla 

toimivat yritykset, joiden asiakasmäärä on paljon pienempi – joskus vain muutamia 

asiakkaita. 

Eri ennustemallien ennustetarkkuutta on vertailtu useissa tutkimuksissa. Pelkkä mallin 

sopivuus saatavilla olevaan dataan ei takaa sen tarkkuutta ennustettaessa tulevaa, siksi 

ennustetarkkuutta mitattaessa täytyy malleilla ennustaa dataa, johon mallia ei ole 

sovitettu. Tämä voidaan tehdä jättämällä mallia laadittaessa aikasarjasta loppupäästä 

pois pätkä (ns. hold-out sample), johon mallia sovituksen jälkeen testataan ja arvioidaan 

sen tarkkuutta ”oikeassa” ennustamisessa. Useimmat eri malleja vertailevat tutkimukset 

on tehty juuri näin (verrataan ns. post-sample-ennustetarkkuutta). 

Makridakis et al. (1998) esittelevät tällaisten vertailujen tuloksia laajasti, ja tekevät 

niistä neljä johtopäätöstä. Yksinkertaiset menetelmät ovat historiallisesti menestyneet 

vertailuissa yllättävän hyvin. Makridakis et al. (1998) ensimmäinen johtopäätös onkin, 

että niiden tarkkuus on vähintään yhtä hyvä kuin monimutkaisempien menetelmien. 

Syyksi Makridakis et al. (1998) tarjoavat aikasarjojen käyttäytymisen muuttumista ajan 

funktiona – hyvä sovitus ei takaa hyvää ennustetarkkuutta. Saman huomion esittää myös 

Armstrong (2001): ”Monimutkaisuus parantaa sovitusta historialliseen dataan, mutta 

huonontaa usein ennustetarkkuutta”. Pelkän parhaan sovituksen perusteella mallia 
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valittaessa on vaarana ns. ylisovitus (overfitting), joka voi johtaa hyvin epätarkkoihin 

ennusteisiin (Talluri, van Ryzin 2004). Yksinkertaisilla menetelmillä viitataan tässä 

esim. eksponentiaaliseen tasoitukseen, kehittyneemmillä mm. Box-Jenkinsin 

menetelmiin. Yksinkertaiset menetelmät ovat useiden tutkimusten mukaan yhtä tarkkoja 

tai jopa tarkempia kuin pidemmälle kehitetyt menetelmät, vaikka jälkimmäisiä olisi 

säädetty ennusteita laativien asiantuntijoiden arvioilla (mm. Fildes et al., 1998; 

Makridakis et al. 1993).  

Makridakis et al. toinen johtopäätös on, että eri menetelmät sopivat eri 

ennustehorisonteille. Kolmanneksi, eri menetelmien suhteellinen paremmuus riippuu 

mittaustavasta ja mittauksessa käytetystä menetelmästä ja mitasta. Neljäs johtopäätös, 

jonka Makridakis et al. tekevät, on että eri menetelmillä laadittujen ennusteiden 

yhdistäminen tuottaa yleensä tarkempia ennusteita, kuin minkään yksittäisen 

menetelmän ennusteet. Lisäksi yhdistettyihin ennusteisiin liittyvä epävarmuus on 

pienempi kuin yksittäisen yhdistetyssä ennusteessa käytetyn menetelmän ennusteeseen 

liittyvä epävarmuus.  

Edellä esitettyjä johtopäätöksiä voidaan hyödyntää ennustemallia valittaessa. Yleensä 

on kuitenkin erittäin hyödyllistä tehdä oma vertailu eri mallien ennustetarkkuudelle 

käsillä olevassa tilanteessa. Useimmat alan teokset suosittelevat tällaista 

lähestymistapaa ja mallin valintaa sen post-sample-ennustetarkkuuden perusteella. 

Kun menetelmä on valittu ja otettu käyttöön, tulee ennusteiden paikkansapitävyyttä silti 

tarkkailla jatkuvasti, niiden tarkkuutta tulee siis mitata. Aika ajoin malleja täytyy 

mittaustulosten perusteella säätää ja tarvittaessa vaihtaa käytettävä malli kokonaan. 

Ennustetarkkuus on merkittävä ennustemenetelmän valintaan vaikuttava tekijä, mutta 

muitakin kriteereitä on. 

2.3 Ennustestrategia ja ennustemallin valinta 

Ennustemenetelmän valinta riippuu paljon ennustamistilanteesta ja ennustamisen 

tavoitteista. On pohdittava ennustamisstrategiaa ja lähestymistapaa – sitä mitä halutaan 

ennustaa, millä aikavälillä ja ennustehorisontilla, ja miten ongelmaa lähestytään. Tässä 
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kappaleessa käsitellään ensin ennustestrategiaa ja lähestymistapaa, samalla alan yleisiä 

käytäntöjä sivuten. Sen jälkeen käsitellään varsinaista menetelmän valintaa ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. 

2.3.1 Ennustamisstrategian ja lähestymistavan valinta 

Ennustamisstrategiaa valittaessa täytyy tehdä päätös siitä, mitä ennustetaan ja millä 

aggregaatiotasolla. Esimerkiksi lentoyhtiö voi myydä kahden matkustusluokan lippuja 

(liike- ja turistiluokka), joista kumpaankin sisältyy useita hintaluokkia. Voidaan valita 

halutaanko ennustaa kysyntää hinta- ja matkustusluokittain, pelkästään 

matkustusluokittain vai ainoastaan molempien luokkien yhteistä kokonaiskysyntää. 

(Talluri, van Ryzin 2004) 

Aggregaatiotason valinta riippuu ennustamisen tavoitteista, mutta myös esimerkiksi 

RM-järjestelmästä. Kun ennuste laaditaan RM-järjestelmissä hyödynnettäväksi, täytyy 

huomioida RM-järjestelmän rajoitteet, ja räätälöidä ennuste järjestelmän kannalta 

sopivaksi. RM-järjestelmissä on usein erikseen optimointi- ja ennustemoduulit. 

Ennusteiden tulisi olla yhteensopivia optimointimoduulin kanssa, jotta se voisi 

hyödyntää niitä. (Talluri, van Ryzin 2004) 

Oikean aggregaatiotason valinnan jälkeen joudutaan valitsemaan lähestymistapa. 

Ennusteita voidaan konstruoida kahdella tavalla: lähestymistavaksi voidaan valita top-

down- tai bottom-up-ennustaminen. Voidaan siis aloittaa kokonaiskysynnän 

ennustamisella ja jatkaa siitä alemmille tasoille esim. tuoteryhmä- tai aluekohtaisen 

kysynnän ennustamiseen. Vaihtoehtoisesti voidaan aloittaa alemmalta tasolta ja edetä 

ylöspäin. Näin voitaisiin toimia esimerkiksi ennustettaessa tietyn tuotteen eri 

hintaluokkien kysyntä erikseen ja laatimalla näiden pohjalta ennuste tuotteen 

kokonaiskysynnälle. Bottom-up-ennustamisen etuna on, että näin laaditut ennusteet 

kytkeytyvät sellaisenaan paremmin esimerkiksi laivastonkäytön suunnitteluun 

(Holloway 2008). Usein tarvitaan molempia lähestymistapoja, ja sellaisena jonkinlainen 

näiden hybridi onkin enemmän normi kuin poikkeus (Talluri, van Ryzin 2004). 

Lentoyhtiöiden RM-järjestelmät kehittyvät koko verkoston kattavan optimoinnin 

suuntaan. Kokonaisoptimoinnin kannalta yksittäisten reittivälien kysynnän tutkimista ja 
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optimointia parempiin tuloksiin päästään tutkimalla, ennustamalla ja optimoimalla ns. 

O&D-kysyntää. Matkustaja tai rahtilähetys kulkee verkostossa monesti useamman kuin 

yhden reittivälin, ja O&D-kysynnällä tarkoitetaan matkustajan tai rahdin alkuperäisen 

lähtöpaikan (origin) ja lopullisen määränpään (destination) välistä kysyntää. Tällainen 

kysyntä kilpailee kapasiteetista vain yhden reittivälin kulkevan kysynnän kanssa. Myös 

tuotto on erilainen. Jotta verkoston toiminta voitaisiin optimoida, täytyy kysynnän 

piirteet tuntea ja on pystyttävä erottamaan vain yhden reittivälin kulkeva kysyntä 

useamman reittivälin kysynnästä. 

O&D-ennustaminen on monimutkaista ja ennusteiden laatimiseen tarvitaan paljon tietoa 

ja resursseja. Usein kaikkea tietoa ei ole saatavilla, sillä monet varausjärjestelmät eivät 

tallenna tietoja O&D-tasolla. Tällöin voi olla tarpeellista rakentaa O&D-

kysyntäennusteet heuristisesti reittivälikohtaisten ennusteiden pohjalta. Käytännössä 

reittivälikohtaiset ennusteet hajotetaan oletusten pohjalta O&D- ja tuotekohtaisiksi 

ennusteiksi. (Talluri, van Ryzin 2004) 

Lentoliikenteen matkustaja- ja rahtikysyntä ovat molemmat voimakkaasti riippuvaisia 

yleisestä (maailman)taloudellisesta tilanteesta. Molemmat korreloivat voimakkaasti eri 

taloudellisten indikaattoreiden kanssa. Tällaisia ovat mm. BKT ja valuuttakurssit. 

Molemmat ovat myös voimakkaasti riippuvaisia tuotteen hinnasta; matkustajakysyntä 

lipunhinnasta, rahtikysyntä kuljetuksen hinnasta. Muita kysyntään vaikuttavia tekijöitä 

ovat mm. reittivälin kilpailutilanne ja kilpailijan tarjoaman korvaavan palvelun hinta. 

Molempien liiketoimintojen kysyntä voidaan segmentoida eri tavoin (esimerkiksi hinta-

/tuoteluokittain) ja tarkastella segmenttikohtaista kysyntää. Eri segmenttien kysyntään 

vaikuttavat usein samat tekijät, mutta hiukan eri suhteissa. On myös joitakin tekijöitä, 

jotka vaikuttavat vain tietyn segmentin kysyntään. Segmenttikohtaisten ennusteiden 

pohjalta voidaan rakentaa kokonaiskysyntäennuste. 

Regressioanalyysia ja ekonometrisiä malleja ajatellen huomioitavia muuttujia on paljon, 

ja toisaalta ne vaikuttavat usein myös toisiinsa. Osin tästä syystä aikasarja-analyysi on 

regressioanalyysiä suositumpi menetelmä etenkin lyhyen tähtäimen kysynnän 

ennustamisessa. Toisaalta RM-järjestelmien yhteydessä regression käyttö on 
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lentoyhtiöissä harvinaisempaa, koska tiedon saaminen ulkoisista, selittävistä muuttujista 

on hankalaa ja se on vaikeasti automatisoitavissa (Talluri, van Ryzin 2004). 

Doganis (2002) toteaa Boxin ja Jenkinsin menetelmiin viitattavan usein ilmailualalla, 

mutta hänen mukaansa vain harvat käyttävät niitä. Tämä johtunee siitä, että ARIMA-

malleihin liittyvät menetelmät ovat aika monimutkaisia verrattuna esimerkiksi 

eksponentiaalisen tasoituksen menetelmiin. Tilanteeseen sopivimman mallin löytäminen 

on haastavaa, eivätkä ARIMA-mallit ole tarkkuudeltaan sen parempia kuin 

yksinkertaisemmat mallit.  

Doganis (2010) toteaa, että lentoyhtiöiden lyhyen aikavälin ennusteet perustuvat usein 

aikasarja-analyysiin, jonka tuloksena saatua ennustetta säädetään usein asiantuntija-

arvioin ja markkinatutkimusten havainnoin. Vuotta tai kahta pidemmän aikavälin 

ennustamiseen pienet yhtiöt käyttävät hänen mukaansa edelleen aikasarja-analyysiä ja 

osa suuremmista yhtiöistä kausaalimalleja. 

Kasilingam (1996) toteaa pidemmän tähtäimen kysynnän ennustamiseen käytettävän 

historialliseen toteutuneeseen kysyntään perustuvia eksponentiaalisen tasoituksen 

malleja. Lyhyen tähtäimen ennustamiseen käytetään hänen mukaansa ennen lentoa 

olemassa olevia varaustietoja ja historiallisia varausprofiileita. 

Doganis (2002) toteaa, että reittikohtaisten yhdistelmäennusteiden lisäksi rahtiennusteita 

laaditaan hyödykekohtaisesti. Samalla hän toteaa rahdin ennustamisessa aikasarja-

analyysiä käytettävän enemmän kuin ekonometrisiä malleja. 

Olipa lähestymistapa mikä tahansa, on ennustettavaa suuretta hyvä tarkastella 

graafisesti. Graafinen tarkastelu antaa usein hyvän kuvan suureen käyttäytymisestä ja 

voi olla merkittävä apu ennustemenetelmän valinnassa. Graafisesta kuvaajasta nähdään 

usein liittyykö dataan trendiä, ja jos, niin onko se lineaarinen vai eksponentiaalinen. 

Kuvaajan perusteella voidaan alustavasti arvioida, liittykö ilmiöön kausittaista 

vaihtelua. Samalla nähdään, miten ilmiöön liittyvä varianssi käyttäytyy, ja voidaan 

mahdollisesti arvioida aikasarjan satunnaisuutta. Kuvaajaan on hyvä piirtää raakadatan 

lisäksi useamman kauden liukuva keskiarvo satunnaisuuden tasoittamiseksi, jolloin 
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trendin arviointi on helpompaa. Aikasarjasta voidaan ehkä nähdä, esiintyykö 

aikasarjassa selviä muutoskohtia, minkä jälkeen voidaan pohtia, mistä mahdolliset 

muutokset johtuvat.  

Datan graafisen tarkastelun jälkeen tulee valita trendin muoto, jos trendi on 

havaittavissa ja sen muoto on selvästi hahmotettavissa. Joskus valinta lineaarisen ja 

eksponentiaalisen trendin välillä voi olla hankala, mutta eri trendien pohjalta laadittujen 

ennusteiden tulokset voivat erota merkittävästi toisistaan. Toisaalta ennustehorisontin 

ollessa lyhyt ei trendin muoto ehdi vaikuttaa juurikaan. Ilmailualalla kysyntä- ja 

kasvumallien trendin muotona on käytetty yleensä eksponentiaalista trendiä. 

Kun käytettävä menetelmä on valittu, joudutaan ennusteita laadittaessa – erityisesti 

aikasarja-analyysiä käytettäessä – pohtimaan, kuinka pitkältä ajalta historiatietoja 

huomioidaan. Ennustetta laadittaessa on huomioitava, onko käytettävään historialliseen 

dataan ollut vaikuttamassa erityisiä kysyntään vaikuttavia tekijöitä, ja pohdittava, onko 

mallia tarpeen säätää sen mukaan. Tulee pohtia, antaako historiallinen data hyvän kuvan 

siitä, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, ja onko lähimenneisyys parempi 

indikaattori tulevasta kuin kaukaisempi menneisyys. Kysymyksiin ei ole yksiselitteistä 

vastausta, vaan valinnat täytyy tehdä kulloinkin käsillä olevan tilanteen mukaisesti. 

Nyrkkisääntönä datan tarpeesta on todettu, että sitä pitäisi olla vähintään kaksi kertaa 

ennustehorisontin pituiselta jaksolta.  

2.3.2 Ennustemallin valinta 

Varsinaisen ennustemenetelmän valintaan vaikuttavat monet asiat ja valinta voidaan 

tehdä useilla eri perusteilla. Valinnan kriteereinä voidaan aiemmin kuvatun 

ennustetarkkuuden lisäksi käyttää esimerkiksi menetelmän käytön helppoutta ja 

kustannuksia. Olennainen tekijä on myös menetelmän sopivuus tilanteeseen saatavissa 

olevan datan, ennusteelta vaadittavan aikavälin ym. seikkojen kannalta. Menetelmän 

ymmärrettävyys on tärkeää laatijan lisäksi erityisesti sen käyttäjän kannalta. Ennusteita 

päätöksenteossaan hyödyntävien tahojen tulee olla perillä siitä, mihin ennusteet 

perustuvat ja miten ne on laadittu. Huomionarvoista on, että ennustemallin laatija, 

mallin käyttäjä ja ennusteita päätöksenteossaan hyödyntävä voivat kaikki olla eri tahoja. 
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Armstrong (2001) esittää kuusi tapaa valita ennustemenetelmä: sopivuus/mukavuus, 

menetelmän yleinen suosio, jäsentynyt päätöksenteko/arvio, tilastolliset kriteerit, 

suhteellinen menestys ja päätelmät julkaistuista tutkimuksista. Näistä kaksi ensimmäistä 

eivät ole suositeltavia, kolme seuraavaa ovat käyttökelpoisia ja päätelmät tehdyistä 

tutkimuksista ehkäpä hyödyllisimpiä. Lähestymistavat eivät ole toisiaan poissulkevia, 

vaan niitä voidaan käyttää rinnakkain. (Armstrong 2001) 

Jäsentynyt päätöksenteko perustuu ennalta määrättyihin kriteereihin, joiden valossa eri 

ennustemenetelmien paremmuutta arvioidaan.  

Menetelmän suhteellisesta menestyksestä saadaan tietoa vertailuista, joissa malleja on 

arvioitu menetelmin, jotka ovat systemaattisia, puolueettomia ja luotettavia (Armstrong 

2001). Esimerkiksi menestystä ennustekilpailuissa voidaan pitää meriittinä 

menetelmälle. Tällaisia kilpailuja on järjestänyt Spyros Makridakis ja niistä viimeisin, 

M3-kilpailu, järjestettiin vuonna 1999. Sen tuloksia käsitellään mm. artikkelissa The 

M3-Competition: results, conclusions and implications (Makridakis 2000). Uusia 

menetelmiä kehitetään kuitenkin koko ajan, eikä aiempi menestys välttämättä ole tae 

tulevasta.  

Aiempien tutkimusten tulosten pohjalta Armstrong (2010) on laatinut 

ennustemenetelmän valinnassa auttavan vuokaavion, jonka mukaelma esitetään 

liitteessä 1. 

Yleisenä periaatteena tulisi ennustamisessa Armstrongin (2001) mukaan käyttää 

yksinkertaisia, kvantitatiivisia ja kausaalisia malleja. Yksinkertaisia menetelmiä on 

helpompi ymmärtää, ne ovat halvempia ja usein yhtä tarkkoja kuin monimutkaisemmat 

menetelmät. Kun on odotettavissa suuria muutoksia, kausaalimallit ovat naiiveja 

menetelmiä tarkempia. Kun tietoa on käytettävissä riittävästi, ovat kvantitatiiviset mallit 

kvalitatiivisia tarkempia. Yksinkertaisen Armstrong määrittelee tässä siten, että 

lähestymistapa voidaan selittää ennusteita hyödyntävälle johtajalle niin selkeästi, että 

tämä voi edelleen selittää sen muille. 
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Johdon tarpeet tulee muutenkin ottaa huomioon ennusteita ja ennustemenetelmiä 

laadittaessa, myös niitä esiteltäessä. Ennusteen laatimisessa käytetyt oletukset on 

tuotava selkeästi esille, samoin ennustehorisontti ja muut olennaiset tekijät.  

Menetelmän ymmärrettävyys sen käyttäjälle on tärkeää. Jos menetelmä on hankala 

ymmärtää, myös sen rajoitteiden ymmärtäminen on hankalaa ja mallin sopivuuden 

arvioiminen ja sen säätäminen vaikeaa. Jos ennustettavan suureen käyttäytyminen 

muuttuu, mutta sitä ennustetaan staattisella mallilla, johon ei tehdä tarvittavia 

muutoksia, eivät ennusteetkaan voi olla kovin tarkkoja. Näin ollen mallin 

ymmärrettävyys on tärkeää, etenkin jos käytettävää mallia säätävä käyttäjä ei ole sen 

alkuperäinen laatija. Dokumentoinnin merkitys on luonnollisesti suuri. 

Myös menetelmän käytön helppoutta ja kustannuksia voidaan käyttää valintakriteerinä. 

Jos ennustettavia suureita on useita, on helpompaa pitäytyä yksinkertaisissa 

menetelmissä (esim. eksponentiaalinen tasoitus), sillä esimerkiksi ARIMA-menetelmät 

täytyy laatia jokaiselle suureelle erikseen. Regressiomallit ja ekonometriset mallit 

puolestaan vaativat suuria tietomääriä, mikä tekee niistä usein kömpelöitä. Menetelmän 

monimutkaistuessa nousevat usein käyttökustannuksetkin. 

Ennustemallin valintaan vaikuttaa myös, halutaanko pelkästään ennustaa vai pyrkiä 

mallin avulla myös ymmärtämään ennustettavan ilmiön käyttäytymistä ja siihen 

vaikuttavia asioita (Makridakis et al. 1998). Jos tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään 

ilmiöön vaikuttavia asioita ja sen tekijöiden välisiä riippuvuussuhteita, on regressio 

käyttökelpoinen, sillä se kertoo ilmiöstä enemmän kuin yksinkertainen aikasarja-

analyysi. Jos ennustamisen tarkoitus on vain laatia ennusteita, aikasarjamallit ovat 

yksinkertaisempia ja halvempia käytössä, ollen samaan aikaan keskimäärin tarkempia 

(Makridakis et al. 1998). Aikasarja-analyysin tiedon tarve on regressiomalleja pienempi, 

sillä ainoa riippumaton muuttuja on lineaarisesti etenevä aika. 

Makridakisin (1998) mukaan ennustemenetelmän valintaan vaikuttavat: data, datan 

ominaispiirteet, datan tyyppi (aikasarjan arvojen frekvenssi) ja tarvittavien ennusteiden 

määrä ja tarpeen toistuvuus.  
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Aikasarjan ominaispiirteet vaikuttavat ennustemallin valintaan. Makridakis et al. (1998 

& 1982) mukaan kausivaihtelu on säännöllisyytensä vuoksi helppo huomioida, eikä 

mallien tarkkuus sen huomioimisessa juurikaan vaihtele. Tämän takia he suosittelevat 

mahdollisimman yksinkertaista mallia – klassista dekomponointia – tehtävään jopa 

siten, että sitä käytettäisiin ARIMA-mallien yhteydessä ennen niiden soveltamista. 

Toisin sanoen ARIMA-malli rakennettaisiin vasta aikasarjaan, josta kausivaihtelu on 

poistettu. Näin voidaan päästä tarkempiin tuloksiin kuin poistamalla kausivaihtelu 

differensioinnilla (Makridakis & Hibon 1997). Samaa ehdotetaan eksponentiaaliseen 

tasoitukseen jos aikasarjassa esiintyy kausivaihtelua (Makridakis & Hibon 1997); Holtin 

menetelmä sovellettuna dataan, josta kausivaihtelu on poistettu dekomponoinnilla 

tuottaa tarkempia ennusteita kuin Wintersin menetelmä, joka itse huomioi 

kausivaihtelun (Makridakis et al.  1998). Toisaalta ARIMA-malleista on todettu, että jos 

kausivaihtelun luonteen muuttumista on odotettavissa, on parempi rakentaa ARIMA-

malli dataan, josta kausivaihtelua ei ole etukäteen poistettu (Jarrett 1991). 

Makridakis et al. (1982) mukaan yksinkertaiset menetelmät ovat yhtä tarkkoja kuin 

sofistikoituneemmat, kun aikasarjaan sisältyvä satunnaisuus on merkittävää. Tällöin 

yksinkertainen eksponentiaalinen tasoitus on usein tarkin (Makridakis et al. 1998). Jos 

trendi-sykli-komponentin merkitys on suurempi kuin satunnaisuuden, yksinkertaisen 

eksponentiaalisen tasoituksen tarkkuus pienenee. 

Kun trendi on vahvin vaikuttava tekijä, on Holtin menetelmä suositeltavin menetelmä, 

sillä se ekstrapoloi viimeistä tasoitetuttua trendiä lineaarisesti. Jos taas sykli dominoi, 

olisi trendin ekstrapolointia hidastava vaimennettu eksponentiaalinen tasoitus (damped 

exponential smoothing) parempi malli. (Makridakis et al. 1998) 

Datan tyyppi, siis se, onko aikasarja esimerkiksi vuosi-, kvartaali, kuukausi- vai 

päivittäinen sarja, vaikuttaa myös ennustemallin valintaan. Pääasiassa tämä johtuu siitä, 

että eritasoisissa sarjoissa esiintyvän satunnaisen vaihtelun merkitys on erilainen. 

Esimerkiksi päivittäisessä datassa voi esiintyä suuriakin vaihteluita, jotka kuitenkin 

tasoittuvat, kun siirrytään pidemmän ajan tarkasteluun, esimerkiksi kuukausittaiseen 

dataan. Päivittäiselle datalle suositellaan tästä syystä yksinkertaista eksponentiaalista 

tasoitusta ja vuositason datalle trendisovitusta, joka kertoo ehkä parhaiten pitkän 
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aikavälin trendistä. Kvartaalidatalle suosituksena ovat sofistikoituneemmat menetelmät, 

jotka pystyvät huomioimaan sekä trendin että (vuositason dataa) lyhyemmällä 

aikavälillä usein esiintyvän kausivaihtelun ja muut monimutkaisemmat kuviot. 

(Makridakis et al. 1998) 

Tarvittavien ennusteiden määrä vaikuttaa lähinnä resurssien tarpeen ja käytettävyyden 

kautta. Mitä enemmän ja mitä useammin ennusteita tarvitaan, sitä yksinkertaisempia 

menetelmiä tulisi suosia (Makridakis et al. 1998). Tietotekniikan ja automaattisten 

ennustejärjestelmien kehitys tuo toki osaltaan ratkaisun tähän pulmaan, mutta väite 

pitänee vielä suurelta osin paikkansa. Monimutkaisempien mallien laadinnassa tarvitaan 

aina enemmän manuaalista työtä. 

Ennustehorisontti vaikuttaa myös ennustemenetelmän valintaan. Erityisesti lyhyen 

tähtäimen (kysynnän) ennustamisessa voidaan hyötyä aikasarjaan liittyvästä inertiasta; 

talouden ja liiketoiminnan ekstrapolointi lyhyellä aikavälillä on yleensä riittävän 

tarkkaa, sillä niihin liittyvät muutokset ovat yleensä hitaita. Myös vakiintuneen 

kausivaihtelun muutokset ovat hitaita. (Makridakis et al. 1998) 

Lyhyelläkin aikavälillä voi tosin esiintyä yllättäviä, kysyntään merkittävästi vaikuttavia 

asioita. Yleensä näitä ei voida ennakoida, mutta niiden vaikutus voidaan huomioida 

tapahtuman jälkeistä aikaa koskevissa ennusteissa. Vaikutusten huomioiminen 

edellyttää usein historiallista tietoa aiemmista samankaltaisista tapahtumista ja niiden 

vaikutuksesta kysyntään. 

Holloway (2008) esittää ennustemenetelmän valintaan vaikuttavina tekijöinä edellä 

käsiteltyjen lisäksi myös käytettävissä olevan tutkimusajan, resurssit ja väärän 

ennusteen pohjalta toimimiseen liittyvät riskit. 

Yleisenä periaatteena on hyvä muistaa, että kun ennustamistoimintaa ollaan vasta 

aloittamassa, tulisi menetelmien olla yksinkertaisia. Kokemuksen karttuessa voidaan 

siirtyä monimutkaisempiin menetelmiin.  
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2.4 Teoriaosan yhteenveto 

Lentoyhtiöiden toiminnan optimoinnissa tuottojen hallinnalla eli Revenue 

Managementilla on iso rooli. Tuottojen hallinta on kehittyneempää lentoliikenteen 

matkustajapuolella, osin siksi, että matkustajaliikenne tuo suurimman osan perinteisten 

lentoyhtiöiden tuotoista. Toinen syy on, että rahtitoiminnassa tuottojen hallinta on 

teoriassa kuvatuista eri syistä haasteellisempaa, eikä siinä voida suoraan soveltaa 

matkustajapuolen malleja. Rahtitoiminnan tuottojen hallintaa varten on esitetty siihen 

suunniteltua prosessia, jossa mm. tärkeät sopimusasiakkaat voidaan huomioida jo 

prosessin alkuvaiheessa.  

Useat tuottojen hallinnan tehtävät edellyttävät ennustamista, jonka on sanottu olevan 

yksi lentoyhtiöiden tärkeimpiä tehtäviä. Ilman ennusteita tuottojen hallintaprosessi ei 

voi toimia.  Yksi tärkeimmistä ennustettavista asioista on kysyntä. 

Kysynnän ennustamisessa voidaan käyttää useita erilaisia malleja. Ennustemallit 

voidaan jakaa kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin ennustemalleihin. Kvalitatiiviset mallit 

perustuvat usein subjektiivisiin näkemyksiin, kvantitatiiviset tiedon analysointiin ja 

matemaattisten mallien rakentamiseen. Jo yksinkertaiset kvantitatiiviset mallit ovat 

usein kvalitatiivista ennustamista tarkempia, jos mallien rakentamiseksi on saatavilla 

riittävästi dataa. Kvalitatiivisen ennustamisen vahvuutena on kyky ennakoida tulevia 

muutoksia, joita kvantitatiiviset mallit eivät osaa huomioida.  

Kvantitatiivisten mallien ennustetarkkuus ei välttämättä parane mallien 

monimutkaistuessa; usein yksinkertaiset mallit ovat monimutkaisia tarkempia. 

Regressiomallit vaativat paljon dataa ja ovat raskaita kehittää ja käyttää. Aikasarja-

analyysiin perustuvat mallit eivät tarvitse niin paljon tietoa ja ovat siten kevyempiä. 

Myös niiden tarvitsema laskentateho on pienempi. Nyrkkisääntö on, että mitä useampia 

ja tiheämmin ennusteita täytyy laatia, sitä yksinkertaisempia malleja tulisi käyttää.  

Varsinaisen ennustemenetelmän valintaan vaikuttavat useat asiat. Ensiksi 

ennustamisstrategia: mitä ennustetaan ja millä aggregaatiotasolla. Toiseksi, valittu 

lähestymistapa – top-down vai bottom-up – vaikuttaa menetelmän valintaan. 

Ennustehorisontti ja käytettävissä olevat resurssit ovat nekin olennaisia tekijöitä 
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lähestymistapaa ja mahdollisia menetelmiä pohdittaessa. Lisäksi käytössä olevat 

järjestelmät voivat asettaa rajoitteita tai vaatimuksia ennusteille. Ennustemenetelmän 

valinta riippuu myös organisaation kokemuksesta ennustamisessa. Jos kokemusta on 

vähän, on parempi aloittaa yksinkertaisista menetelmistä, ja siirtyä monimutkaisempiin 

kokemuksen karttuessa ja tiedon lisääntyessä. Lähestymistavan ja ennustemallin valinta 

riippuu myös ennustettavasta suureesta, saatavilla olevasta tiedosta, sen määrästä ja 

aikasarjan ominaispiirteistä. Yksi merkittävimpiä mallinvalintakriteereitä on vaadittava 

ennustetarkkuus.  

Ennustetarkkuutta voidaan mitata useilla eri mittareilla, joista täytyy valita tilanteeseen 

sopivin. Ennustemenetelmän varsinainen ennustetarkkuus voidaan mitata ennustamalla 

sillä  aikasarjan  osaa,  johon  sitä  ei  ole  sovitettu  –  siis  osaa,  joka  on  ennen  mallin  

sovitusta jätetty aikasarjan loppupäästä pois. Eri mallien ennustetarkkuutta tällä lailla 

arvioimalla saadaan käsitys niiden todellisesta arvosta kyseisen aikasarjan 

ennustamisessa. Usein onkin syytä suorittaa tällainen vertailu ennen lopullista mallin 

valintaa. 

Ennustetarkkuuden määrittämisessä ennustevirheen mittana voidaan käyttää useita eri 

mittareita, joista suosituimpia ovat MAPE, MSE ja MAD. Ennustevirheen lisäksi 

käytetyn mallin tarkkuutta voidaan verrata yksinkertaiseen naiivin ennusteen 

tarkkuuteen käyttämällä Theilin U-arvoa.  

Tarkkuuteen vaikuttavia seikkoja on useita, eivät vähäisimpänä ennustettavan aikasarjan 

sovitusta varten analysoitavan aikajakson ominaispiirteet. Jos jakso on poikkeava ja sitä 

seuraava ennustettava aika palaa normaaliin, ei ennustetarkkuus voi olla kovin hyvä. 

Aikasarjan ominaispiirteistä saa usein hyvän kuvan tarkastelemalla suuretta graafisesti, 

myös klassinen dekomponointi voi olla avuksi.  

Ennustamiseen liittyy aina epävarmuutta ja ennustamisen tuloksiin tulee suhtautua sen 

mukaisesti. Jos epävarmuus on suurta, tulee toiminta suunnitella sen mukaisesti. 

Ennustamiseen liittyvästä epävarmuudesta ja sen käsittelemisestä kirjoittavat mm. 

Makridakis et al. (2009a ja 2009b) ja Makridakis ja Taleb (2009). 
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Teoriaosa vastaa tutkimuskysymykseen 1 (RQ 1), ”Millaisia ennustemalleja kysynnän 

ennustamisessa yleensä käytetään?” Kysynnän ennustamiseen voidaan käyttää 

monenlaisia malleja, ennustamisen tarkoituksen monesti määrittäessä käytettävän 

menetelmän. Lyhyen tähtäimen ennustamiseen lentoliikenteessä useimmin käytetyt 

mallit ovat kvantitatiivisia, kohtuullisen yksinkertaisia malleja. Tilanteesta riippuen 

voidaan käyttää regressioanalyysiä tai aikasarja-analyysiä. Näistä aikasarja-analyysi on 

suositumpi, etenkin tuottojen hallinnan ja siinä käytettävien järjestelmien yhteydessä. 

Yksi usein käytetty aikasarja-analyysin muoto on eksponentiaalinen tasoitus. 
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3 EMPIRIA 

Tässä kappaleessa esitetään empiirisen tutkimusprosessin lisäksi tutkimustulokset ja 

käytännön johtopäätökset.  

Aluksi kuvataan case-yritys yleisesti, minkä jälkeen kuvataan tutkimusprosessi ja case-

yrityksen nykytila työn kannalta olennaisin osin. Käytännössä viimemainittu tarkoittaa 

rahdin prosessin kuvaamista. Kappaleessa kuvataan lisäksi ennustamisen nykytila ja 

käsitellään ennustamisen mahdollisuuksia yrityksessä. Tämän jälkeen siirrytään 

kuvaamaan ennustamiseen liittyvää tiedonkeruuta, tiedonkäsittelyä sekä ennustemallien 

kehittämistä ja valintaa. Lopuksi esitetään empiirisen tutkimuksen tulokset ja 

johtopäätökset. 

Empiiristä osiota varten kerättiin tietoa case-yrityksessä tehdyin haastatteluin. 

Numeerinen tieto hankittiin pääasiassa yrityksen käytettävissä olleista tietokannoista, 

myös joitain julkisia tiedonlähteitä käytettiin. 

3.1 Case-yrityksen kuvaus 

Case-yritys toimii kansainvälisessä lentoliikenteessä kuljettaen matkustajia ja rahtia. 

Reittiliikenteen lisäksi lentoyhtiöllä on tilausliikennettä.  Yrityksen liikevaihto vuonna 

2009 oli n. 1838 miljoonaa euroa ja sillä oli henkilöstöä vuoden 2009 lopussa 7945 

(Finnair 2010b).  

Yhtiön tuotoista suurin osa tulee matkustajaliikenteestä rahdin osuuden ollessa silti 

merkittävä; vuonna 2009 rahtituottojen osuus koko Lentoliikenne-segmentin tuotoista 

oli noin 10 prosenttia. Lentoliikenne-segmentin liikevaihto oli n. 75 % koko konsernin 

liikevaihdosta vuonna 2009. (Finnair 2010b)  

Rahdin tuotoista postin osuus on n. 10 prosenttia (Turunen 23.10.2009). Yhtiön 

rahtiliikenteen kehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut selkeästi 

nousujohteista, kuten muunkin liikenteen kehitys. 
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Parhaiten rahtiliikenteen kehitys selviää kuvaajasta (kuva 7). Kuvaajassa esitetään 

samalla myös matkustajaliikenteen ja liikevaihdon kehitys. Rahtiliikenteen kehitystä 

kuvaa FTK (freight tonne kilometres, kuljetetut rahtikilot) ja matkustajaliikennettä ASK 

(available seat kilometres, tarjotut matkustajapaikkakilometrit) ja RPK (revenue 

passenger kilometres, myydyt matkustajapaikkakilometrit). Tiedot esitetään 

kvartaaleittain indeksoituna siten, että vuoden 1999 ensimmäinen kvartaali vastaa arvoa 

100. Kvartaalikuvaajan aikajana on Q1/1999 – Q4/2009. 

 

 
 

Kuva 7. Case-yrityksen liikenteen kehitys kvartaaleittain 1999-2009 (data: AEA 
2010) 

 
Tutkimusjakson viimeisen puolentoista vuoden aikana, alkuvuodesta 2008 syksyyn 

2009, alaa ja yritystä ovat koetelleet maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sen 

jälkimainingit. Ala on erittäin suhdanneherkkä, mikä näkyy myös liikenteen 

kehityksessä. Viimeisen finanssikriisin ohella esimerkiksi IT-kuplan puhkeaminen 

alkuvuonna 2001 näkyy erityisesti lentorahdin kuvaajassa. Ennustaminen kriisin aikana 

tai kriisin aikaisten tietojen pohjalta ei ole kaikkein helpoin tehtävä. 

Case-yrityksen lentorahtiliiketoiminta on alalla vallitsevan suuntauksen mukaisesti 

eriytetty omaksi tytäryhtiökseen. Tämä tuo jossain mielessä lisää läpinäkyvyyttä 
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toimintaan. Toisaalta vaarana voi olla näkymättömien aitojen syntyminen eri yksiköiden 

välille, voi syntyä myös tiedonkulullisia haasteita ja tapahtua ns. siiloutumista. 

Yrityksen rahtitoiminnassa suurimpia asiakkaita ovat suuret kansainväliset 

logistiikkayritykset. Huolitsijat edustavat yli 90 %:a kaikesta asioinnista. Noin 

kolmannes huolintaliikkeistä edustaa arviolta n. 80 % asioinnista. (Kanninen 

27.11.2010). 10 suurimman huolintaliikkeen osuus tuotoista noin 40 – 45 %. 

Huolitsijoiden merkitys on siis erittäin suuri. Alle 10 % liiketoiminnasta jää 

huolitsijoiden ulkopuolelle, mm. suorien asiakaskontaktien kautta tapahtuvaksi. 

Rahdin liiketoiminnassa näkyy selvästi rahdin yksisuuntaisuus ja epätasapaino eri 

suuntien välillä. Rahtiliikenne on painottunut vahvasti Aasian ja Euroopan välille siten, 

että rahtia kulkee länteen päin huomattavasti enemmän, ja siitä saatava tuotto on 

huomattavasti itään kulkevaa rahtia parempi. Rahtikysyntää itään joudutaan siis osin 

stimuloimaan halvemmilla hinnoilla; toisaalta halvemmat hinnat johtuvat siitä, että 

itäsuuntaan kapasiteettia on kysynnän heikkouden takia tarjolla runsaasti.  

Case-yrityksen Aasiasta länteen suuntautuvasta rahdista n. 80 % jatkaa Helsingin kautta 

muualle Eurooppaan (Turunen 23.10.2010). Suurin osa tästä kulkee maakuljetuksina, 

sillä yhtiön rahtikapasiteetti Eurooppaan on laivastosta johtuen hyvin rajallinen.  

Helsingistä lähtevästä rahdista alle puolet tulee Suomesta. Karkeasti voidaan sanoa että 

rahdista noin kaksi viidesosaa tulee Suomesta, Norjasta ja Ruotsista molemmista noin 

yksi viidesosa, viimeisen viidenneksen jakautuessa suurin piirtein puoliksi Saksan ja 

muun Euroopan kesken. 

3.2 Tutkimusprosessin kuvaus ja nykytila-analyysi 

Tutkimus alkoi teoriaan tutustumisen jälkeen, ja osittain jo sen ohella, rahdin prosessin, 

ennustamisen nykytilan ja käytettävissä olevan tiedon kartoittamisella. Tutkittavan 

prosessin nykytila määrää lähtötason; perustan, jonka varaan kehitystoimintaa voidaan 

rakentaa. Käytettävissä oleva tieto puolestaan määrittää pitkälti sen, millä menetelmillä 

tutkimusta voidaan tehdä ja millaisista aineista nykytilan määräämän lähtötason päälle 
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voidaan rakentaa. Siitä voidaan myös päätellä, voidaanko tutkimus tehdä näillä tiedoin 

vai pitääkö ensin suunnitella tiedonkeruuprosessi lisätiedon saamiseksi. 

Prosessin nykytilan ja saatavilla olevan tiedon kartoittaminen tapahtui haastattelemalla 

useita eri henkilöitä, ja tutustumalla pintapuolisesti työn kannalta olennaisiin yrityksen 

tietojärjestelmiin. 

3.2.1 Rahdin prosessikuvaus 

Rahdin kokonaisprosessiin tutustuttiin lähinnä case-yrityksessä tehtyjen haastattelujen 

kautta, mutta sitä varten tutkittiin myös joitain organisaation prosessikaavioita. 

Haastateltavat olivat Tuomas Kanninen (Business Intelligence Manager, Finnair Cargo 

Oy), Timo Turunen (Senior Manager, Revenue Management, Finnair Cargo Oy), Petteri 

Hellen (Systeemipäällikkö, Finnair Cargo Oy), Matti Paaso (Sales Manager, Finnair 

Cargo Oy) sekä eräät muut henkilöt case-yrityksessä ja emoyhtiössä. Tässä pyritään 

kuvaamaan prosessia teoriataustaa vasten ja vertaamaan empiiristä prosessia siihen. 

Teoreettisessa mielessä tuotantoyrityksen tuotannon suunnittelu perustuu kysyntätietoon 

ja ennusteisiin siitä sekä omaan tuotantoon, sen tilaan ja rajoitteisiin. Suunnitteluun 

vaikuttaa myös yhteistyö omien toimittajien ja alihankkijoiden kanssa. Joissain 

tilanteissa se voi asettaa raameja suunnittelulle. 

Seuraavassa kuvauksessa pyritään etenemään prosessin kannalta loogisessa 

järjestyksessä, lähtien liikkeelle kapasiteetin synnystä. 

Lentorahtiliiketoiminnassa merkittävin resurssi ja myytävä tuote on rahtikapasiteetti. 

Pääasiassa matkustajia kuljettavan yhtiön rahtikapasiteetista suurin osa syntyy 

matkustajalentojen yhteydessä; matkustajakoneiden rahtiruumaan kuormataan 

matkatavaran lisäksi rahtia (ns. belly-cargo). Näin on myös case-yrityksen tapauksessa, 

vaikka yritys aloittikin keväällä 2010 myös puhtaiden rahtilentojen lentämisen. 

Vuodesta 2011 puhtaiden rahtilentojen lentämisen on hoitanut Nordic Global Airlines  

(NGA), jolle liiketoiminta silloin myytiin ja josta Finnair omistaa 40 % (31.12.2013).  
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Rahtikapasiteetin saatavuus riippuu case-yrityksen kaltaisessa yrityksessä voimakkaasti 

matkustajapuolen tarpeista. Käytännössä suurin vaikuttava tekijä on matkustajamäärä, 

mutta kuten teoriassa on todettu, myös muut tekijät voivat vaikuttaa rahtikapasiteettiin. 

Saatavilla olevan rahtikapasiteetin määrittäminen ja ennustaminen on yksi 

lentorahtitoiminnan kulmakivistä. Siihen pohjautuu kysynnän ohella muun toiminnan 

suunnittelu. Teoriassa kuvatun RM-toiminnan menestyksekäs harjoittaminen edellyttää 

mahdollisimman tarkkaa tietoa kapasiteetista. 

Case-yrityksessä saatavilla oleva rahtikapasiteetti määräytyy paljolti sen mukaan, mihin 

kohteisiin matkustajaliikennettä on ja millaisilla koneilla niihin lennetään. Kohteista 

päätetään ja perustason liikennesuunnitelma tehdään case-yrityksessä hyvin aikaisessa 

vaiheessa, jotta lentojen myynti voidaan aloittaa. Lentojen tarkempi allokointi 

konetyypeille tehdään myöhemmin, noin 2 kk ennen lentoa, senhetkisen arvioidun 

kysynnän mukaan. Konetyyppi täytyy päättää näin aikaisin eri syistä johtuen; 

esimerkiksi miehistönkäytöstä voidaan päättää vasta, kun lennoilla käytettävät 

konetyypit on päätetty.  

Kysyntätilanne kuitenkin elää ja lopullinen kysyntä selviää vasta lennon lähtiessä. Voi 

olla, että alun perin tehty suunnitelma koneiden käytöstä ei enää ole optimaalinen. Siksi 

on tärkeää seurata kysyntätilannetta jatkuvasti ja pyrkiä ennustamaan lopullista 

kysyntää. Jos ennustettu lopullinen kysyntä antaa aihetta, pitää koneiden/konetyyppien 

allokointia reiteille muuttaa. 

Koneiden allokointi eri reiteille tehdään matkustajapuolen 

liikennesuunnitteluprosessissa. Rahtipuoli pääsee vaikuttamaan koneiden allokointiin 

esittämällä omat tarpeensa ja näkemyksensä rahtikysynnästä ja tulevista rahtimääristä. 

Haastattelujen mukaan muutaman kerran vuodessa järjestetään liikennesuunnittelun ja 

rahdin välisiä tapaamisia, joissa tarpeista keskustellaan. 

Rahdin kapasiteettisuunnittelu perustuu liikennesuunnittelusta saatuun tietoon 

lennettävistä reiteistä ja niillä käytettävistä konetyypeistä. Rahdilla on myös 
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käytettävissään tieto eri konetyyppien tarjoamasta rahtikapasiteetista näillä reiteillä eri 

matkustajamäärillä. Lentokohtaista kapasiteettitietoa rahti ei saa valmiina.  

Merkittävänä havaintona prosessista on pidettävä sitä, että vaikka tieto kapasiteetista eri 

matkustajamäärillä on olemassa, suunnittelu perustuu käytännössä reitin jäljelle jäävään 

rahtikapasiteettiin maksimimatkustajamäärällä. Matkustajamäärä ja esimerkiksi 

tuuliolosuhteet vaihtelevat lentokohtaisesti, joten suunnitteluperusteena tällainen 

kapasiteettiarvio on kyseenalainen, jopa pitkällä aikavälillä. Toki sillä voidaan 

varmistaa, että ei myydä ainakaan enempää kapasiteettia kuin on saatavilla, mutta 

toisaalta on vaarana, että kapasiteettia jää virheellisen arvion takia myymättä. Silloin 

lento lennetään osittain tyhjänä ja osa kapasiteetista alan termein ilmaistuna pilaantuu.  

Tyhjän kapasiteetin lennättäminen on eri arvioiden mukaan noin 3 – 4 kertaa kalliimpaa 

kuin se, että osa rahdista joudutaan jättämään luvatulta lennolta pois kapasiteetin 

liiallisen myynnin takia. Optimaalisessa tilanteessa kapasiteetti tulisi täysin käytettyä 

siten, että yhtään rahtia ei tarvitsisi jättää lennolta pois. Jotta tähän päästäisiin 

tilanteessa, jossa osa varatusta kapasiteetista jätetään käyttämättä tai osa tehdyistä 

varauksista perutaan ennen lennon lähtöä, täytyy kapasiteettia myydä hieman enemmän 

kuin sitä on. Täytyy siis tehdä teoriaosassa kuvattua ylibuukkausta.  

Jotta ylibuukkaus onnistuisi hyvin, täytyy käytettävissä olevan rahtikapasiteettiarvion 

olla riittävän tarkka. Samoin tulisi tuntea asiakkaiden varauskäyttäytyminen tai 

lentokohtainen varaustilanteen kehittyminen kohtuullisen hyvin, ja sitä pitäisi pystyä 

ennakoimaan.  

Haastattelujen perusteella ylibuukkausta tehdään ns. rukkastuntumalta. Toisin sanoen 

siihen ei ole olemassa määriteltyä prosessia, eikä esimerkiksi malleja, joiden avulla sitä 

tehtäisiin, vaan toiminta perustuu eri henkilöiden subjektiivisiin näkemyksiin ja 

kokemusperäiseen tietoon ”oikeasta” ylibuukkaustasosta. Lisäksi toiset uskaltavat ottaa 

ylibuukkauksen suhteen enemmän riskiä kuin toiset, joten ylibuukkaustaso vaihtelee 

henkilöstä riippuen. (Paaso 2010) 
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Tällainen ylibuukkaus voi johtaa hyviinkin tuloksiin, mutta todennäköisesti tulokset 

vaihtelevat; joskus ylibuukkaus voi onnistua hyvin, toisinaan huonommin. Yleensä 

määritellyin prosessein päästään tasaisempiin ja parempiin tuloksiin. Edellytyksenä 

paremmille tuloksille on luonnollisesti laadukas tieto optimaaliseen ylibuukkaustasoon 

vaikuttavista tekijöistä. Yksi näistä on varaustilanteen kehittyminen. Myös tarkempaa 

kapasiteettitietoa tarvitaan, sillä se pienentää tarvetta ylibuukkaukselle. Jos 

kapasiteettitietoa tai ennustetta kapasiteetista ei ole, voidaan ajautua kompensoimaan 

tätä puutetta ylibuukkauksella. Esimerkiksi, jos suunnittelu perustuu 

maksimimatkustajamäärään (ja siis minimirahtikapasiteettiin), on suunnitteluperusteena 

rahdin osalta todellista pienempi kapasiteetti, jota sitten ylibuukataan pyrkien 

kompensoimaan kapasiteettiennusteen vajavaisuutta. Jos käytettävissä olisi parempi 

kapasiteettiennuste, ylibuukkausta ei tarvitsisi tehdä yhtä paljon (ylibuukkaustaso voisi 

olla 30 %:n sijaan esimerkiksi 25 % tai 5 %). 

Case-yrityksessä, samoin kuin alalla yleensä, myynti perustuu sekä pitkäaikaisiin 

sopimuksiin, joista osa koskee ns. allokaatioasiakkaita, että ad-hoc-myyntiin. 

Allokaatioasiakkaat ovat asiakkaita, joiden kanssa tehdyt sopimukset takaavat 

asiakkaalle tietyn kapasiteetin sopimuksen mukaisilla lennoilla. Nämä ovat tärkeitä 

asiakkaita, ja ryhmään kuuluu niin huolitsijoita kuin yksittäisiä yrityksiäkin. Lennon 

rahtimyyntiä suunniteltaessa saatavilla olevasta kapasiteetista poistetaan ensin 

allokaatioasiakkaille varattu kapasiteetti. 

Toinen sopimustyyppi ovat asiakkaat, joiden kanssa on tehty hinta- tai 

alennussopimuksia. Hinta voi olla sovittu tai voidaan sopia, että hinta laskee asioinnin 

lisääntyessä. Näille asiakkaille kapasiteettia ei taata. Sopimusmyynnin lisäksi pieni osa 

rahdista myydään ad-hoc-myyntinä senhetkiseen hintaan. 

Suuret huolitsijat varaavat yleensä tietyn kapasiteetin haluamiltaan lennoilta etukäteen 

ja kapasiteetti taataan niille. Vaikka kapasiteetti taataan, tieto lopullisesta rahtimäärästä 

saadaan asiakkaalta käytännössä aika myöhään. Huolitsijat eivät välttämättä käytä 

varaamaansa kapasiteettia kokonaan, ja niiden lopulta toimittama rahtimäärä voi poiketa 

merkittävästikin alkuperäisestä ”bulkkivarauksesta”. 
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Toimitusketjun osalta nykytila näyttää pintapuolin tarkasteltuna lentorahtitoimialalle 

tyypilliseltä; isoin osa rahdista tulee huolitsijoiden kautta, mutta muitakin 

sopimusasiakkaita on. 

Lennolle tuleva rahtimäärä alkaa tarkentua vasta, kun varsinaisia varauksia yksittäisistä 

lähetyksistä alkaa tulla. Kaikista asiakkaiden lähetyksistä täytyy tehdä rahtivaraus. 

Allokaatioasiakkaille on varattu tietty kapasiteetti, mutta allokaatioon sisältyvät 

lähetykset täytyy silti varata erikseen. Varauksista yli 90 % tehdään puhelimitse ja vain 

noin 5 % sähköisesti. 

Lähetys voidaan varata aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisin ehdoin tai erillisen 

tarjouspyynnön perusteella.  Asiakkaat, joilla ei ole sopimushintoja, pyytävät 

tarjoushintaa, joka lasketaan joka lähetykselle erikseen. Myös sopimusasiakkaiden on 

mahdollista pyytää hintatarjousta erikseen, mutta useimmiten toimitaan sopimushintojen 

puitteissa. Tarjouspyyntö kirjataan järjestelmään niukoin tiedoin varustettuna ja 

asiakkaalle tehdään tarjous. Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, se muutetaan 

varaukseksi. Sopimusasiakkaiden kohdalla tarjouspyynnön kirjaamiselta säästytään ja 

voidaan siirtyä suoraan varauksen kirjaamiseen. 

Varausta tehtäessä tarkistetaan saatavilla oleva kapasiteetti. Mahdollisten lentojen 

kapasiteettitiedot näkyvät suoraan järjestelmässä. Varaus tehdään tietyille lennoille ja 

kyseisten lentojen kapasiteettitieto päivitetään vähentämällä siitä varauksen vaatima 

massa ja tilavuus. (Ihan ensimmäisenä lennon kapasiteetista on vähennetty allokaatiot, 

minkä jälkeen jäljelle jäävä kapasiteetti on ns. free-sale-kapasiteettia, joka on vapaassa 

myynnissä. Allokaatioiden ulkopuoliset varaukset vähennetään free-sale-kapasiteetista.) 

Varsinaista varausta tehtäessä tarvittavat tiedot kirjataan sähköiseen järjestelmään (e-

Go) niin sanottuna MSB:nä (Multi Sector Booking).  

Tietoja, jotka rahtivaraukseen on pakko kirjata, ovat rahtikirjan numero, asiakasnumero, 

lähtö- ja määräpaikka sekä haluttu lento ja sen päivämäärä. Lähetyksen paino on myös 

pakollinen tieto, samoin tilavuus. Jos tilavuustietoa ei ole saatavilla, se voidaan laskea 

painosta muuntokertoimella, jona käytetään 1 kg = 0,006 m3 (määritelmän mukaan 6 m3 
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= 1000 kg eli 1 m3 = 166,667 kg). Samalla kertoimella saadaan vastaavasti tilavuudesta 

ns. laskutettava paino (chargeable weight). Lähetyksen hinta määräytyy todellisesta 

painosta ja lasketusta laskutettavasta painosta suuremman mukaan.  

Lisäksi varaukseen on kirjattava lähetyksen sisältö (vapaamuotoinen teksti; tietoa ei 

voida helposti hyödyntää). Yleensä tässä vaiheessa kirjataan myös valinnaisia tietoja, 

joista osa täytyy kirjata viimeistään ns. rahtikirjaan. Kirjaamalla ne tässä vaiheessa 

säästytään lisätyöltä myöhemmin. Lähetyksen lähettäjä ja vastaanottaja voidaan kirjata 

(pakollisia tietoja rahtikirjassa) ja lähetykselle voidaan kirjata hinta- ja 

prioriteettiluokka. Myös halutut lentosegmentit voidaan määritellä.  

Varauksen kirjaamisen jälkeen lennon/lentojen tiedot päivitetään vastaamaan varauksen 

jälkeistä tilannetta. 

Varaustilanne alkaa kehittyä lentorahtitoiminnalle ominaiseen tapaan hyvin myöhään. 

Kaksi vuorokautta ennen lentoa arviolta vasta n. 50 % kaikesta lennolle tulevasta 

rahdista on tiedossa (Hellén 2010), ja lennolle saattaa tulla tavaraa vielä vain kuusi 

tuntia ennen lentoa. Varausta tehtäessä määritellään lähetyksen koko reititys, joten 

useamman segmentin kulkevista lähetyksistä on jatkolentojen varaustieto olemassa 

keskimäärin hieman asemalta lähteviä lähetyksiä aiemmin. Tarkat tiedot lähetyksistä 

saadaan viimeistään niitä vastaanotettaessa, jolloin lähetykset mm. punnitaan. Myös 

lähetyksen lopullinen tilavuus ja tilantarve selviävät vasta tässä vaiheessa. 

Tehty varaus voidaan luonnollisesti perua. Alalle yleiseen tapaan myöskään case-

yrityksessä ei sakoteta perutusta rahtivarauksesta, mikä aiheuttanee jonkin verran turhia 

varauksia. 

Varaustilanteen kehittyminen riippuu hiukan rahtiasemasta. Esimerkiksi Koreassa ei 

kahta päivää aikaisemmin ole vielä lainkaan rahtivarauksia, kun taas Japanissa kaikki 

tuleva rahti täytyy olla jo 24 h ennen lentoa turvatarkastettuna lentokentän 

rahtiterminaalissa. 

Varauksen tekemisen jälkeen seuraava tapahtuma prosessissa on käytännössä fyysinen 

tavaran vastaanotto. Viimeistään tavaraa vastaanotettaessa laaditaan rahtikirja ja 
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kirjataan siihen kaikki vaadittavat tiedot. Samalla lähetykset turvatarkastetaan ja 

tullataan. Vastaanoton jälkeen tavara siirretään välivarastoon odottamaan kuormausta.  

Jos lähtöajankohdan lähestyessä alkaa näyttää siltä, että asiakkaan ennalta varaama 

kapasiteetti jää vajaaksi, pyritään asiakkaaseen ottamaan yhteyttä ja tarkistamaan, onko 

tavaraa tulossa lisää. Ellei, kapasiteetti voidaan vapauttaa muulle rahdille. Käytännössä 

tämä tapahtunee viimeisen vuorokauden sisällä ennen lentoa. Tyhjäksi jääneen tilan 

myyminen näin lyhyellä aikavälillä on haasteellista. 

Joka lennolle laaditaan kuormausohje, ja aikanaan varastossa olevat tavarat kuormataan 

sen mukaisesti kuljetusyksiköihin ja koneeseen. Lähetysten lastaaminen 

kuljetusyksiköihin on joskus haastavaa, sillä lähetyksiä on monen muotoisia, ja osa 

niistä on sellaisia, että niiden päälle ei voi lastata. Ammattitaidollakin on lastauksessa 

merkitystä; toinen ryhmä saa saman tavaramäärän sovitettua tilaan, johon toinen ryhmä 

ei ole saanut sitä sopimaan. 

Jos lennolle toimitetaan enemmän tavaraa kuin kapasiteettia on, joudutaan osa rahdista 

jättämään pois. Pois jätettävät lähetykset pyritään valitsemaan siten, että pois 

jättämisestä aiheutuisi mahdollisimman vähän vahinkoa. Kiireellisimmät lähetykset 

pyritään kuljettamaan ja pois jätetään vähemmän kiireellisiä. Kun lähetystä ei voida 

kuljettaa sovitulla lennolla, otetaan yhteys asiakkaaseen ja sovitaan jatkotoimista. 

Lähetyksen kuljetusta voidaan siirtää tai se voidaan reitittää uudelleen. 

Jos lennolle on jäämässä tilaa, pyritään se täyttämään kuljetusta odottavalla tai muulla 

rahdilla mahdollisuuksien mukaan. 

Noin päivää ennen lentoa tehdään tarkempaa sovitusta tilanteen ja matkustajamäärän 

suhteen. Sovituksella ”kone yritetään rakentaa mahdollisimman hyvin täyteen”. 

(Kanninen 2010) 
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3.2.2 Järjestelmät ja tiedonkeruu 

Rahdissa ei ole varsinaista RM-järjestelmää. Operatiivinen toiminta (mm. tarjousten 

tekeminen ja varausten hallinta) ja laskutus hoidetaan e-Go -järjestelmällä, josta 

saadaan myös joitain raportteja (mm. myynnin toteutuneet tuotot). Järjestelmä antaa 

varauksen yhteydessä nettohinnan, joka kertoo kuljetuksen kannattavuuden. (Kanninen 

2010) 

Järjestelmään saadaan aikataulutiedot konsernin tietojärjestelmistä, hinnat syötetään 

sinne rahdin myyntiosastolla, ja käsittely ja jatkokuljetuskustannukset syötetään 

manuaalisesti. Järjestelmä liittyy asiakkaiden järjestelmiin lähetysten seurannan ja 

sähköisten rahtikirjojen osalta. (Kanninen 2010) 

Järjestelmään tallentuu yksittäisistä lähetyksistä tiedot mm. asiakkaasta, painosta ja 

tilavuudesta, lähetyksen tyypistä, lähtöpaikasta ja määränpäästä sekä reitityksestä. Myös 

lähetyksen kiireellisyysluokka tallentuu (kiireellisyysluokkia on kolme: FIR, BUS, ECO 

eli First, Business ja Economy). Eri kiireellisyysluokat eroavat toisistaan toimitusajan ja 

kuljetuksen hinnan suhteen. Periaatteessa kaikki varauksesta saadut tiedot tallentuvat. 

Mm. lähetyksen alkuperäinen varausaika näkyy lähetyksen tiedoista. 

Lentokohtaisesti järjestelmään ei tallennu esimerkiksi lennon täyteen tuleminen. Toisin 

sanoen, jos lento lähtee täytenä, ei sitä jälkeenpäin voida todeta. Lennoilla paino on 

yleensä rajoittavampi tekijä kuin tilavuus, mutta joissain kohteissa tilavuus saattaa tulla 

ensin rajoittavaksi. Painomielessä rajoitetut tai vajaat lennot saataisiin selville, sillä tieto 

ns. underloadista eli kilomääräisestä alikuormasta jää konsernin tietojärjestelmiin. 

Underloadista ei kuitenkaan voida vedenpitävästi päätellä, että lento on ollut 

kapasiteettimielessä vajaa, jos tilavuus tai jokin muu tekijä on tullut rajoittavaksi ennen 

painoa. 

Järjestelmästä saadaan tarvittaessa asiakaskohtaisia raportteja. Esimerkiksi asiakkaan 

kuljetettavaksi antamat rahtilähetykset hintoineen saadaan jäljitettyä. Perutuista 

varauksista sen sijaan ei jää jälkiä järjestelmään. Asiakkaiden lähetysten kokoa 

verrattuna alkuperäisen varauksen suuruuteen seurataan satunnaisesti. Esimerkiksi 

huolitsijoiden suurten varausten todellista toteutumista ts. sitä, kuinka paljon huolitsijan 
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lennolle varattuun kiintiöön oikeasti tulee rahtia, ei haastattelujen perusteella tarkkailla 

säännöllisesti. 

3.2.3 Ennustamiskäytännöt ja ennustamisen nykytila case-yrityksessä 

Rahtikuormien ennustamisen nykytila oli helppo todeta; kuormia ei ennusteta. Ei ole 

olemassa määriteltyä ennusteprosessia, eikä menetelmiä. Suureksi osaksi tämä varmasti 

johtuu siitä, että aiemmin ei ilmeisesti ole nähty tarvetta tällaiselle ennustamiselle. Työn 

kuluessa kävi myös selväksi, ettei muukaan ennustaminen ole määriteltyä, eikä 

esimerkiksi käytettävissä olevaa rahtikapasiteettia ennusteta rahdin 

suunnitteluprosesseja silmälläpitäen. 

Ennusteita ei siis ole tehty määritellyin proseduurein, mutta jonkinlaista henkilöiden 

kokemukseen perustuvaa ennustamista on jossain määrin harjoitettu. Tätä on case-

yrityksessä kuvattu mm. sanalla manuaalinen, mikä ei vielä kerro paljon itse 

ennustamiskäytännöistä. Esimerkiksi kysyntää ennustetaan, ennustamisen perustuessa 

olemassa olevaan liikenteeseen, kuormiin ja tuottoihin, markkinatilastoihin (markkinan 

kokoon, keskihintaan, omaan markkinaosuuteen ja kapasiteettiin) sekä 

myyntihenkilöstön näkemyksiin. Miten tästä tarkkaan ottaen saadaan ennuste, ei ole 

käynyt ilmi. Mitään matemaattisia malleja ei kuitenkaan ole käytetty (Kanninen 2010).  

Jos ennusteista saadaan tarkempia käyttämällä parempia menetelmiä, voidaan toiminta 

suunnitella tarkemmin ja paremmin, mikä tarjoaa mahdollisuuden lisätuottoihin. 

Vastauksena tutkimuskysymyksen 2 (RQ 2) toiseen osaan voidaan todeta, että 

lentorahdin osalta kysyntää ennustetaan esille tulleiden menetelmien ollessa 

epämääräisiä. Rahtikuormia ei ennusteta. 

3.3 Rahdin ennustaminen ja ennustamisen mahdollisuudet yrityksessä 

Tässä tutkimuksessa lähtökohta oli pyrkiä laatimaan malli rahtikuormien (tai kysynnän) 

ennustamiseksi tietyillä reiteillä ja lennoilla. Tavoite liittyy toisen diplomityön aiheena 

olevaan  Demand  Driven  Dispatch-malliin.  D3-mallin tarpeita varten olisi hyvä olla 

käytettävissä ennuste lentojen rahtimääristä.  
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 D3-mallien ajatuksena on, että konetyyppejä allokoidaan reiteille siten, että nettotuotto 

saadaan maksimoitua. Jos rahtimäärä pystyttäisiin ennustamaan, voitaisiin myös rahti 

huomioida D3:n mukaista koneiden allokoinnin optimointia tehtäessä. Rahtituotto on 

toinen D3-prosessissa tarvittava tieto, mutta kuormakohtaisen ennustamisen sijaan 

tuottona voitaisiin käyttää esimerkiksi reitin viimeaikaista keskituottoa. Tässä 

pääasiallinen tavoite on kuormien ennustaminen.  

D3:n mukaisia päätöksiä tehdään lyhyellä aikavälillä, ja parhaissa sovellutuksissa 

konetyypin lopullinen valinta voidaan tehdä vasta lentoa edeltävänä päivänä tai 

edellisenä yönä. Tämä tarkoittaa, että ennusteet tarvittaisiin vasta tuolloin. Prosessista ja 

vastuiden siirtymisestä johtuen ennusteiden pitäisi kuitenkin olla valmiina jo kolme 

päivää ennen lennon lähtöä. Tällöin optimointi voitaisiin ajaa jo kolme päivää ennen 

lennon lähtöä tapahtuvaa vastuunsiirtoa aiemmin, mikä helpottaisi siirron jälkeisen 

vastuuyksikön toimintaa.  

D3-prosessin suunnittelu on vielä siinä vaiheessa, että prosessissa tarvittava 

ennustehorisontti rahtikuormien suhteen ei ole tarkkaan selvillä ja voi poiketa 

mainitusta kolmesta päivästä, jota tässä työssä pidetään lähtökohtana. Toisaalta 

rahtikuormien perustaso pitäisi pystyä ennustamaan noin kaksi kuukautta ennen lentoa, 

jos rahtikuormat haluttaisiin huomioida jo liikennesuunnittelun normaaliprosessissa. 

Kolme päivää olkoon kuitenkin lähtökohta. Ennustehorisontti on siis erittäin lyhyt, 

lähes välitön. 

Lähestymistapa määräytyy tässä tarpeesta; on ennustettava päivittäisiä lentokohtaisia 

kuormia, jotta pystytään koneenkäytön optimointiin lentotasolla. Tällöin lähtökohtana 

on pidettävä alhaalta-ylös-tyylistä ennustamista (bottom-up). Ylhäältä-alas (top-down) 

ennustaminen – kokonaisrahtimääristä alaspäin aina lentotasolle – ei toimisi. Toisaalta 

lentorahtikuorman ennustamista ei voida myöskään aloittaa hyödyke- tai tuotetasolta, 

sillä tarvittavia tietoja ei ole saatavilla. 

Lentokohtaisten kuormien ennustaminen osoittautui haastavaksi. 
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3.3.1 Tiedonkeruu ja tiedon piirteet 

Ennustetarpeen määrittelyn ja prosessiin tutustumisen jälkeen on tärkeää perehtyä 

saatavilla olevaan tietoon ennustamisen näkökulmasta. Tiedon saatavuudessa oli hyvää 

ja huonoa. 

Tietoa case-yrityksen rahdin kehityksestä oli saatavilla yrityksen itsensä lisäksi 

julkisista lähteistä. Yksi niistä on AEA (Association of European Airlines), jonka 

Internet-sivuilta on saatavissa siihen kuuluvien lentoyhtiöiden viimeisen kymmenen 

vuoden kuukausittaiset liikennetiedot. Käytännössä AEAn jäseniä ovat kaikki 

merkittävät eurooppalaiset lentoyhtiöt (36 kpl), halpalentoyhtiöitä lukuun ottamatta. 

AEA:n tiedot ovat lentoyhtiöiden itsensä toimittamia, joten ne ovat tarkkoja. Niiden 

perusteella voidaan tarkastella liikenteen kehitystä pidemmällä aikavälillä. Tietoihin 

tutustuttiin ja niitä hyödynnettiin rahtiliikenteen kokonaiskehityksen kuvaamisessa 

(kuva 7). Niistä saa hyvän kuvan myös viimeisen kahden vuoden tapahtumista ja 

globaalin talouskriisin vaikutuksesta liikenteeseen. Vertailua muihin yhtiöihin ei tehty, 

vaikka se olisikin ollut mielenkiintoista. Yksityiskohtaisemman tiedon saatavuus piti 

kartoittaa yrityksen sisällä.  

Luonnollisesti ensimmäinen tarvittava tieto on liikenteen kehitys ja rahtimäärät 

tarkemmalla tasolla. Tämän tiedon saatavuus oli hyvä. Kuljetetun rahdin määrä kiloina 

oli saatavilla lentokohtaisesti päivätasolla ja tietoihin sisältyi myös lennolla käytetty 

konetyyppi. Tiedot pyydettiin kahden vuoden aikajaksolta (1.1.2008 – 31.12.2009) vain 

Aasian reittilentokohteista, sillä D3-projekti koskisi alkuvaiheessa juuri näitä kohteita. 

Ajatuksena oli alun perin myös, että ennustamisessa voitaisiin hyödyntää lentokohtaisia 

varaustietoja. Varaustilanteen ja varaushistorian perusteella voitaisiin laatia ennuste 

tulevan lennon kokonaisrahtimäärästä. Varaustietoja ei kuitenkaan ollut järkevästi 

käytettävissä, sillä varaustiedot eivät tallennu kokonaisuutena. Varauksen tiedoista osa 

tallentuu lähetystasolla, jolloin jokaisen lähetyksen varaustiedot täytyisi poimia 

yksitellen jokaisen lähetyksen tiedoista. Käytännössä tämä on mahdotonta. 

Toinen ajatus oli, että voitaisiin ennustaa lennolle tulevaa kuormaa asiakaskohtaisesti. 

Kun esimerkiksi suuret huolitsijat varaavat kapasiteettia tukkutyyliin myydäkseen sitä 
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eteenpäin, ei lennolle lopulta tulevasta rahtimäärästä ole varmuutta. Voitaisiin tutkia, 

miten hyvin tällaisten toimijoiden alkuperäiset varaukset toteutuvat ja mikä on 

odotusarvo lennolle tulevalle rahtimäärälle, jos varaus on tietynsuuruinen. 

Asiakaskohtaista ennustamista voisi soveltaa myös lähettäjätasolla, jos suuria 

vakiolähettäjiä löytyy. Toisaalta ajatus voi olla aika kaukaa haettu, sillä suurin osa 

rahdista kulkee huolitsijoiden kautta, ja ne voivat reitittää rahtinsa miten haluavat. Voisi 

kuitenkin kuvitella, että on tiettyjä lähettäjiä, joiden tavara kulkee useimmiten tiettyä 

reittiä ja tietyllä, hyväksi havaitulla yhteydellä. Näin itse asiassa onkin joidenkin 

allokaatioasiakkaiden kohdalla. Isojen asiakkaiden lisäksi muita lähettäjiä on kaiken 

kaikkiaan niin paljon, ettei tällainen ennustaminen ole niiden kohdalla kannattavaa vaan 

käytännössä aika mahdotonta. 

Asiakas- tai lähettäjäkohtainen ennustaminen havaittiin mahdottomaksi, sillä 

haastattelujen perusteella tietoa ei ole saatavilla sillä tasolla tai siinä muodossa, että sitä 

voitaisiin järkevästi hyödyntää. 

On huomattava, että tässä tavoiteltu rahtikuormien ennustaminen ei ole aitoa kysynnän 

ennustamista, vaan nyt tarkastellaan rajoitettua kysyntää (constrained demand). Koneen 

käytöstä päätettäessä olisi tärkeää tuntea juuri lentojen rajoittamaton kysyntä 

(unconstrained demand). Tietyn reitin lentojen jäädessä jatkuvasti paljon vajaiksi, 

voidaan rajoittamattoman kysynnän suuruutta kohtuullisella varmuudella arvioida, 

mutta jos lennot kulkevat usein kapasiteettimielessä täynnä, ei voida päätellä, että 

kysyntä on maksimikuorman suuruista. Arvioita rajoittamattomasta kysynnästä 

voitaisiin varmasti hyödyntää myös varsinaisten rahtikuormien ennustamisesta. 

Rajoittamattoman kysynnän ennustamisessa voidaan käyttää ns. unconstraining-malleja. 

Tällaisia malleja käytetään mm. matkustajakysynnän ennustamisessa, ennustettaessa 

lennon tai hintaluokkien kysyntää varaustietojen pohjalta. Mallien avulla pyritään 

arvioimaan rajoittamatonta kokonaiskysyntää rajoitetun kysynnän perusteella. Voidaan 

esimerkiksi arvioida, mikä on kokonaiskysynnän suuruus, kun lento on täynnä ja 

kysyntää rajoittaa kapasiteetti (enempää kapasiteettia ei ole vaikka kysyntää 

todennäköisesti olisi). Niukan perehtymisen perusteella mallien käyttö näyttää kuitenkin 
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edellyttävän tietoa siitä, onko kysyntä tietyllä hetkellä rajoitettua vai ei, ts. onko 

kapasiteetti tietyllä hetkellä kokonaan käytössä vai ei.  

Rahtikuormien suhteen ajatuksena oli, että tietoa kapasiteetin rajoituksista voitaisiin 

hyödyntää ennustamisessa. Kuten aiemmin on todettu, järjestelmiin kuitenkaan ei 

kirjaudu tietoa siitä, onko lento tullut rahdin osalta kapasiteettimielessä täyteen, eikä 

siitä, mikä rajoittava tekijä on tullut ensin vastaan (paino, tilavuus, muu). Organisaation 

jonkin osaston seuraama ns. underload-tieto ei sellaisenaan ole rahdin kannalta 

hyödyllinen, sillä siitä ei voida päätellä kapasiteetin täyttymistä tilavuusmielessä. Tieto 

vajaatäytöstä tulisikin kirjata myös tilavuusmielessä, jotta voitaisiin luotettavasti 

päätellä onko lento ollut täynnä ja kumpi tekijä on ollut rajoittava. Tällöin tietoa 

voitaisiin hyödyntää rahdin suunnittelussa. Tietoa kapasiteetin rajoituksista ei siis voitu 

hyödyntää, sillä tietoa ei ollut saatavilla. 

Toteutuneiden rahtikuormien lisäksi saatiin käyttöön myös kuvaajia saatavilla olevasta 

rahtikapasiteetista eri reiteillä. Kuvaajat oli laadittu muutamalla eri matkustajamäärällä 

(180, 210, 240 ja 270 matkustajaa) keskimääräiset tuuliolosuhteet huomioiden. Niitä 

voitiin hyödyntää verrattaessa rahtikuormia ja kapasiteettia eri reiteillä. 

Käytännössä kuormien ennustamisen kannalta hyödynnettävissä olevaa tietoa ei ollut 

kuin toteutuneista rahtikuormista. Näiden tietojen perusteella pyrittiin rakentamaan 

ennustemalli aikasarja-analyysin keinoin. Puutteet tiedon saatavuudessa ja erittäin lyhyt 

ennustehorisontti rajasivat käytännössä regressiomallit ja varaustietojen pohjalta 

ennustamisen pois tarkastelusta.  

3.3.2 Tarkasteltavien reittien valinta 

Tarkasteluun valittiin reitit, joilla ennustamisesta olisi eniten hyötyä (koneen käytön 

kannalta). Tällaisia reittejä ovat ne, joilla rahtimäärät ovat sellaisia, että niitä voidaan 

lentää molemmilla konetyypeillä (A330 ja A340). Joissain kohteissa rahtikuormat ovat 

olleet sellaisia, että niihin olisi voitu ainakin osan aikaa lentää pienemmän 

rahtikapasiteetin tarjoavalla konetyypillä, jolloin suuremman kapasiteetin konetyyppi 

olisi käytettävissä suuremman kysynnän kohteisiin. Juuri tällaiset kohteet, joihin osan 

aikaa, mutta ei aina, riittää pienempi konetyyppi, ovat otollisimpia D3:n kannalta. Siksi 
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juuri niiden rahtikuormia ja kysyntää kannattaisi ennustaa. Jotta ennustamisesta olisi 

mahdollisimman paljon hyötyä, pitäisi reitin rahtimäärien siis ainakin ajoittain liikkua 

Airbus 330:n maksimikapasiteetin tuntumassa (tietyllä matkustajamäärällä). 

Kohteiden kuormia suhteessa saatavilla olevaan kapasiteettiin voidaan tarkastella 

kuvaamalla toteutuneet kuormat ja konetyyppien tarjoama kapasiteetti samalla 

kuvaajalla. Kuvaajat laaditaan joka reitille erikseen, sillä kapasiteetti vaihtelee 

reittikohtaisesti. Reiteillä vallitseva keskituuli on huomioitu. Kuvaajissa konetyyppien 

tarjoama rahtikapasiteetti kuvattiin neljällä eri matkustajamäärällä: 180, 210, 240 ja 270 

matkustajaa. 270 matkustajaa tarkoittaa molempien konetyyppien kohdalla käytännössä 

täyttä konetta. Esimerkkikuvaaja on esitetty kuvassa 8. 

Kuvan 8 kuvaajasta nähdään, että kyseisellä reitillä ja 210 matkustajan kuormalla rahtia 

mahtuisi kyytiin keskimäärin hiukan alle 18 tonnia Airbus 330:llä lennettäessä ja hiukan 

alle 27 t Airbus 340:llä lennettäessä. Toteutunut rahtimäärä näyttää usein olleen 

sellainen, että kyseisellä matkustajamäärällä se olisi mahtunut myös pienemmän 

kapasiteetin tarjoavan koneen (A330) kyytiin. Case-yrityksen koko Aasian liikenteen 

matkustajakäyttöaste oli tutkimusjaksoa edeltävinä aikoina ollut hiukan yli 80 %, mikä 

tarkoittaa, että näissä n. 270-paikkaisissa koneissa olisi noin 215 matkustajaa. Tällöin 

reitillä olisi kuvaajan perusteella tarvittu hiukan useammin suurempi lentokone (A340). 
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Kuva 8. Erään reitin kapasiteetit vs. toteutuneet kuormat (7 kk/214 havaintoa) 
 

Tarkastelussa on jätetty huomiotta A330:n 297-paikkainen versio, sillä sen tietoja ei 

vielä ollut saatavilla. Käytännössä sen kapasiteetin voitaisiin arvioida olevan täydellä 

kuormalla reilut 2500 kiloa pienempi kuin 270-paikkaisen (arvo riippuu 

matkustajamäärän lisäksi myös muista tekijöistä, kuten koneen istuinten painosta). 

Lisäksi huomioimatta on jätetty yksi normaalia pienemmän kapasiteetin tarjoava A340 

yksilö (QA). Nämä rajoitteet on huomioitava tuloksia tarkasteltaessa. 

Aluksi tarkastelusta rajattiin pois kohteet, joiden rahtikysyntä on sen luontoista, että 

niihin tarvitaan aina isomman kapasiteetin tarjoava konetyyppi. Tällaisia ovat 

käytännössä ainakin Bangkok ja Hongkong. Saadussa datassa oli myös rahtitietoja 

kohteista, joihin lennot ovat jo loppuneet. Myös ne jätettiin tarkastelusta pois. 

Rahdin ennustamisen kannalta lähempään tarkasteluun valittiin 

kapasiteetti/kuormavertailun ja muiden yllä mainittujen tekijöiden perusteella Japanin 

kohteet, sekä Shanghai, Peking ja Soul. Rahtikuormat idästä länteen ovat yleisesti ottaen 

suurempia kuin Helsingistä lähtevät kuormat, vaikka itäsuunnan rahtikapasiteetti onkin 

tuulista johtuen useimmiten suurempi. Poikkeuksia ovat Soul ja Tokio. Souliin kulki 
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tarkastelujaksolla rahtia suurin piirtein yhtä paljon kuin sieltä takaisin, itään kulkevien 

kuormien vaihtelun ollessa kuitenkin huomattavasti suurempaa. Tokioon kulki rahtia 

jonkin verran enemmän kuin sieltä takaisin; tarkastelujaksolla kesäkuusta 2009 

joulukuuhun 2009 jopa yli 35 % enemmän. 

Sopivien kohteiden valinta kuvaajien perusteella tuotti myös sen mielenkiintoisen 

havainnon, että joidenkin A340:llä lennettyjen kohteiden rahtikapasiteetti on ollut 

huomattavassa vajaakäytössä. Näihin kohteisiin olisi hyvin riittänyt A330:n 

rahtikapasiteetti, muutamaa kuormaa lukuun ottamatta (oletuksena keskituulet ja 

hieman matkustajakuormasta riippuen). Yksi tällainen kohde on Peking. Havainnon 

perusteella rahtikuormien ennustaminen on tarpeellista. 

On toki muistettava, että kaikki koneet on allokoitava reiteille riippumatta siitä, tuleeko 

yksittäisen lennon kapasiteetti täysin hyödynnettyä. Joskus reitille on laitettava kone, 

jonka koko kapasiteettia ei pystytä hyödyntämään. Lisäksi todellinen rahtikapasiteetti 

vaihtelee lentokohtaisesti toisin kuin mallikuvaajissa, joissa kapasiteetti on kuvattu vain 

muutamalla matkustajamäärällä. Nämä tekijät yhdessä, aiemmin mainittujen ohella, 

tekevät mahdottomaksi täysin luotettavasti arvioida lennolle jäänyttä tyhjää tilaa, vaikka 

suuntaa antavia päätelmiä voidaankin tehdä. 

3.3.3 Tiedon käsittely 

Koska päädyttiin tarkastelemaan rahtikuormia ja niiden kehitystä, pyydettiin rahdista 

viimeisen kahden vuoden kaukoliikenteen rahtitiedot, päivä- ja lentokohtaisesti. Tiedot 

jaettiin kohteittain eri tiedostoihin. 

Aikasarja-analyysiä varten tietoa täytyi muokata. Ennen analysointia data täytyi siivota 

tekijöistä, jotka saattaisivat vääristää ennusteita. Saadussa datassa näitä olivat mm. 

varakentän tai välilaskun kautta kohteeseen päätyneet lennot. Tällaiset lennot esiintyivät 

tilastoissa kahtena lentona, jolloin toinen täytyi pudottaa pois. Varakentän kautta perille 

mentäessä koko rahtimäärä pysyi yleensä samana ts. alkuperäisenä, joten tämä ei 

aiheuttanut ongelmia. 
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Kun kohteeseen lennetään useampi lento päivässä, täytyy päättää, miten lentoja 

ennusteita laadittaessa käsitellään. Yksi vaihtoehto on käsitellä lennot erikseen. Toinen 

mahdollisuus on, että summataan lentojen rahtitiedot päivittäin (ikään kuin yksi lento 

per päivä) ja jaetaan kullekin lennolle sen keskimääräinen prosenttiosuus päivän 

kuormasta. Ensimmäinen tehtävä on kuitenkin esittää lennot samalla kuvaajalla 

päällekkäisinä käyrinä, jolloin mahdollinen rahtimäärien säännönmukaisuus paljastuu. 

Erään kohteen kohdalla tehtiin näin, ja havaittiin, että rahtimäärä ei aivan 

kaksinkertaistunut kapasiteetin kaksinkertaistuessa. 

Ennusteen hyödyllisyyden ja tarkkuuden kannalta olisi parasta, jos lennot erotettaisiin 

toisistaan ja laadittaisiin molemmille oma ennustemalli. Lennot ja niiden rahtikuormat 

eivät kuitenkaan ole täysin toisistaan riippumattomia, koska rahtia voi eri syistä 

ohjautua tai sitä voidaan ohjata lennolta toiselle. Tämä voisi aiheuttaa ongelmia 

ennusteita laadittaessa ja niitä hyödynnettäessä. 

Ehkä suurimpana tekijänä kysynnän jakautumisessa kahden päivittäisen lennon kesken 

voidaan pitää aikataulutekijöitä (Kanninen 2010). Esimerkiksi Aasian kohteeseen 

päivän aikana kertynyt rahti ehtii hyvin ilta-/yölennolle, saapuen aamulla Helsinkiin, 

josta se ehtii jatkokuljetukseen vielä samana päivänä. Yhteys Aasiasta Eurooppaan on 

aikakriittisiä kuljetuksia ajatellen nopea. Aasiasta aamulla lähtevä rahti on Helsingissä 

iltapäivällä, jolloin sen jatkokuljetukseen ehtiminen saattaa, kohteesta riippuen, olla 

hankalampaa. 

Kohteita, joihin on ainakin osan vuodesta useampia lentoja päivässä, ei Aasian 

kohteissa tarkastelujakson aikana ollut kuin yksi. Tämä kohde lukeutuu niihin, joiden 

kohdalla ennustamisesta ei ole muiden tekijöiden takia kovin suurta hyötyä, joten se 

jätettiin tarkastelusta pois. 

Lentomäärien vaihtelu aikataulukausien välillä täytyi huomioida. Oletus oli, että 

päiväkohtaisissa kuormissa on kausittaista vaihtelua viikonpäivän mukaan. Jotta 

tällainen vaihtelu saataisiin näkyviin, on lennot järjestettävä siten, että ennusteen 

sovitusjaksolla ja ennustehorisontin aikana viikoittainen lentojen määrä pysyy vakiona. 

Aikataulukaudet on siis erotettava toisistaan, jos päivittäisten lentojen määrä niillä eroaa 
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toisistaan. Molemmille kausille on laadittava omat ennusteensa ja ennustemallinsa. 

Toisaalta puuttuvat tai lentämättä jääneet lennot on lisättävä aikasarjaan, jotta 

kausivaihtelu ei katoaisi aikasarjan epäsäännöllisyyteen.  

Kun aikataulukaudet erotetaan toisistaan, haasteeksi voi muodostua niiden vaihteeseen 

syntyvä epäjatkuvuuskohta, jonka hoitamiseksi täytyisi kehittää menettelytavat. Tässä 

työssä ei ole paneuduttu tähän problematiikkaan lainkaan. Tällaiset epäjatkuvuudet ja 

muutosten mahdollisuus edelliseen vastaavaan aikataulukauteen verrattuna kuitenkin 

puoltavat yksinkertaisia malleja, jotka eivät tarvitse pitkää aikasarjaa kalibrointiin ja 

joiden sovitus on nopeaa, jolloin ne saadaan suhteellisen nopeasti käyttöön. 

Yksi kohde jouduttiin jättämään tarkastelusta pois tässä vaiheessa, koska lentojen 

viikoittainen määrä oli kohteen osalta vaihdellut paljon myös aikataulukausien sisällä. 

Lisäksi viikonpäivät, joina oli lennetty, olivat vaihdelleet suhteellisen paljon. Tällaisen 

historiatiedon perusteella ei olisi pystynyt rakentamaan järkevää aikasarjamallia 

kuormien ennustamiseen, koska esimerkiksi kausivaihtelua ei olisi päästy 

tarkastelemaan. 

Saadussa datassa esiintyi analyysin kannalta kahdenlaisia poikkeamia: nollalentoja ja 

kokonaan puuttuvia lentoja. Nollalennot ovat lentoja, jotka on lennetty, mutta joilla 

kuljetetuksi rahtimääräksi on merkitty nolla. Useimmiten lennoilla kulkeva rahtimäärä 

on useamman tonnin luokkaa, joten tiedon voidaan hyvällä syyllä epäillä olevan 

virheellinen. Kokonaan puuttuvat lennot ovat useimmiten oikeasti lentämättä jääneitä 

lentoja. Syyt lentämättömyyteen vaihtelevat, mutta ne eivät käy ilmi datasta. Joku lento 

saattaa puuttua myös syöttövirheen takia. Syöttövirhe tai virhe muualla 

tiedonkäsittelyssä on todennäköisesti myös useimpien nollalentojen taustalla.  

Edellä kuvatut poikkeamat datassa ovat analyysin kannalta ongelmallisia. Toiset mallit 

sietävät puutteita, mutta joitain malleja (esim. kausivaihtelun huomioivat) ei voida 

laatia, jos välistä puuttuu arvoja. (Kausivaihtelu voidaan toki huomioida, vaikkeivät 

lennot olisikaan päivittäisiä, kunhan ne vain ovat säännöllisiä.) Joidenkin mallien 

kohdalla ongelmaksi muodostuvat ohjelmat, joilla mallien sovitukset tehdään ja jotka 

eivät siedä puuttuvia arvoja.  
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Vaikka mallit sietäisivät poikkeamia, sellaisenaan hyväksytyt poikkeamat tuottavat 

malleihin ja ennusteisiin virhettä, siksi niiden korvaaminen jollain järkevällä 

menetelmällä on parempi ratkaisu. Korvaamisessa sovellettiin samaa periaatetta 

nollalentojen ja kokonaan puuttuvien lentojen kohdalla. 

Vaihtoehtoja puuttuvien arvojen kohdalla on useita. Arvo voidaan merkitä nollaksi, 

jolloin se todennäköisesti poikkeaa merkittävästi muista havainnoista ja vääristää 

sovituksen tuloksena saatavaa mallia. Toinen vaihtoehto on jonkin keskimääräisen 

arvon syöttäminen kyseisiin kohtiin, jolloin vääristymä olisi todennäköisesti pienempi. 

Keskiarvo voitaisiin laskea esimerkiksi vierekkäisistä arvoista, edellisen ja seuraavan 

jakson vastaavien kohtien arvoista tai vaikka tietyn aikajakson tai koko sarjan 

keskiarvona.  

Puuttuvien arvojen korvaamisongelman ratkaisussa päädyttiin yksinkertaisuuden vuoksi 

käyttämään 14 kauden keskiarvoa kaikkien lentojen osalta siten, että otetaan seitsemän 

havaintoa kyseisen korvattavan arvon molemmilta puolilta. Jos korvattavan arvon 

jommallakummalla puolella ei ollut seitsemää arvoa, otettiin toiselta puolelta arvoja 

niin, että 14 kauden keskiarvo pystyttiin laskemaan. Samoin, jos korvattavia arvoja oli 

useita peräkkäin, otettiin mukaan niin paljon arvoja niiden kummaltakin puolelta, että 

keskiarvo pystyttiin laskemaan 14 oikeasta havainnosta. 14 kauden keskiarvon käyttöä 

voidaan perustella sillä, että se tasoittaa satunnaisuutta riittävästi ja johtaa siten sarjan 

tason kannalta ainakin kohtalaiseen tulokseen. Menetelmä ei varmasti ole optimaalinen, 

mutta tässä tilanteessa sitä voidaan pitää riittävänä. 

Jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia, arvojen korvaamisen jälkeen saatua dataa 

käytettiin analyysiin kaikkien mallien kohdalla. 

3.3.4 Ennustemallien valinta ja kehittäminen 

Lähestymistavaksi muodostui tiedon puutteiden ja muiden seikkojen yhteisvaikutuksen 

summana rahtiliikenteen, tarkemmin sanottuna kuljetettujen rahtikilomäärien, tarkastelu 

ja ennustaminen aikasarja-analyysin menetelmin. 
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Tarkasteltaviksi kohteiksi valittiin aiemmin kuvatun mukaisesti Japanin kohteet, 

Shanghai ja Peking. Näistä D3:n kannalta lupaavin oli Shanghai, jolle esimerkkilaskenta 

tehtiin. 

Esimerkkilentona käytettiin Shanghai-Helsinki -lentoa. Tarkasteltavaksi aikajaksoksi 

valittiin 1.6.2009 – 9.9.2009. Mallit sovitettiin aikavälin 1.6.2009 – 30.8.2009 

(päivittäinen lento, 92 havaintoa) tietoihin ja ennusteet laadittiin aikavälille 1.9. – 

9.9.2009.  

Aikavälin valintaan vaikuttivat aikataululliset seikat, rahtiliikenteen globaalin 

pudotuksen jälkeen alkanut toipuminen ja sitä kautta satunnaisuuden ja kuormien 

vaihteluvälin pieneneminen. Alun perin sovitukseen oli tarkoitus käyttää kuukautta 

pidempää aikajaksoa, joka olisi jatkunut 31.9.2009 saakka, mutta tuolloin 

ennustejaksolle olisi osunut kolme puuttuvaa lentoa ja ennustetarkkuuden mittaaminen 

jaksolla olisi ollut turhaa, joten sovitusjaksoa lyhennettiin kuukaudella. Tämänkin 

pitäisi olla riittävä aikaväli mallien esimerkinomaiseen sovittamiseen. Ennusteen 

laatimisessa ja ennustamisessa ei haluttu käyttää myöskään marras-joulukuuta 2009, 

sillä kyseisille kuukausille osui joitakin rahtikuormiin ja liikenteeseen suuresti 

vaikuttaneita epäsäännöllisyystekijöitä.  

Shanghai-Helsinki reitin dataan sisältyi tarkasteluvälillä joitain puuttuvia lentoja, jotka 

korvattiin edellä kuvatulla tavalla 14 havainnon keskiarvolla. Ennustejakson ajalle 

poikkeavia tietoja ei osunut. 

Ennustehorisontin pituudeksi valittiin aiemmin kuvatun mukaisesti kolme päivää. Ajan 

pitäisi olla riittävä, jotta ennusteista olisi hyötyä dynaamisessa laivastonkäytön 

optimoinnissa. Toisaalta, mitä lyhempi ennustehorisontti on, sitä tarkempia ennusteita 

voidaan yleisesti odottaa. Lyhyen tähtäimen ennustamisessa yksinkertaisten mallien on 

havaittu olevan hyviä. 

Ennusteet laadittiin siis yhdeksälle päivälle, mutta mallien vertailussa käytettiin 

seitsemän viimeisen päivän (3.9. – 9.9.2009) ennusteita, jotta päästiin tarkastelemaan 

juuri kolmannen päivän ennustetarkkuutta.  
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Yleensä ennustemenetelmien tarkkuutta mitataan ennustamalla tietty aika eteenpäin ja 

määrittämällä ennustejakson keskimääräinen ennustetarkkuus. Tässä haluttiin tutkia 

ennustemenetelmien paremmuutta juuri tietyn ennustehorisontin tapauksessa. 

Ennustetarkkuutta on vertailtu eri tutkimuksissa eri ennustehorisonteilla, mutta 

tutkimuksissa käytetyt menetelmät tarkkuuden mittaamisessa tietyn ennustehorisontin 

kohdalla eivät olleet käytettävissä. Näinpä päädyttiin omaan sovellutukseen; tutkimaan 

ja vertailemaan eri mallien ennustetarkkuutta kolmen päivän ennustehorisontin 

kohdalla. Näin siksi, että yksinkertaisin ennustemenetelmin ennusteiden laatiminen on 

nopeaa ja ennusteet voidaan päivittää aina, kun uutta tietoa on saatavilla. Tästä on 

hyötyä, sillä yleisesti ottaen ennustetarkkuus on sitä parempi, mitä lyhyempi 

ennustehorisontti on. Ei siis haluttu mitata sovitusjakson tietojen perusteella laaditun 

seitsemän päivän mittaisen kertaennusteen keskimääräistä päiväkohtaista 

ennustetarkkuutta, vaan haluttiin, että ennustettaessa on aina uusin mahdollinen tieto 

käytettävissä. Kolmen päivän ennustehorisontin tapauksessa uusin tieto on siis kolme 

päivää vanhaa jokaisen ennustetun päivän kohdalla, eikä viikon vanhaa, kuten 

kertaennusteen viimeisen päivän kohdalla. 

Kolmannen päivän ennustetarkkuuden mittaaminen tehtiin siten, että ennustettiin 

käytettävissä olevin tiedoin kolmen päivän päähän ja tallennettiin ennuste. Tämän 

jälkeen lisättiin dataan yksi uusi todellinen havainto, ja ennustettiin jälleen kolmen 

päivän päähän. Näin jatkettiin, kunnes haluttu määrä – tässä seitsemän kappaletta – 

kolmannen päivän ennusteita oli laadittu. Kolmannen päivän ennusteita verrattiin 

kyseisten päivien toteutuneeseen dataan ja ennustevirhe mitattiin. Prosessi toistettiin 

valituille malleille, ja verrattiin eri mallien tarkkuutta tällaisessa ennustamisessa. 

Kun ennustettava reitti, tarkasteltava aikajakso ja käytettävä ennustehorisontti oli valittu 

sekä aikasarjan sisältämä tieto muokattu käsiteltävään muotoon, valittiin vertailtavat 

ennustemallit. Tarkastelussa keskityttiin eksponentiaaliseen tasoitukseen. 

Kausivaihtelun pituudeksi valittiin seitsemän päivää. 

Aikasarjan graafisen kuvaajan perusteella voitiin päätellä, ettei siinä esiinny 

sovitusjaksolla merkittävää trendiä. Kausivaihtelua kuvaajasta oli hankala nähdä, mutta 

dekomponointi kertoi sellaista, joskin pientä, esiintyvän. Sen sijaan satunnaisuus 
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aikasarjassa vaikutti olevan kohtuullisen suurta. Parasta ennustemallia ei pelkän 

kuvaajan perusteella pystynyt päättelemään. Tämän ja havainnollisuuden vuoksi 

vertailuun otettiin mukaan useita eksponentiaalisen tasoituksen malleja, käytännössä 

kaikki teoriaosassa esitellyt.  

Varsinaisesti tarkasteltavien mallien vertailukohdaksi laadittiin kolme naiivia 

ennustemallia. Ratkaisuun päädyttiin, sillä tällä hetkellä ei ole olemassa määriteltyä 

ennusteprosessia rahtikuormien ennustamiseksi, eikä näin ollen 

ennustemenetelmiäkään. Naiiveja ennusteita käytetään tässä kuvaamaan 

ennustetarkkuutta, kun menetelmiä ei ole määritelty tai ne ovat subjektiivisia. Naiivit 

mallit on kuvattu hieman jäljempänä. 

Tarkasteltaviksi malleiksi valittiin yksinkertainen eksponentiaalinen tasoitus, 

mukautuvan vaimennuskertoimen eksponentiaalinen tasoitus (ARRSES), Holtin 

lineaarisen trendin eksponentiaalinen tasoitus, vaimennetun trendin eksponentiaalinen 

tasoitus sekä Wintersin kausivaihtelun huomioiva eksponentiaalinen tasoitus (sekä 

kertautuva että summautuva muoto) ja yksinkertaisen kausivaihtelun huomioivan mallin 

molemmat muodot. ARIMA-mallien sovitusta kokeiltiin, mutta tulosten ollessa huonoja 

ne jätettiin vertailusta pois. Vaikka aikasarjan dekomponointia käytetään jossain määrin 

ennustamiseen, ei sitä otettu tähän vertailuun mukaan. Työssä sitä käytettiin kuitenkin 

rahtikuormien kausivaihtelun tutkimisessa, siis tehtävässä, johon se teorian mukaan 

parhaiten sopii. 

Työn teossa apuna käytetyt tilasto-ohjelmat eivät pystyneet laskemaan ja vertaamaan 

ennusteita halutulla tavalla (edellä kuvattu kolmannen päivän ennustetarkkuus). Tämän 

takia ennusteiden laskentaan ja eri ennustemallien vertailuun käytettiin Exceliä. 

Ennusteiden laskentaa varten joka ennustemallia varten laadittiin oma 

laskentataulukkonsa. Taulukkoihin syötettiin tarkasteltava aikasarja, mallin parametrit 

(tasoituskertoimet) ja alkuarvot. Laskennan tuloksena saatiin ennusteet halutulle 

aikavälille. Tulosten vertaaminen tapahtui erillisessä taulukossa. Tarkempi laskenta on 

esitetty liitteessä 2, josta tähän työhön ja liitteisiin on kerätty vertailun kannalta 

olennaiset tiedot yhteenvedoksi.  
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Varsinainen ennusteiden laskenta ja vertailu tehtiin siis omilla Excel-taulukoilla, mutta 

eri ennustemallien sovitus aikasarjaan ja parametrien laskenta tehtiin käyttäen 

sovituksessa apuna tilastollisia ohjelmistoja (NCSS ja SPSS). Tässä esiteltävien mallien 

parametrit on määritetty SPSS:llä. Ainut poikkeus on tulomuotoinen kausivaihtelun 

huomioiva malli; sen parametreina on käytetty summautuvan kausivaihtelun 

huomioivan mallin parametreja, koska käytetyillä ohjelmistoilla ei pystynyt 

määrittämään ensin mainitun parametreja. Tämä pitää huomioida tuloksia 

tarkasteltaessa. 

SPSS sovittaa mallit minimoimalla seuraavan jakson ennustevirheiden 

keskineliövirheen. Sovituksen alkuarvojen määrittämiseen SPSS käyttää takaisinpäin 

ennustamista (backcasting). Myös backcastingia varten tarvitaan alkuarvot, joiden 

määritys on kuvattu SPSS:n käyttöohjeessa.  

Tässä työssä ja esiteltävissä vertailuissa eri ennustemallien parametrit on määritetty 

ohjelmistoilla, mutta alkuarvot on määritetty yksinkertaisin, teoriaosassa kuvatuin 

menetelmin, ellei toisin mainita. Alkuarvot on määritetty käsin, koska sovitukseen 

käytetyistä ohjelmistoista ei saatu alkuarvoja ulos.  Alkuarvojen määrittäminen itse 

vaikuttaa hiukan ennustetarkkuuteen, mutta useimpien mallien kohdalla vaikutus on 

suhteessa niin pieni, että sillä ei käytännössä ole merkitystä (heittoa on joitain satoja 

kiloja). Jos sovitus tehtäisiin pidemmällä kuin kolmen kuukauden aikasarjalla, olisi 

alkuarvojen vaikutus parametrien sovitukseen ja ennustamiseen vielä pienempi. 

Tarkasteltava aikasarja, parametrit ja alkuarvot syötettiin Excel-taulukoihin, jotka 

laskevat ennusteet seuraavia periaatteita noudattaen: 

Naiivi 1-menetelmässä seuraavan jakson ennusteena käytetään viimeistä havaittua arvoa 

ts. tämänhetkistä toteutunutta arvoa. Kun ennustetaan kolmen jakson päähän, käytetään 

kolmannen jakson ennusteena samaa arvoa, sillä uudempaa tietoa ei ole käytettävissä. 

Näin esimerkiksi 3.9. ennusteena käytetään 31.8. toteutumaa, 4.9. ennusteena 1.9. 

toteutumaa, ja niin edelleen. 
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Naiivi 2 -menetelmässä seuraavan jakson ennusteena käytetään 7 edellisen jakson 

havaittujen arvojen keskiarvoa. Tässä tapauksessa seuraava jakso tarkoittaa jälleen 

kolmatta jaksoa nykyhetken jälkeen. 3.9. ennuste on välin 25.8. – 31.8. havaintojen 

keskiarvo, 4.9. ennuste 26.8. – 1.9. havaintojen keskiarvo, jne. 

Naiivi 3 -menetelmä käyttää seuraavan jakson ennusteena edellisen vastaavan kauden 

havaittua arvoa. Esimerkiksi 3.9. (torstai) ennuste on 27.8. (edellinen torstai) havaittu 

arvo. Kausivaihtelun pituuden ollessa 7 päivää, voidaan ennusteet tällä menetelmällä 

laatia, kuten ne laadittaisiin ennustettaessa seuraavaa päivää; käytettävissä on aina 

edellisen vastaavan kauden toteutuma. 

Yksinkertaisen eksponentiaalisen tasoituksen (taulukoissa SES) tapauksessa 3.9. 

ennusteena käytetään 31.8. laadittua seuraavan kauden ennustetta, 4.9. ennusteena 1.9. 

laadittua seuraavan päivän ennustetta jne. ARRSES-menetelmän kolmannen päivän 

ennusteet laaditaan täysin analogisesti. 

Holtin menetelmää käytettäessä ennuste kolmen kauden päähän lasketaan suoraan 

kaavalla 6. Menetelmälle syötetään dataa siten, että saadaan kolmannen kauden ennuste 

kaikille seitsemälle vertailujakson päivälle. Vaimennetun trendin (taulukoissa Damped 

trend), yksinkertaisen kausivaihtelun huomioivan menetelmän (taulukoissa Simple 

Seasonal) ja Wintersin menetelmien kohdalla toimitaan samoin, mutta kaavoina 

käytetään teoriaosassa esiteltyjä menetelmäkohtaisia kaavoja. 

3.3.5 Ennustemallien vertailun tulokset 

Ennustetarkkuuden mittoina laskettiin malleille MAE, MSE, RMS ja MAPE. Samaa 

aikasarjaa tarkasteltaessa MSE on ehkä käyttökelpoisin mitta ja sen neliöjuuri RMS 

havainnollisin. Yleiseltä käytettävyydeltään MAPE on kätevin, sillä sen avulla on 

mahdollista verrata mallien ennustetarkkuutta useiden eri reittien välillä. 

Ennustetarkkuutta kolmen päivän päähän mitattaessa saadut tulokset esitetään 

taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Eri menetelmien kolmannen päivän ennustetarkkuus 

Menetelmä MAD MSE RMS MAPE MaxAD MaxAPE 
Naiivi 1 2521 8108910 2848 15,60 4290 31,45 
Naiivi 2 1913 4413381 2101 11,40 3212 18,32 
Naiivi 3 2490 8744108 2957 14,72 5575 31,32 
SES 1938 4433733 2106 11,61 3345 19,77 
ARRSES(2) 2127 5074141 2253 12,81 3374 21,68 
Holt's 1879 4207038 2051 11,26 3237 19,51 
Damped trend 1886 4238544 2059 11,28 3298 19,12 
Simple Seasonal (additive) 1048 2586538 1608 6,04 3725 19,58 
Simple Seasonal (multiplicative) 1238 2587360 1609 7,22 3286 17,27 
Winters' (multiplicative) 1053 2125390 1458 6,06 3277 17,22 
Winters' (additive) 1078 2558899 1600 6,25 3638 19,12 

 
 

Taulukosta nähdään, että naiiveista menetelmistä tarkin oli Naiivi 2. Muita menetelmiä 

on verrattu siihen taulukossa 3. Kaikista menetelmistä tarkimmat näyttäisivät olevan 

yksinkertainen kausivaihtelun huomioiva eksponentiaalinen tasoitus (summautuva 

muoto) ja Wintersin kausivaihtelun huomioivat ennustemenetelmät, joista kertautuva 

muoto on hieman tarkempi. Myös pelkän trendin huomioivat menetelmät (Holt ja 

Damped trend) ovat aavistuksen naiiveja menetelmiä tarkempia.  

Verrattaessa eksponentiaalisen tasoituksen menetelmiä Naiivi 2 -menetelmään 

(taulukko 3) huomataan, että niillä voidaan päästä merkittävästi sitä parempaan 

ennustetarkkuuteen.  

Taulukko 3. Eri menetelmät verrattuna Naiivi 2 -menetelmään 

Menetelmä 
   

MAPE 
%-yks. 
parempi 

MSE 
%:ia 
parempi 

SES -0,22 -0,46 
ARRSES 

 
-1,42 -14,97 

Holt's 
 

0,13 4,68 
Damped trend 

 
0,12 3,96 

Simple Seasonal (additive) 5,36 41,39 
Simple Seasonal (multiplicative) 4,18 41,37 
Winters' (multiplicative) 5,34 51,84 
Winters' (additive)   5,15 42,02 
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MAPE on parhailla tässä käytetyillä malleilla yli viisi prosenttiyksikköä parempi kuin 

Naiivi 2:n MAPE, ja MSE yli 40 prosenttia – parhaalla jopa yli 50 % – Naiivi 2:n 

vastaavaa parempi. Keskimääräinen poikkeama (MAD) näyttää olevan parhailla 

malleilla lähes tuhat kiloa pienempi kuin parhaalla naiivilla mallilla (taulukko 2). 

Liitteen 3 kuvissa esitetään eri ennustemallein laaditut ennusteet. Niissä näkyy 

havainnollisesti ennustetarkkuuden paraneminen käytettäessä eksponentiaalisen 

tasoituksen malleja naiivien mallien sijaan. 

Tulokset osoittavat, että rahtikuormien ennustamisessa on mahdollista päästä 

huomattavasti naiiveja menetelmiä parempaan tarkkuuteen käyttämällä 

eksponentiaalisen tasoituksen malleja. Voidaan olettaa, että tarkkuus on myös 

subjektiivisia menetelmiä parempi, sillä niillä päästään harvoin edes naiivien 

ennustemenetelmien tarkkuuteen.  

Eksponentiaalisen tasoituksen malleja voidaan käyttää rahtikuormien ennustamiseen 

tällä hetkellä käytettävissä olevan aineiston kanssa, ja tulosten voidaan odottaa olevan 

naiiveja tai subjektiivisia menetelmiä parempia. Tämä vastaa tutkimuskysymykseen 3 

(RQ 3). 

3.4 Empiirisen osion tulokset 

Empiirisen tutkimuksen tavoite määräytyi työn tavoitteen mukaan: tavoitteena oli tutkia 

rahtikuormien ennustamisen mahdollisuuksia case-yrityksessä. Tutkimuksen aikana 

todettiin, että rahtikuormien ennustamista ei ole harjoitettu, eikä muukaan ennustaminen 

ole määriteltyä. Tiedon keruun ja prosessiin tutustumisen aikana havaittiin, että 

käytettävissä olevaa ja ennustamiseen soveltuvaa tietoa olivat käytännössä 

lentokohtaiset tiedot aiemmin toteutuneista rahtikuomista. Tutkimuksen perusteella 

päädyttiin aikasarja-analyysin soveltamiseen case-yrityksen empiiriseen aineistoon. 

Tuloksena todettiin, että ennustetarkkuutta voidaan parantaa kohtuullisesti jo 

yksinkertaisiakin eksponentiaalisen tasoituksen menetelmiä käyttämällä. 

Vertailukohtana käytettiin naiiveja ennustemalleja, joita käytettiin kuvaamaan 

subjektiivisten ennusteiden tarkkuutta. Muina tutkimustuloksina empiirisestä osiosta 

voidaan esittää eräitä havaintoja, joihin paneudutaan tarkemmin pohdinnassa. 
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4 POHDINTA 

4.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja päätelmät 

Työn tavoitteena oli pohtia lentorahdin ennustamisen mahdollisuuksia kohdeyrityksessä 

ja pyrkiä ennustamaan lentorahdin kysyntää lyhyellä tähtäimellä. Ensimmäinen 

tutkimuskysymys koski kysynnän ennustemenetelmiä yleisesti. Vastauksena 

kysymykseen todettiin, että kysyntää voidaan ennustaa useilla eri malleilla. Mallin 

valinta riippuu muiden tekijöiden ohella mm. ennusteen käyttötarkoituksesta ja 

saatavilla olevasta tiedosta. 

Toinen tutkimuskysymys koski ennustamisen nykytilaa kohdeyrityksessä ja 

ennustamista varten käytettävissä olevaa tietoa. Työssä kuvattiin yrityksen prosessia 

pintapuolisesti ja todettiin, että rahtikuormien ennustamiseksi ei ole olemassa 

määriteltyä prosessia, eikä niitä itse asiassa ole tähän mennessä ennustettu lainkaan. 

Mitään muutakaan ennustamista rahtitoiminnassa ei tutkimuksen perusteella harjoiteta 

siten, että ennusteprosessi olisi määritelty tai dokumentoitu. Kokonaisuudessaan 

ennustamisessa ja siihen liittyvissä prosesseissa on tämän suppeahkon perehtymisen 

perusteella kehittämisen varaa. 

Kartoitettaessa ennustamista varten saatavilla olevan tiedon laatua ja määrää kävi ilmi, 

että tietoa on olemassa hyvin rajoitetusti: käyttökelpoista tietoa oli käytännössä vain 

lentokohtaisesti taltioitu kuljetetun rahtimäärän massa. Tiedonkeruun vähäisyys yllätti 

täysin. 

Kolmas tutkimuskysymys koski ennustemallien soveltamisen mahdollisuuksia case-

yrityksen empiiriseen aineistoon. Saatavilla olleen tiedon puutteiden ja toisaalta valitun, 

erittäin lyhyen ennustehorisontin vuoksi sopivimmiksi ennustemenetelmiksi 

valikoituivat eksponentiaalisen tasoituksen menetelmät.  

Kvalitatiivisen ennustamisen mallit jätettiin tarkastelusta pois, koska ne eivät ole 

tämäntapaisessa ennustamisessa kovin tarkkoja. Regressiomallit hylättiin, koska niiden 

laatiminen vaatii paljon resursseja ja paljon tietoa, jota ei ollut tarpeeksi saatavilla.  
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Toisaalta ne tuskin olisivat lyhyellä aikavälillä aikasarja-analyysiä tarkempia. 

Regressiomallit sopivat paremmin esimerkiksi kokonaiskysynnän ennustamiseen 

laajemmilla markkinoilla, mihin niitä myös käytetään (Doganis 2010). 

 Dekomponointia ei myöskään käytetty ennustamiseen, mutta kylläkin aikasarjojen 

luonteen, mm. kausivaihtelun, tarkasteluun. ARIMA-mallit jätettiin pois tarkastelusta 

niiden rakentamisessa esiintyneiden haasteiden takia, mutta myös siksi, että rakennetut 

mallit eivät vaikuttaneet yhtään yksinkertaisempia menetelmiä tarkemmilta. Toisaalta 

ARIMA-mallien selittäminen asiaan perehtymättömälle ei ole kovin helppoa, ja nähtiin 

paremmaksi lähteä liikkeelle yksinkertaisemmilla malleilla. 

Eksponentiaalisen tasoituksen malleista useita vertailtiin, ja vertailun tulokset esitettiin 

edellä. Merkittävin havainto oli, että jo yksinkertaisia eksponentiaalisen tasoituksen 

malleja käyttämällä voidaan päästä huomattavasti naiiveja malleja parempaan 

ennustetarkkuuteen. Jos, kuten oletettiin, subjektiiviset ennusteet ovat tarkkuudeltaan 

naiivien luokkaa, on eksponentiaalisen tasoituksen käyttäminen ennustamiseen 

subjektiivisten arvioiden sijaan perusteltua.  

Tarkkuuden paraneminen viidellä prosenttiyksiköllä, kuten MAPEn tapauksessa 

näyttäisi olevan, on merkittävä parannus. Toisen yleisen vertailumittarin, suurista 

poikkeamista rankaisevan MSEn arvo parani jopa 50 prosentilla. Parannus on todella 

merkittävä. 

Tässä vertailluista ennustemenetelmistä tarkkuudeltaan parhaaksi karsiutui Wintersin 

kertautuva eksponentiaalisen tasoituksen malli. Yksinkertainen kausivaihtelun 

huomioiva eksponentiaalisen tasoituksen malli (summautuva) oli MAPElla mitaten 

hivenen tarkempi, mutta MSE oli Wintersin mallilla selvästi parempi, mikä puoltaa sen 

paremmuutta. 

Tutkimustuloksen perusteella rahtikuormien ennustamisen ennustetarkkuutta voidaan 

parantaa merkittävästi käyttämällä tässä kuvattua ennustemenetelmää; 

yksinkertaisillakin aikasarjamenetelmillä päästään rahtikuormien ennustamisessa 

tarkempaan lopputulokseen kuin naiiveja menetelmiä käyttämällä. 
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Tutkimustulosten todellinen vaikutus selviää vasta, kun menetelmä otetaan käyttöön. 

Päätös implementoinnista jää case-yritykselle. On kuitenkin selvää, että tarkemmat 

ennusteet luovat edellytyksiä toiminnan paremmalle suunnittelulle, resurssien 

tehokkaammalle käytölle ja sitä kautta paremmalle tuottavuudelle. Käytännössä tämä 

voisi tarkoittaa esimerkiksi rahtikapasiteetin parempaa käyttöastetta tai paremmin eri 

lennoille allokoituja konetyyppejä.  

“Forecasts are useless until applied for planning and decision making purposes.” 

(Makridakis 1989) 

4.2 Tehdyn tutkimuksen arviointi 

4.2.1 Tutkimuksen teoreettinen pätevyys 

Tehty tutkimus on tutkimusotteeltaan konstruktiivinen tutkimus. Konstruktiivinen 

tutkimusote oli käsillä olleessa tilanteessa luontevin valinta - ongelman ratkaisua varten 

tutkittiin teoriaa, jota sitten sovellettiin ratkaisumallin konstruoimisessa. 

Kasasen et al. (1991) mukaan konstruktiivisen tutkimuksen tuloksena saadaan 

innovatiivinen ja teoreettisesti perusteltu ratkaisu käytännön ongelmaan. Ratkaisun tulee 

olla todettu käytännössä toimivaksi ja se voidaan osoittaa mahdollisesti toimivaksi 

myös laajemmin (Kasanen et al. 1991). 

Konstruktiivinen tutkimus edellyttää, että kyseessä on todellinen ongelma, johon 

haetaan ratkaisua käyttämällä teoriataustaa ja innovatiivista uuden, pragmaattisen 

ratkaisun kehittelyä. Ratkaisun tulee olla uusi ja toimiva ja tietyssä määrin 

yleistettävissä. Ratkaisun tulee teorian lisäksi toimia myös käytännössä ja sen toimivuus 

tuleekin testata aidossa ympäristössä. 

Tässä tutkimuksessa lähtökohta oli todellisen ongelman ratkaiseminen. Ongelman 

ratkaisemiseksi perehdyttiin käytettävissä oleviin tietoihin ja teorioihin, joita arveltiin 

voitavan hyödyntää. Teoriaa käytettävissä olevaan tietoon soveltaen kehitettiin 

ongelman ratkaisuksi malli, jonka toimivuus testattiin todellisella datalla. Malli on 

suhteellisen helppokäyttöinen ja riittävän läpinäkyvä, jotta sitä ja sen jokaista askelta 
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voidaan tarkastella kriittisesti.  Rakennettu malli täyttää konstruktiiviselta tutkimukselta 

vaaditut (Kasanen et al. 1991) tarkistettavuuden ja toimivuuden piirteet. 

Rakennettu malli osoitettiin toimivaksi tutkitussa tapauksessa ja voidaan olettaa, että 

ratkaisu toimii myös muilla aikasarjoilla. Tämän todentaminen on jätetty työn 

ulkopuolelle, vaikka täydellinen konstruktiivinen tutkimus sitä edellyttäisikin. 

Haluttaessa todentaminen on suhteellisen helposti tehtävissä soveltamalla tässä 

tutkimuksessa kuvattuja menetelmiä esimerkiksi jonkin toisen reittivälin dataan tai 

saman reittivälin dataan eri aikajaksolla.  

Teorian näkökulmasta ratkaisu pääosin täyttää konstruktiivisen tutkimuksen piirteet 

siten kuin Kasanen et al. (1991) ja Lukka & Tuomela (1998) ovat sen määritelleet. 

Ainoastaan ratkaisun soveltamisalueen laajuutta ei ole täysimääräisesti tarkasteltu.  

Tutkimuksen tieteellisyyttä voidaan tarkastella myös yleisemmin. Kasanen et al. (1991) 

mukaan konstruktiivisen tutkimuksen tulee täyttää myös yleiset tieteen tunnuspiirteet – 

objektiivisuus, kriittisyys, autonomisuus ja edistyvyys – sekä sovelletun tieteen 

tunnuspiirteet – relevanssi, yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. Tämän tutkimuksen 

lähtökohtana oli yrittää löytää ratkaisu käytännön ongelmaan, jota tarkasteltiin 

objektiivisesti. Tutkimus ja sen tuloksena rakennettu malli ovat läpinäkyviä ja kestävät 

kriittisen tarkastelun, eivätkä ne ole riippuvaisia ulkoisista vaikuttimista. Tutkimuksen 

voidaan katsoa – uutta luovana – täyttävän myös edistyvyyden kriteerin. Käytännön 

ongelmanratkaisuun liittyvänä tutkimus on relevantti, ja sen tuloksena rakennettu malli 

on yksinkertainen ja suhteellisen helppokäyttöinen. Näin myös yleiset tieteellisyyden 

sekä sovelletun tieteen tunnusmerkit täyttyvät. 

Liiketaloustieteessä tutkimustuloksilta vaaditaan yleistettävyyttä. Tulosten laajaa 

yleistettävyyttä ei tässä tutkimuksessa osoitettu, sillä se rajattiin tutkimuksen 

ulkopuolelle. 

Lähestymistapa tuntuu myös jälkeenpäin ajatellen hyvältä ja se toimi tässä 

tutkimuksessa hyvin. 
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4.2.2 Ennustemenetelmän arviointi ja rajoitteet 

Aikasarja-analyysin tuloksiin vaikuttaa ja niiden tarkastelussa on huomioitava useita 

seikkoja. Näitä ovat mm. mallien vertailussa käytetty mittari, aikasarjan luonne, 

ennustehorisontti ja menetelmä, jolla vertailu on tehty. 

Eri mallien paremmuuteen vaikuttaa käytettävä mittari. Jos hyvyyden mittana olisi 

käytetty esimerkiksi AICtä tai BICtä, olisivat tulokset voineet kääntyä vähemmän 

parametreja sisältävän (ja siis yksinkertaisemman) yksinkertaisen kausivaihtelun 

huomioivan eksponentiaalisen tasoituksen hyväksi. Nyt käytetyin mittarein parhaaksi 

valikoitui Wintersin eksponentiaalinen tasoitus. 

Tarkasteltavan aikasarjan luonne vaikuttaa siihen, mikä malli sopii sen ennustamiseen 

parhaiten. Tulosten perusteella nyt parhaaksi valittu malli, Wintersin eksponentiaalinen 

tasoitus, ei välttämättä ole paras malli kaikkien reittien rahtikuormien ennustamiseen. 

Eri reittien rahtikuormat käyttäytyvät eri tavoin. Tässä tarkastellun aikasarjan 

graafisesta kuvaajasta nähtiin, että siinä ei esiinny selvää trendiä. Jos sarjassa esiintyisi 

merkittävä trendi, olisi Wintersin menetelmä hyvin todennäköisesti tässä nähtyä 

suuremmalla marginaalilla yksinkertaista kausittaista tasoitusta parempi. Tässä saatua 

tulosta yhden mallin paremmuudesta ei näin voi yleistää. Jokaiselle reitille on valittava 

käytettävä ennustemalli erikseen. Samoin parametrit tulee luonnollisesti määrittää joka 

menetelmälle erikseen. 

Sopivimman mallin valinnassa voidaan käyttää tässä työssä käytettyä mallien vertailun 

menetelmää. Periaatteessa sitä voidaan soveltaa mihin tahansa aikasarjaan. Tässä työssä 

ennustehorisontiksi valittiin kolme päivää, ja ennusteita haluttiin verrata siten, että 

kyseisen ennustehorisontin päähän laadittu ennuste oli aina laadittu hyödyntäen uusinta 

tietoa. Toisin sanoen ennusteissa käytetty tieto oikeasta aikasarjasta (toteutuneista 

rahtikuormista) ei ollut koskaan kolmea päivä vanhempaa. Menettely poikkeaa 

yleisemmin käytetystä tietyn ennustejakson keskimääräisen ennustetarkkuuden 

mittaamisesta, jossa ennustetaan tietty aikajakso eteenpäin ja tarkastellaan tämän 

”kertaennusteen” keskimääräistä tarkkuutta. Jos ennustehorisonttina on tarpeen käyttää 

kolmesta päivästä poikkeavaa aikaa, tulee tässä esitettyä vertailumenetelmää muokata 

sen mukaan.  
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Tässä eri eksponentiaalisen tasoituksen mallien vertailemiseksi tarkasteltiin kolmannen 

päivän ennustetarkkuutta vain seitsemän ennustetun päivän ajalta. Aikajakso on lyhyt, 

eikä sen perusteella tule tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä eri ennustemallien 

paremmuudesta. Varmempi kuva eri menetelmien paremmuudesta saataisiin 

suorittamalla vertailu samalla tavalla, mutta pidemmällä, esimerkiksi kuukauden 

ennustejaksolla. 

On lisäksi huomioitava, että tarkasteltavan aikasarjan luonne voi muuttua, jolloin myös 

paras malli sen ennustamiseksi voi vaihtua. Lentorahdin tapauksessa muutos voisi 

johtua esimerkiksi talouden käänteestä. Sarjan kehittymistä ja ennustetarkkuutta on siis 

seurattava jatkuvasti, ja muutoksiin tulee reagoida - kerran valittua mallia ei voida pitää 

lopullisena. 

Tässä käytetyssä lähestymistavassa kukin malli sovitettiin ja parametrit laskettiin vain 

kerran, ja samoja parametreja käytettiin koko ennustejakson ennusteiden laskentaan. 

Vaikka ennustamisessa käytettiin myös sovitusjakson jälkeistä toteutunutta tietoa, ei 

uutta sovitusta tehty. Toisinkin olisi voitu toimia. Mallit olisi voitu sovittaa uudelleen 

aina, kun uusi todellinen havainto on käytettävissä. Samoin ennustamisessa käytettävät 

alkuarvot olisi voitu määrittää uudelleen yhtä usein. Yksinkertaisuuden vuoksi ja 

käytännön syistä näin ei haluttu toimia.  

Sovituksissa käytetyt tilastolliset ohjelmat toimivat niin, että aina, kun ennustamisen 

pohjana oleva aikasarja pitenee yhdellä havainnolla ja uusi ennuste halutaan laatia, ne 

uudelleensovittavat mallit ja laskevat niille uudet alkuarvot. Jos sovituksessa käytettävä 

aikasarja on pitkä ja tasoituskertoimet pieniä, ei tästä yleensä aiheudu ongelmaa, vaikka 

aikasarjan viimeisin havainto olisi poikkeavakin. Jos sarja on lyhyt ja viimeisin havainto 

poikkeava, voi ongelmia tulla sen vaikuttaessa ennusteisiin liikaa. 

Tulosten yleistettävyyden voi tiivistää siten, että tässä parhaaksi valittua menetelmää ei 

voida automaattisesti pitää parhaana kaikkien reittien rahtikuormien ennustamisessa. 

Mallien paremmuuden vertailussa käytetty menetelmä sen sijaan sopii käytettäväksi 

kaikkien aikasarjojen vertailussa, ja sitä voidaan muokata eri ennustehorisonteille 

sopivaksi. 
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Ennustemallin valintaan saattaa joskus vaikuttaa eri ennustemallien ennusteiden 

varmuusrajojen käyttäytyminen. Ennustemallien ennusteille on pelkän ennusteen ohella 

useimmiten mahdollista laskea myös varmuusrajat, joiden sisällä tuleva arvo sijaitsee 

halutulla, esimerkiksi 95 %:n todennäköisyydellä. Näitä ei tässä vertailluille ennusteille 

ole laskettu, sillä varmuusrajat eivät suoraan vaikuta ennustemallien 

ennustetarkkuuteen. Tilastolliset ohjelmistot kuitenkin yleensä laskevat varmuusrajat 

haluttaessa.  

Eri mallien varmuusrajat käyttäytyvät eri tavalla, toisten levitessä toisia nopeammin. 

Tämä saattaa jossain tilanteessa vaikuttaa ennustemallin valintaan. Ennustehorisontin 

ollessa lyhyt, kuten tässä tutkimuksessa, varmuusrajojen käyttäytymisessä ei ole niin 

merkittäviä poikkeamia, että se vaikuttaisi ennustemenetelmän valintaan. Jos 

ennustettaisiin pidempi aikajakso kerrallaan, varmuusrajojen tarkastelusta olisi 

enemmän hyötyä. On kuitenkin hyvä muistaa, että ennustettuun arvoon liittyy aina 

epävarmuutta, ja että satunnaisen vaihtelun merkitys rahtikuormien suuruudessa on 

merkittävä. 

Yksi perustavanlaatuinen rajoite aikasarja-analyysiin perustuvassa ennustamisessa on 

oletus kehityksen jatkumisesta samanlaisena kuin se on ollut menneisyydessä. Lyhyen 

aikavälin ennusteissa muutokset eivät ehdi vaikuttaa niin paljon kuin pidemmällä 

aikavälillä, ja aikasarja-analyysin tuloksena syntyneet ennusteet ovat usein lyhyellä 

aikavälillä riittävän tarkkoja. Rajoite on kuitenkin tärkeää tiedostaa ennusteita 

laadittaessa ja niitä käytettäessä. On huomattava, että se koskee myös kausaalimallien 

riippuvuussuhteita; todellisuudessa riippuvuussuhteet saattavat muuttua ajan kuluessa. 

Talouden suhdanteet tarkastelujaksolla vaikuttivat lentoliikenteeseen, lentorahdin 

kysyntään ja rahtikuormiin ja sitä kautta tuloksiin. Jakson aikana alan ja koko 

maailmantalouden tilanne oli epästabiili. Lentorahdin kysyntä oli muutostilassa, 

kysynnän vaihtelut suuria ja siihen vaikuttavien muuttujien kehitys ailahtelevaa, mikä 

vaikeutti kvantitatiivisten menetelmien käyttöä ennustamisessa. Muutostilanteissa 

ennustaminen kvantitatiivisin menetelmin on hankalaa ja epätarkkaa. Tämän takia ja 

tästä huolimatta työn tuloksia voi pitää suuntaa-antavina. On myös pidettävä mielessä, 
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että jos ennustemallit laaditaan epästabiilin ajanjakson kysynnän ja rahtimäärien 

kehityksen perusteella, eivät mallit välttämättä toimi ns. normaalitilan vallitessa. 

Satunnaisen vaihtelun suuri osuus rahtikuormien koossa vaikeuttaa lentorahdin 

ennustamista ja huonontaa merkittävästi ennustetarkkuutta. Osa tarkastelujakson 

satunnaisesta vaihtelusta aiheutui yleisestä markkinatilanteen epävarmuudesta. Toisaalta 

rahtitoiminta on luonteeltaan sellaista, että satunnaista vaihtelua esiintyy muutenkin 

suhteellisen paljon, enemmän kuin esimerkiksi matkustajaliikenteessä. Satunnaiset 

vaihtelut ovat rahtitoiminnassa myös suurempia. Osaltaan suuri satunnainen vaihtelu 

puoltaa yksinkertaisten menetelmien käyttöä.  

Ennustetarkkuuden riittävyyden sekä ennusteiden käyttökelpoisuuden ja hyödyllisyyden 

arvioiminen jää ennusteita hyödyntävien ja käyttävien arvioitavaksi. Käytännössä tämä 

tarkoittaa D3-prosessia kehittäviä ja siitä vastaavia tahoja. Heidän tehtävänsä on myös 

lopullinen ennustehorisontin valinta, sillä tarvittava ennustehorisontti riippuu viime 

kädessä liikennesuunnittelu- ja D3-prosessien tarpeista. Ennustemenetelmien valinta jää 

case-yrityksen ennustamisesta vastaavien henkilöiden tehtäväksi. 

Myös kuormien ennustamisen mielekkyyttä per se on arvioitava. Taloudellisessa 

mielessä voisi olla hyödyllisempää tarkentaa muita ennusteita. Näitä ovat oikea 

kysynnän ennustaminen (ei vain kuormien ennustaminen), mutta vielä sitäkin ennen 

kapasiteetin ennustaminen. 

Kysynnän ennustamiseen ja tässä työssä käytettyyn lähestymistapaan liittyen on 

muistettava, että tässä tarkkaan ottaen keskityttiin rahtikysynnän sijaan tarkastelemaan 

rahtiliikennettä (traffic) ts. tyydytettyä kysyntää. Kuormatiedot eivät edusta varsinaista 

rajoittamatonta kysyntää vaan rajoitettua kysyntää. Tässä ennustettiin siis rajoitettua 

kysyntää, mikä ei välttämättä ole paras lähtökohta ennustamiselle. Kuten jo aiemmin 

todettu, oikeampi lähtökohta D3-prosessin tarpeita ajatellen olisi ennustaa todellista 

rajoittamatonta kysyntää ja saatavia tuottoja. 
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4.3 Jatkotutkimus 

Ensimmäinen ja itsestään selvä jatkotutkimustarve on tässä kehitetyn mallin 

testaaminen eri aikajaksoilla, eri reiteillä ja pidemmällä aikavälillä. Tällöin päästäisiin 

arvioimaan työssä kehitetyn ennustemallin soveltuvuutta ja tarkkuutta laajemmin. 

Tämän lisäksi työn aikana havaittiin muita jatkotutkimusta ja kehitystä vaativia asioita. 

Osa havaituista, parannusta kaipaavista asioista liittyy ennustamiseen ja 

ennustemenetelmiin. On myös olemassa selkeä tilaus kehitystoiminnalle, joka ei 

välttämättä suoraan liity ennustamiseen. Monin toimin voitaisiin äkkiä arvioiden 

saavuttaa vähintään yhtä suuria hyötyjä kuin mitä rahtikuormien ennustamisella voidaan 

saavuttaa. 

Ennustamiseen liittyvät mm. tiedonkeruun parantaminen ja kysynnän tutkiminen sekä 

ennustemenetelmien kehittäminen ja implementointi. Samoin siihen liittyy määritellyn 

ennusteprosessin luominen ja ainakin sen tarpeellisuuden pohtiminen. Muulla 

kehityksellä viitataan mm. tiedonkulun parantamiseen ja rahdin RM-prosessien 

parannustarpeiden tunnistamiseen ja toiminnan tehostamiseen. 

4.3.1 Ennustamistoiminnan kehittäminen 

Ennustamisen saralla case-yrityksessä on paljon kehitettävää. Tämänhetkinen 

ennusteprosessi ei ole selvästi määritelty. Rahtikuormia ei ole aiemmin ennustettu, ja 

saatavilla olevan rahtikapasiteetin ennustamisen tai määrittämisen voi väittää olevan 

heikolla tasolla. Kysynnän ennustaminen ei haastattelujen perusteella vaikuta olevan 

kovin selvästi määriteltyä, perustuessaan lähinnä johdon arvioihin tulevasta kehityksestä 

ja mahdollisesti saavutettavista markkinaosuuksista. 

Ensimmäinen edellytys ennustamiselle on se, että käytettävissä on tarpeeksi tietoa, joten 

kehitystoiminta on hyvä aloittaa tiedonkeruun kehittämisestä. Tällä hetkellä datan puute 

tai sen heikot hyödyntämismahdollisuudet ovat merkittävä este kysynnän piirteiden ja 

liikenteen arvioimiselle ja ennustamiselle. Puutteet tiedonkeruussa ja näin tiedon 

saatavuudessa rajoittivat merkittävästi työn suuntausta. Saatavilla olleen tiedon avulla 

pystyttiin laatimaan aikasarja-analyysiin pohjaava ennustemalli ja ennustamaan 

rahtikuormia sen avulla. Kysynnän ennustamista varten tietoa oli saatavilla aivan liian 
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niukasti. Myös rahtikuormien ennustamista varten tietoa tulisi kerätä ja analysoida 

enemmän. Nyt jouduttiin pitäytymään yksinkertaisissa malleissa eikä päästy tutkimaan 

kysyntää siinä mielessä kuin alun perin oli tarkoitus. 

Tietoa tallentuu kohdeyrityksen eri järjestelmiin kohtalaisesti, mutta sen kaivaminen 

niistä ei ole helppoa, ja monien tietojen esiin kaivaminen vaatisi ylivoimaisen paljon 

käsityötä. Läheskään kaikkea olennaista tietoa ei tallenneta; tietojen tallentamiseksi 

tarvittaisiin lisäominaisuuksia tietojärjestelmiin. 

Rahtikuormien ja -kysynnän ennustamista varten tulisi kerätä paljon nykyistä enemmän 

tietoa, jotta kysynnän luonnetta, sen piirteitä, tasoa ja muodostumista voitaisiin 

analysoida nykyistä paremmin. Kokemusperäistä tietoa kysynnästä lienee yrityksessä 

paljonkin, mutta se pitäisi saada dokumentoitua, jotta sen hyödyntäminen olisi 

tehokkaampaa.  

Kaiken kaikkiaan kerättävää tietoa on niin paljon, että sitä ei voida ilman 

tietokonepohjaisia järjestelmiä järkevästi tallentaa tai käyttää. Käytännössä kysynnän 

tutkiminen ja esimerkiksi varaustilanteen kehittymisen seuranta ennustamista ajatellen 

edellyttävät tietokantaa, johon tietoa tallennetaan jatkuvasti ja josta se on helposti 

noudettavissa erilaisia analyysejä varten. Parasta olisi, jos tietokantaan saataisiin 

tallennettua mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot lähetyksistä ja varauksista sekä 

yksittäisen lennon varaustilanteen kehittymisestä. Myös peruttujen varausten tiedot 

pitäisi pystyä tallentamaan. Ideaalitilanteessa jopa kaikkien hylättyjen (esim. 

kapasiteetin puutteen takia) varausten tietojen tiedot tallentuisivat järjestelmään. 

Varaustiedon ohella toteutuneiden lähetysten todelliset, yksityiskohtaiset tiedot pitäisi 

tallentaa. Myös tieto lennon täyteen tulemisesta ja rajoittavasta tekijästä (paino, 

tilavuus, jokin muu) täytyy tallentaa. 

Tietokantaan voitaisiin tehdä hakuja eri kriteereillä. Voitaisiin esimerkiksi jäljittää 

tiettyjen tai samantyyppisten lentojen varaustilanteen kehittymistä, jonka perusteella 

voitaisiin yrittää arvioida tulevan lennon varaustilanteen kehittymistä ja lopullista 

kuormaa. Voitaisiin myös arvioida erityyppisten hyödykkeiden virtojen kehitystä. 

Asiakaskohtaisen liikenteen kehitystä päästäisiin myös arvioimaan, samoin 
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asiakaskohtaista varauskäyttäytymistä. Niin sanottujen konssilähettäjien, jotka ostavat 

rahtitilaa ”tukkukauppana”, varausten ja lähetysten korrelaatiota tulisi seurata, ja jos 

poikkeamia esiintyy, pitäisi pyrkiä löytämään keinot, joilla asiaan voitaisiin puuttua. 

Tiedonkeruun parantamisen ohella olisi syytä arvioida tarve määritellyn 

ennusteprosessin luomiselle. Ennustamisen nykytila kokonaisuudessaan tulisi kartoittaa 

ja pohtia, onko toiminta tarvittavalla tasolla. Tämä ei koske vain rahtikuormien 

ennustamista vaan ennustamista yleisemmin aina oman kapasiteetin ja kysynnän 

ennustamisesta lähtien.  

Rahdin osalta ennustaminen on tähän mennessä perustunut haastattelujen mukaan 

lähinnä asiantuntija-arvioihin. Asiantuntemusta case-yrityksestä löytyy paljon, sillä 

rahtia on kuljetettu pitkään. Harjoitettavaa rahtikysynnän ennustamista on kuvattu 

termillä ”manuaalinen”, ja siinä tunnutaan hyödyntävän aika paljon kokemusta sekä 

myyntihenkilöstön näkemyksiä. Ennustamista varten ei kuitenkaan ole määriteltyä 

prosessia, eikä ennusteiden osuvuutta mitata. 

Hyvä apu ennusteprosessin kehittämisessä on Mentzerin, Bienstockin ja Kahnin (1999) 

kuvaama viitekehys (MBK-viitekehys) ja sen mukainen nykyisen ennusteprosessin 

auditointi (Mentzer & Moon 2005). Auditoinnin perusteella voidaan arvioida 

organisaation ennusteprosessin lähtötaso viitekehyksen eri osa-alueilla. Viitekehys antaa 

selkeät suuntaviivat ennusteprosessin kehittämiseksi lähtötasolta kohti maailmanluokan 

ennustekäytäntöjä. Kun ennusteprosessi on luotu, sitä pitää myös kehittää jatkuvasti ja 

järjestelmällisesti. 

Ennustetoiminnan kehittämistä suunniteltaessa tulee vastaan myös kysymys 

järjestelmien kehittämisestä. Käytössä olleiden järjestelmien ja ohjelmistojen avulla 

ennusteiden tekeminen vaatii paljon manuaalista työtä. Jos ennusteita laaditaan 

jatkuvasti usealle reitille, se edellyttää käytännössä prosessin automatisointia. 

Automaation voisi sanoa olevan välttämätöntä. Jopa sopivimpien ennustemallien valinta 

tietystä mallien joukosta voidaan tehdä automaattisesti. Aina tulee kuitenkin säilyttää 

mahdollisuudet suorittaa valinta ja säätää toimintaa myös käsin. 



 

 

123

Parempi ennusteprosessi parantaa ennusteita. Tarkempi kysyntäennuste johtaa 

parempaan kapasiteetin allokointiin. Mitä parempi kysyntäennuste 

liikennesuunnitteluprosessin alkuvaiheessa on käytettävissä, sitä parempi ja vähemmän 

muutoksia vaativa liikennesuunnitelma pystytään laatimaan. Edelleen, mitä aiemmin 

käytettävissä oleva rahtikapasiteetti on tiedossa, sitä paremmin se pystytään myymään 

(eikä toisaalta myydä yli). Parempi kapasiteettiennuste tai -tieto antaa siis 

mahdollisuuden kapasiteetin tehokkaampaan käyttöön ja parantaa sitä kautta 

tuottavuutta. 

Jos tiedonkeruu ja järjestelmät olisivat kunnossa, voitaisiin kerättyä tietoa käyttää 

esimerkiksi hyödyntämällä varaustietoja ylibuukkauksen optimoinnissa. Varaustietojen 

perusteella laadittujen ennusteiden tuloksia voidaan käyttää ohjaamaan kapasiteetti- ja 

hinnoittelupäätöksiä sekä liikenteen ja tuottojen ennustamiseen (Holloway 2008). Myös 

regressioanalyysiä voitaisiin käyttää kysynnän tutkimiseen, kun rahtilähetyksistä 

tallentuisi tarpeeksi tietoa. Myös todellista kysyntää voitaisiin arvioida paremmin, kun 

päästäisiin arvioimaan rajoittamatonta kysyntää.  

”If organizations do not already use a statistical, computerized system to make short 

term forecasts and estimates of uncertainty, our advice would be to do so as soon as 

possible. Overwhelming empirical evidence shows concrete benefits from using 

statistical methods (often simple ones) instead of using judgment to make these 

forecasts and to estimate the uncertainty involved. Equally important, the cost of 

statistical predictions is considerably less than the corresponding judgmental ones.” 

Makridakis et al. (1998) 

4.3.2 RM-toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen 

Tämän tutkimuksen alkaessa useat case-yrityksen RM-käytännöt vaikuttivat osin olevan 

määrittelemättömiä, esimerkkinä ylibuukkauksen suorittaminen ilman selkeästi 

määriteltyä toimintatapaa tai prosessia, joka perustuisi kerättyyn tietoon ja sen 

soveltamiseen järjestelmällisesti. Lentorahdin RM-toiminnan kehittämisessä voidaan 

hyödyntää mm. tämän työn teoriaosassakin esitettyjä tehtäviä ja toimintamalleja. 
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Teoriaosassa on viitattu lähteisiin, joista löytyy tarkempia esityksiä erilaisista 

kehitysmahdollisuuksista. 

Kehityskohteita voisivat olla esimerkiksi selkeän RM-prosessin luominen, siihen 

liittyvien järjestelmien kehittäminen tai hankkiminen sekä jo aiemmin mainitut 

tiedonkeruun kehittäminen ja ennustamistoiminnan kehittäminen. Kysynnän 

ennustamisen kehittäminen olisi tärkeää, samoin sen segmentointi, tuottojen tutkiminen 

ja kysynnän hallinta.  

Osassa kohteita rahtikysyntä on sen luonteista, että käytännössä kaikki vapaa 

rahtikapasiteetti saadaan myytyä ja lennot tulevat täyteen. Tällaisten kohteiden 

rahtikuormien ennustaminen ei ole mielekästä.  Näissä kohteissa voisi keskittyä 

muunlaiseen ennustamiseen, esimerkiksi ennustamaan kysyntää eri kategorioissa, sekä 

tutkimaan mahdollisuuksia tuottoisamman rahdin kyytiin saamiseksi. Tällaisten lentojen 

kohdalla kysynnän hallinnan ja sen ohjaamisen rooli korostuu. 

Lyhyellä tähtäimellä kapasiteetin hallinnassa on suurempi merkitys kysynnän 

hallinnalla kuin tarjonnan hallinnalla (Holloway 2008). Kysynnän hallintaan on useita 

keinoja (joista osa lienee jo käytössä case-yrityksessä). Lyhyen tähtäimen kysynnän 

hallinnan tavoitteena on siirtää osa ennustettujen kysyntäpiikkien kysynnästä 

pienemmän kysynnän ajankohtiin ja toisaalta stimuloida kysyntää nykyisissä ja uusissa 

segmenteissä sekä maksimoida samalla käytettävissä olevalla kapasiteetilla saavutettava 

tuotto (Holloway 2008). Kysynnän hallinta edellyttää kysynnän tuntemista – siis 

kysynnän segmentointia ja segmenttien piirteiden tuntemista. 

Kun kapasiteetti on jaettu eri luokkiin, voidaan joidenkin luokkien tarjontaa rajoittaa 

pysyvästi tai tilapäisesti, ja siten pyrkiä ohjaamaan kysyntää eri luokkiin. Jotta 

kysyntäennusteista saataisiin tarkempia, on ennusteita laadittaessa huomioitava tällaiset 

rajoitukset sekä historiatiedon että käsillä olevan, ennustettavan lennon osalta. 

Parantunut tiedonkeruu antaisi mahdollisuuden analysoida tietoa kuljetetuista 

lähetyksistä, jolloin voitaisiin pyrkiä löytämään sellaisia suuntia, joihin yhtiön 

rahtiliiketoimintaa kannattaisi kehittää (millaista rahtia mistäkin kulkee, minkä 
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tyyppisestä rahdista paras tuotto, onko yhtiöllä nopeita reittejä, joihin muut eivät pysty 

ja jotka ovat kriittisiä tiettyjen tuotteiden kohdalla jne). 

4.4 Muuta 

Työn aikana kävi selväksi rahtitoiminnan monimutkaisuus. Toiminta ja sen 

optimoiminen on haasteellista. Matkustajaliikenteen puolella käytettäviä RM:n 

menetelmiä voidaan käyttää rahtitoiminnassa lähtökohtana, mutta ne vaativat 

merkittävää jatkokehittämistä, jota viime vuosina onkin eri julkaisujen mukaan tehty. 

Lentorahdin RM:ssa tarvitaan tehtävään suunniteltuja, matkustajapuolen järjestelmiä 

monimutkaisempiin malleihin perustuvat järjestelmiä (Kasilingam 1996).  

Lentorahtitoiminnassa – ja lentoliikenteessä yleensä – tuottoja voidaan tiettyyn rajaan 

asti kasvattaa parantamalla käyttöasteita. Jossakin vaiheessa laivaston koko ja lentojen 

frekvenssit alkavat kuitenkin rajoittaa kokonaisrahtikapasiteettia. Kun kapasiteetista 

tulee niukempi resurssi, on tärkeää pohtia, miten se käytetään. Tuottoja voidaan tällöin 

kasvattaa vain pyrkimällä saamaan rahtikuljetuksista parempi hinta esimerkiksi 

ohjaamalla kysyntää kalliimpiin hintaluokkiin eli myymällä enemmän kalliimpia 

tuotteita. Se puolestaan vaatii kysynnän rakenteen ja luonteen tuntemista, sekä 

asiakkaan kannalta toimivaa palvelukonseptia. Hinnoittelussa ja rahtilähetysten 

kuljetukseen hyväksymisessä voidaan uusia malleja kehittämällä saada aikaan 

huomattavia parannuksia tuottoihin (ks. esim Vinod et al. 2008 ja Han et al. 2010). 

Lentorahtitoiminnasta vastaavilla johtajilla on usein merkittävä kokemus toiminnasta ja 

he tekevät usein intuitiivisia päätöksiä, jotka jäävät dokumentoimatta (Pilon 2010). 

Dokumentointi on tärkeää toiminnan jatkuvuuden ja kehityksen kannalta. Jos 

toimintamalleja ja prosesseja ei ole määritelty ja dokumentoitu, niiden kehittäminen on 

hyvin hankalaa, eikä toiminnan laadun tasoa tai vaihtelua voida luotettavasti arvioida. 

Myös jos toiminnasta vastaavia henkilöitä on useita, saattaa heille syntyä erilaisia 

toimintatapoja, joiden paremmuudesta ei ole tietoa. Määrittämällä ja dokumentoimalla 

parhaat käytännöt ne saadaan levitettyä kaikkien tietoon ja käytettäväksi, jolloin 

voidaan olettaa tulostenkin paranevan. Kehittäminen voidaan aloittaa laatimalla 

prosesseista nykytilakuvaukset ja arvioimalla niiden pohjalta kehitystarpeita. 
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Yksi parannuskohde on tiedonkulun parantaminen ja yhteistyön syventäminen läpi 

toimitusketjun. Tiedonkulun merkitystä ja kehittämistä ei pidä väheksyä; ennusteiden 

merkitystä ja tarvetta voitaisiin vähentää pelkästään tiedonkulkua parantamalla. 

Tiedonkulkua pitäisi pyrkiä parantamaan niin lentoyhtiön sisällä kuin viestinnässä 

rahtiasiakkaan ja rahdinkuljettajan välillä. Kapasiteettitarpeen ja toisaalta sen 

saatavuuden sekä kullakin hetkellä ennustetun rahtimäärän kommunikoinnin 

matkustaja- ja rahtipuolen toimintojen välillä tulisi olla jatkuvaa. Kapasiteetin käytöstä 

sopimiseen esittää työkaluja mm. Graff (2008).  

Tiedonkulkua suurimmilta asiakkailta case-yritykseen pitää pyrkiä parantamaan, jotta 

kuormia pystyttäisiin paremmin ennakoimaan. Keinoja voisivat olla sähköisten 

varausjärjestelmien laajempi käyttöönotto, erilaisten tuotteiden kehittäminen ja 

hinnoitteluperusteiden uudelleenpohdinta (mm. varausaika huomioitaisiin ja varauksen 

tarkkuudesta palkittaisiin). Tulisi pohtia, miten tiedonkulkua voitaisiin parantaa siten, 

että siitä olisi hyötyä myös asiakkaalle. 

Doganis (2010) toteaa, että yksi vaihtoehto integroitujen rahdinkuljettajien 

(integraattoreiden; UPS, FedEx, DHL ja TNT) asettamiin haasteisiin vastaamiseksi on 

läheisempi yhteistyö perinteisten lentoyhtiöiden ja integraattoreiden kesken, erityisesti, 

kun perinteiset yhtiöt ovat muodostaneet suuria globaaleja alliansseja. Haaste on suuri, 

sillä integraattoreiden hallussa on n. 80 prosenttia maailman lentopaketti- ja 

pikakuljetusmarkkinasta (MergeGlobal 2008).  

Esimerkkinä yhteistyöstä Doganis mainitsee Lufthansan, joka aiemmin omisti yhdessä 

Japan Airlinesin (JAL) kanssa osuuden DHL:stä (v. 2001 molemmat luopuivat 

omistuksesta) ja joka loppuvuodesta 2007 perusti DHL:n kanssa AeroLogic-nimisen 

yhteisyrityksen omine rahtilentokoneineen. Yritys aloitti toiminnan kesäkuussa 2009. 

Näin Lufthansa pääsee osalliseksi korkeiden tuottojen pikalähetysliiketoimintaan. 

Lufthansa myös omistaa osuuden (48 %, kesä 2010) time:matters GmbH -

pikakuljetusyhtiöstä, joka mainostaa kuljetuksiaan erittäin nopeina – Euroopan sisällä 

paketit ehtivät perille vielä samana päivänä (time:matters 2010). Erittäin nopeaa 

kuljetusta vaativista tuotteista saatava tuotto on suurin, ja näitä tuottoja konseptilla juuri 

tavoitellaan. 
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Tämän kaltaisia mahdollisuuksia tuleekin tutkia ja pohtia mahdollisia 

yhteistyökumppaneita ja -muotoja. 
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4.5 Loppusanat 

Tutkimusjakson jälkeen kohdeyrityksessä on tapahtunut jonkin verran kehitystä. 

Sopimusasiakkaiden kapasiteetinkäyttöä seurataan (toteutuma vs. varaukset), 

ylibuukkauksen käytäntöjä on hieman parannettu ja sen optimointiin on otettu käyttöön 

uusia työkaluja. Tiedonkulku on parantunut koko emoyhtiön organisaation rakenteen 

uudistamisen ja toimintojen fyysisen sijainnin muuttumisen myötä. Rahtitoimintaa 

ollaan viemässä ”tieteellisempään” suuntaan ja sen tuottojen hallintaa kehitetään. 

Varsinaista RM-järjestelmää ei kuitenkaan ole hankittu. 
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5 YHTEENVETO 

Työssä tutkittiin lentorahdin ennustamisen mahdollisuuksia case-yrityksessä. 

Ennustamisen merkitys lentoyhtiöiden toiminnassa on suuri ja se on monien tuottojen 

hallinnan tehtävien ehdoton ennakkoedellytys. Tuottojen hallinnan keinoin pyritään 

maksimoimaan olemassa olevin resurssein saavutettava tuotto. Rahtitoiminnan tuottojen 

hallinta on huomattavasti matkustajaliikenteen tuottojen hallinta haasteellisempaa. 

Kysynnän ennustamisen menetelmät ovat moninaiset ja sopivan menetelmän valinta 

riippuu tilanteesta, ennustettavasta suureesta, ennustehorisontista ja saatavilla olevasta 

tiedosta. Ennustemenetelmän valitsemiseksi on olemassa eri menetelmiä, mutta usein 

juuri edellä mainitut tekijät rajoittavat mallin valintaa. 

Kohdeyrityksen rahdin tuottojen hallintaan tutustumisen, henkilöhaastattelujen ja 

tiedonkeruun pohjalta voitiin analysoida lentorahdin ennustamisen mahdollisuuksia. 

Saatavilla olleen tiedon perusteella laadittiin yksinkertaisia malleja rahtikuormien 

ennustamiseksi, ja verrattiin niitä vertailukohtana käytettyihin, määrittelemättömän 

ennusteprosessin ennustetarkkuutta kuvaaviin naiiveihin malleihin. Ennustehorisonttina 

käytettiin kolmea vuorokautta. Tuloksina todettiin, että ennustetarkkuutta on 

mahdollista parantaa huomattavasti jo yksinkertaisia eksponentiaalisen tasoituksen 

menetelmiä käyttämällä. Parhaaseen naiiviin malliin verrattuna ennustetarkkuuden 

mittoina käytetyt MAPE ja MSE paranivat merkittävästi, ensimmäinen noin viisi 

prosenttiyksikköä ja jälkimmäinen jopa 40 – 50 prosenttia. Parhaita ennustemalleja 

käytetylle aikasarjalle tarkastellulla aikavälillä olivat Wintersin eksponentiaalinen 

tasoitus (kertautuva muoto) ja yksinkertainen kausivaihtelun huomioiva 

eksponentiaalinen tasoitus (summautuva muoto).  

Todettiin, että olisi tarpeellista tutkia ennustetarkkuuden paranemista ja verrata 

menetelmiä pidempää ennustejaksoa ja eri aikasarjoja käyttäen. Jos ennustamiseen 

ryhdytään, tulee ennustemallit ja ennusteet joka tapauksessa laatia jokaiselle kohteelle 

erikseen. Todettiin myös, että jos tarvittava ennustehorisontti poikkeaa tässä käytetystä 

kolmesta vuorokaudesta, täytyy mallien vertailu tehdä uudelleen, sillä tässä työssä 

esitelty vertailu tai sen mahdollisesti pidemmällä aikavälillä antamat tulokset eivät 



 

 

130

tuolloin ole päteviä. Eri ennustehorisonteille sopivat todennäköisesti eri mallit, ja voi 

olla, että lähestymistapaakin joudutaan hiukan muuttamaan ennustehorisontin pidetessä. 

Rahtikuormien ennustamisen mielekkyyttä sinänsä on pohdittava. Paraneeko 

ennustetarkkuus riittävästi, jotta ennusteista on olennaista hyötyä? Onko 

hyödyllisempää pyrkiä ennustamaan esimerkiksi todellista kysyntää rahtikuormien 

sijaan? Näiden asioiden tutkiminen on oma tutkimusaiheensa, joka rajattiin ja rajautui 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Varsinaisen tavoitteen, rahtikuormien ennustamisen ohella työn kuluessa tehtiin 

muitakin havaintoja. Huomattiin, että case-yrityksen ennusteprosessissa on puutteita, 

eikä sitä ole määritelty saati dokumentoitu. Tiedonkeruuta tulisi kehittää ja pohtia siihen 

liittyviä tarpeita myös ennustamisen näkökulmasta. Myös tiedonkulun parantaminen eri 

toimijoiden välillä olisi aiheellista. Yleensä ottaen kohdeyrityksen rahdin RM-

prosessissa on tutkimuksen perusteella kehittämisen varaa, alkaen prosessin 

määrittämisestä. 
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Liite 2. Työssä tehty laskenta, menetelmien vertailu 

Laskentaesimerkki 
 
Reittiväli Shanghai-Helsinki 
Sovitusjakso 1.6.2009 - 31.8.2009 
Ennustejakso 3.9. - 9.9.2009 
 
Taulukossa esitetään todelliset aikavälillä 1.6. - 9.9.2009 kuljetetut rahtikuormat 
aikasarjana . Välille osui yksi puuttuva havainto (8.8.), joka on korvattu empiriassa 

esitetyllä tavalla (edeltävien ja seuraavien seitsemän päivän, yhteensä 14 havainnon 
keskiarvolla).  

Eri menetelmien laskenta apumuuttujineen esitetään omina taulukkoinaan. Alkuarvot 
on laatikoitu joka mallin oman taulukon yläosaan ohuella yhtenäisellä viivalla ja 
lopulliset kolmannen päivän ennusteet alaosaan paksummalla yhtenäisellä viivalla ja 
vaaleansinisellä pohjalla. Näiden lisäksi mallien ennustevirheet on laatikoitu 
varsinaisten ennusteiden alapuolelle vaaleanpunaisella pohjalla. 

Käytetyt kaavat on esitetty teoriaosuudessa. Parametrit, alkuarvot ja niiden laskenta 
on esitetty jäljempänä. Muokatut kaavat kolmannen päivän ennusteen laskemiseksi on 
esitetty jäljempänä myös omana taulukkonaan. 

 
Parametrit 
 
Menetelmien sovitus tehtiin aikavälille 1.6.2009 – 31.8.2009 SPSS 17.0 -ohjelmistolla. 
Sovituksessa estimoitujen parametrien likiarvot esitetään taulukossa 1 alla. 
Tulomuotoisen yksinkertaisen kausivaihtelun huomioivan eksponentiaalisen tasoituksen 
tapauksessa on käytetty samoja arvoja kuin summautuvan yksinkertaisen kausivaihtelun 
huomioivan eksponentiaalisen tasoituksen tapauksessa, koska sovitusta ei voitu tehdä 
käytetyillä ohjelmistoilla.  
 
Taulukko 1. Eri ennustemallien sovitetut parametrit 

Menetelmä Parametrit 
            
SES 

   
0,12585       

ARRSES 
   

  0,20000     
Holt 

   
0,10300 0,05585     

Damped Trend 
  

0,10158 0,00015 0,99820   
Simple Seasonal (additive) 

 
0,19991     0,00002 

Simple Seasonal (multiplicative) 0,19991     0,00002 
Winters' (additive) 

  
0,10129 0,00001   0,00005 

Winters' (multiplicative)   0,06724 0,00035   0,01914 
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Alkuarvot 
 
Mallikohtaiset alkuarvot esitetään taulukossa alla. Alkuarvot on määritetty teoriaosassa 
kuvatuin menetelmin ja kaavoin siten, että kaikissa malleissa  ja . Naiivit 

mallit eivät luonnollisesti tarvitse alkuarvoja. 
 
Taulukko 2. Eri ennustemallien alkuarvojen määrityksessä käytetyt kaavat 

Malli Alkuarvot 
SES 

 
ARRSES  ;  ;  

Holt  ;  

Damped trend  ;  

Simple seasonal (additive)  ;  

Simple seasonal 
(multiplicative) 

 ;  

Winters’ (additive)  ;  ; 

 

Winters’ (multiplicative)  ;  ;  
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Kolmannen päivän ennusteen kaavat 
 
Hetkellä t senhetkisin tiedoin kolmen jakson päähän (hetkelle t+3) laadittujen 
ennusteiden laskemisessa käytetyt, teoriassa esitettyjen kaavojen pohjalta johdetut 
kaavat on esitetty alla. Naiivien ennusteiden laskemisessa tarvittavat kaavat esitetään 
vain  tässä.  Käytännössä  Naiivi  1  ja  3  sekä  SES  ja  ARRSES  menetelmien  kohdalla  
ennusteita on vain viivästetty siten, että hetkellä t laadittua hetken t+1 ennustetta 
käytetään hetken t+3 ennusteena. 
 
Taulukko 3. Eri ennustemallien kolmannen päivän ennusteen kaavat 

Menetelmä Kolmannen päivän ennusteen kaava 
Naiivi 1 

 
Naiivi 2 

 
Naiivi 3 

 
SES 

 
ARRSES 

 
Holt 

 
Damped trend 

 
Simple Seasonal additive 

 
Simple Seasonal multiplicative 

 
Winters’ summautuva 

 
Winters’ kertautuva 
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Varsinainen laskentataulukko 
 

Taulukko 4. Varsinainen laskentataulukko 

______________________________________________________________________ 

AIKASARJA 
 

ENNUSTEMALLIT 
   

   
Naiivi 1 Naiivi 2 Naiivi 3 SES 

t date Yt Ft Ft Ft Ft 
 1 1.6.2009 15280           

2 2.6.2009 11250       15280   
3 3.6.2009 11660       14772,83   
4 4.6.2009 15535       14381,08   
5 5.6.2009 13910       14526,3   
6 6.6.2009 16170       14448,74   
7 7.6.2009 16362       14665,36   
8 8.6.2009 4750       14878,88   
9 9.6.2009 13195       13604,16   

10 10.6.2009 11705       13552,67   
11 11.6.2009 23130       13320,14   
12 12.6.2009 17757       14554,71   
13 13.6.2009 16664       14957,72   
14 14.6.2009 13117       15172,45   
15 15.6.2009 16525       14913,77   
16 16.6.2009 15515       15116,55   
17 17.6.2009 16525       15166,69   
18 18.6.2009 16387       15337,63   
19 19.6.2009 10401       15469,7   
20 20.6.2009 14040       14831,8   
21 21.6.2009 13993       14732,15   
22 22.6.2009 12284       14639,13   
23 23.6.2009 18875       14342,74   
24 24.6.2009 14685       14913,12   
25 25.6.2009 17259       14884,41   
26 26.6.2009 17308       15183,25   
27 27.6.2009 17165       15450,65   
28 28.6.2009 15685       15666,4   
29 29.6.2009 15917       15668,74   
30 30.6.2009 19358       15699,99   
31 1.7.2009 17654       16160,35   
32 2.7.2009 18960       16348,32   
33 3.7.2009 18485       16677   
34 4.7.2009 19547       16904,54   
35 5.7.2009 19060       17237,09   
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36 6.7.2009 18055       17466,5   
37 7.7.2009 23828       17540,57   
38 8.7.2009 23529       18331,84   
39 9.7.2009 11784       18985,9   
40 10.7.2009 16672       18079,54   
41 11.7.2009 14895       17902,4   
42 12.7.2009 16735       17523,92   
43 13.7.2009 15551       17424,64   
44 14.7.2009 14917       17188,84   
45 15.7.2009 12795       16902,93   
46 16.7.2009 17556       16385,95   
47 17.7.2009 16110       16533,2   
48 18.7.2009 16197       16479,94   
49 19.7.2009 15488       16444,33   
50 20.7.2009 15243       16323,98   
51 21.7.2009 17345       16187,94   
52 22.7.2009 18305       16333,55   
53 23.7.2009 15812       16581,66   
54 24.7.2009 19951       16484,8   
55 25.7.2009 19547       16921,02   
56 26.7.2009 14562       17251,5   
57 27.7.2009 14567       16913,02   
58 28.7.2009 20197       16617,78   
59 29.7.2009 15127       17068,22   
60 30.7.2009 18765       16823,92   
61 31.7.2009 16570       17068,2   
62 1.8.2009 15052       17005,51   
63 2.8.2009 15365       16759,66   
64 3.8.2009 16283       16584,14   
65 4.8.2009 16713       16546,24   
66 5.8.2009 15201       16567,23   
67 6.8.2009 16257       16395,29   
68 7.8.2009 18962       16377,89   
69 8.8.2009 16231,21       16703,1   
70 9.8.2009 15317       16643,71   
71 10.8.2009 16208       16476,74   
72 11.8.2009 14710       16442,92   
73 12.8.2009 15152       16224,83   
74 13.8.2009 19333       16089,82   
75 14.8.2009 15120       16497,97   
76 15.8.2009 17564       16324,55   
77 16.8.2009 15178       16480,54   
78 17.8.2009 12184       16316,61   
79 18.8.2009 13082       15796,53   
80 19.8.2009 14869       15454,9   
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81 20.8.2009 16682       15381,17   
82 21.8.2009 13320       15544,88   
83 22.8.2009 16962       15264,88   
84 23.8.2009 16215       15478,46   
85 24.8.2009 14749       15571,15   
86 25.8.2009 18107       15467,69   
87 26.8.2009 17067       15799,84   
88 27.8.2009 17735       15959,31   
89 28.8.2009 15522       16182,78   
90 29.8.2009 15660       16099,62   
91 30.8.2009 15820       16044,3   
92 31.8.2009 12227       16016,07   
93 1.9.2009 16672       15539,22 

 94 2.9.2009 14832       15681,78 
 95 3.9.2009 16482 12227 16019,714 17735 15574,83 15539,216 

96 4.9.2009 19027 16672 15814,714 15522 15689 15681,777 
97 5.9.2009 17932 14832 15495,429 15660 16109,09 15574,833 
98 6.9.2009 17117 16482 15316,429 15820 16338,5 15688,999 
99 7.9.2009 17802 19027 15817,143 12227 16436,47 16109,086 

100 8.9.2009 13642 17932 16141,714 16672 
 

16338,499 
101 9.9.2009 15330 17117 16327 14832 

 
16436,473 

   
Naiivi 1 Naiivi 2 Naiivi 3 SES 

   
      

  
 

Virhe MAD 2521 1913 2490   1938 

  
MSE 8108910 4413381 8744108   4433733 

  
RMS 2848 2101 2957   2106 

  
MAPE 15,60 11,40 14,72   11,61 

  
MaxAD 4290 3212 5575   3345 

  
MaxAPE 31,45 18,32 31,32   19,77 

   
Naiivi 1 Naiivi 2 Naiivi 3 SES 
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AIKASARJA 

 
ENNUSTEMALLIT 

    
   

ARRSES 

t date Yt Ft et Et Mt    
1 1.6.2009 15280     0 0     
2 2.6.2009 11250 15280 -4030 -806 806 0,2   
3 3.6.2009 11660 14474 -2814 -1207,6 1207,6 0,2   
4 4.6.2009 15535 13911,2 1623,8 -641,32 1290,84 0,2   
5 5.6.2009 13910 14235,96 -325,96 -578,248 1097,864 0,496824   
6 6.6.2009 16170 14074,02 2095,985 -43,4015 1297,488 0,526703   
7 7.6.2009 16362 15177,98 1184,024 202,0836 1274,795 0,03345   
8 8.6.2009 4750 15217,58 -10467,6 -1931,85 3113,353 0,158522   
9 9.6.2009 13195 13558,24 -363,236 -1618,13 2563,329 0,620505   

10 10.6.2009 11705 13332,85 -1627,85 -1620,07 2376,233 0,63126   
11 11.6.2009 23130 12305,25 10824,75 868,8929 4065,936 0,681781   
12 12.6.2009 17757 19685,36 -1928,36 309,442 3638,421 0,213701   
13 13.6.2009 16664 19273,27 -2609,27 -274,3 3432,591 0,085048   
14 14.6.2009 13117 19051,36 -5934,36 -1406,31 3932,944 0,079911   
15 15.6.2009 16525 18577,14 -2052,14 -1535,48 3556,782 0,357572   
16 16.6.2009 15515 17843,35 -2328,35 -1694,05 3311,096 0,431704   
17 17.6.2009 16525 16838,19 -313,192 -1417,88 2711,515 0,511629   
18 18.6.2009 16387 16677,95 -290,954 -1192,49 2227,403 0,52291   
19 19.6.2009 10401 16525,81 -6124,81 -2178,96 3006,885 0,535374   
20 20.6.2009 14040 13246,74 793,2557 -1584,52 2564,159 0,724656   
21 21.6.2009 13993 13821,58 171,418 -1233,33 2085,611 0,617947   
22 22.6.2009 12284 13927,51 -1643,51 -1315,36 1997,19 0,591351   
23 23.6.2009 18875 12955,62 5919,382 131,5847 2781,629 0,658608   
24 24.6.2009 14685 16854,17 -2169,17 -328,566 2659,137 0,047305   
25 25.6.2009 17259 16751,56 507,4446 -161,364 2228,798 0,123561   
26 26.6.2009 17308 16814,26 493,7442 -30,3421 1881,787 0,072399   
27 27.6.2009 17165 16850 314,9974 38,72578 1568,429 0,016124   
28 28.6.2009 15685 16855,08 -1170,08 -203,036 1488,76 0,024691   
29 29.6.2009 15917 16826,19 -909,191 -344,267 1372,846 0,136379   
30 30.6.2009 19358 16702,2 2655,803 255,7472 1629,438 0,250769   
31 1.7.2009 17654 17368,19 285,811 261,7599 1360,712 0,156954   
32 2.7.2009 18960 17413,05 1546,952 518,7983 1397,96 0,19237   
33 3.7.2009 18485 17710,64 774,3649 569,9116 1273,241 0,371111   
34 4.7.2009 19547 17998,01 1548,99 765,7272 1328,391 0,447607   
35 5.7.2009 19060 18691,35 368,651 686,312 1136,443 0,576432   
36 6.7.2009 18055 18903,85 -848,851 379,2793 1078,925 0,603912   
37 7.7.2009 23828 18391,22 5436,781 1390,78 1950,496 0,351535   
38 8.7.2009 23529 20302,44 3226,564 1757,936 2205,709 0,713039   
39 9.7.2009 11784 22603,1 -10819,1 -757,471 3928,388 0,796994   
40 10.7.2009 16672 13980,35 2691,654 -67,6462 3681,041 0,19282   
41 11.7.2009 14895 14499,35 395,6496 25,01296 3023,963 0,018377   
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42 12.7.2009 16735 14506,62 2228,379 465,6861 2864,846 0,008272   
43 13.7.2009 15551 14525,05 1025,947 577,7382 2497,066 0,162552   
44 14.7.2009 14917 14691,82 225,177 507,226 2042,688 0,231367   
45 15.7.2009 12795 14743,92 -1948,92 15,99648 2023,935 0,248313   
46 16.7.2009 17556 14259,98 3296,021 672,0014 2278,352 0,007904   
47 17.7.2009 16110 14286,03 1823,97 902,3952 2187,476 0,294951   
48 18.7.2009 16197 14824,01 1372,989 996,514 2024,578 0,412528   
49 19.7.2009 15488 15390,41 97,59259 816,7297 1639,181 0,492208   
50 20.7.2009 15243 15438,44 -195,443 614,2951 1350,434 0,498255   
51 21.7.2009 17345 15341,06 2003,937 892,2235 1481,134 0,454887   
52 22.7.2009 18305 16252,63 2052,372 1124,253 1595,382 0,602392   
53 23.7.2009 15812 17488,96 -1676,96 564,0104 1611,698 0,704692   
54 24.7.2009 19951 16307,22 3643,78 1179,964 2018,114 0,349948   
55 25.7.2009 19547 17582,35 1964,647 1336,901 2007,421 0,584687   
56 26.7.2009 14562 18731,06 -4169,06 235,7095 2439,748 0,665979   
57 27.7.2009 14567 15954,55 -1387,55 -88,9425 2229,308 0,096612   
58 28.7.2009 20197 15820,5 4376,504 804,1468 2658,747 0,039897   
59 29.7.2009 15127 15995,11 -868,105 469,6964 2300,619 0,302453   
60 30.7.2009 18765 15732,54 3032,456 982,2483 2446,986 0,204161   
61 31.7.2009 16570 16351,65 218,3472 829,4681 2001,259 0,401411   
62 1.8.2009 15052 16439,3 -1387,3 386,1145 1878,467 0,414473   
63 2.8.2009 15365 15864,3 -499,301 209,0314 1602,634 0,205548   
64 3.8.2009 16283 15761,67 521,329 271,4909 1386,373 0,13043   
65 4.8.2009 16713 15829,67 883,3321 393,8591 1285,765 0,195828   
66 5.8.2009 15201 16002,65 -801,649 154,7575 1188,942 0,306323   
67 6.8.2009 16257 15757,09 499,9143 223,7888 1051,136 0,130164   
68 7.8.2009 18962 15822,16 3139,843 806,9997 1468,878 0,212902   
69 8.8.2009 16231,21 16490,64 -259,421 593,7156 1226,986 0,549399   
70 9.8.2009 15317 16348,11 -1031,11 268,7506 1187,811 0,483881   
71 10.8.2009 16208 15849,17 358,825 286,7655 1022,014 0,226257   
72 11.8.2009 14710 15930,36 -1220,36 -14,66 1061,683 0,280589   
73 12.8.2009 15152 15587,94 -435,942 -98,9164 936,535 0,013808   
74 13.8.2009 19333 15581,92 3751,078 671,0824 1499,444 0,105619   
75 14.8.2009 15120 15978,11 -858,109 365,2441 1371,177 0,447554   
76 15.8.2009 17564 15594,06 1969,941 686,1835 1490,93 0,266373   
77 16.8.2009 15178 16118,8 -940,797 360,7873 1380,903 0,460239   
78 17.8.2009 12184 15685,81 -3501,81 -411,731 1805,084 0,261269   
79 18.8.2009 13082 14770,89 -1688,89 -667,164 1781,845 0,228095   
80 19.8.2009 14869 14385,66 483,3363 -437,064 1522,144 0,374423   
81 20.8.2009 16682 14566,64 2115,364 73,42196 1640,788 0,287137   
82 21.8.2009 13320 15174,03 -1854,03 -312,069 1683,437 0,044748   
83 22.8.2009 16962 15091,07 1870,929 124,5303 1720,936 0,185376   
84 23.8.2009 16215 15437,9 777,1034 255,045 1532,169 0,072362   
85 24.8.2009 14749 15494,13 -745,129 55,01008 1374,761 0,16646   
86 25.8.2009 18107 15370,1 2736,905 591,389 1647,19 0,040014   
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87 26.8.2009 17067 15479,61 1587,39 790,5892 1635,23 0,359029   
88 27.8.2009 17735 16049,53 1685,471 969,5654 1645,278 0,483473   
89 28.8.2009 15522 16864,41 -1342,41 507,1706 1584,704 0,589302   
90 29.8.2009 15660 16073,32 -413,325 323,0716 1350,428 0,320041   
91 30.8.2009 15820 15941,04 -121,044 234,2485 1104,551 0,239236   
92 31.8.2009 12227 15912,09 -3685,09 -549,618 1620,658 0,212076   
93 1.9.2009 16672 15130,57 1541,432 -131,408 1604,813 0,339133   
94 2.9.2009 14832 15653,32 -821,318 -269,39 1448,114 0,081884   
95 3.9.2009 16482 15586,07 895,9343 -36,3254 1337,678 0,186028 15130,57 
96 4.9.2009 19027 15752,73 3274,265 625,7927 1724,995 0,027156 15653,32 
97 5.9.2009 17932 15841,65 2090,351 918,7042 1798,066 0,362779 15586,07 
98 6.9.2009 17117 16599,99 517,0146 838,3663 1541,856 0,51094 15752,73 
99 7.9.2009 17802 16864,15 937,8511 858,2633 1421,055 0,543738 15841,65 

100 8.9.2009 13642   
    

16599,99 
101 9.9.2009 15330   

    
16864,15 

   
ARRSES 

   
  

    
  

 
Virhe MAD   

    
2127 

  
MSE   

    
5074141 

  
RMS   

    
2253 

  
MAPE   

    
12,81 

  
MaxAD   

    
3374 

  
MaxAPE   

    
21,68 

   
ARRSES 

         
         AIKASARJA 

 
ENNUSTEMALLIT 

    
   

Holt Damped Trend 

t date Yt Lt bt Ft Lt bt Ft 
1 1.6.2009 15280 15280 -4030   15280 0   
2 2.6.2009 11250 11250 -4030 11250 14870,63 -0,06176 15280 
3 3.6.2009 11660 7677,34 -4004,46 7220 14544,44 -0,11085 14870,57 
4 4.6.2009 15535 4894,734 -3936,21 3672,883 14644,96 -0,09546 14544,33 
5 5.6.2009 13910 2292,581 -3861,7 958,5215 14570,22 -0,10655 14644,87 
6 6.6.2009 16170 258,0874 -3759,65 -1569,12 14732,63 -0,08184 14570,11 
7 7.6.2009 16362 -1455,52 -3645,37 -3501,56 14898,07 -0,05673 14732,55 
8 8.6.2009 4750 -4086,21 -3588,7 -5100,89 13867,17 -0,21213 14898,01 
9 9.6.2009 13195 -5525,21 -3468,63 -7674,9 13798,7 -0,22205 13866,96 

10 10.6.2009 11705 -6861,77 -3349,55 -8993,84 13585,83 -0,25373 13798,48 
11 11.6.2009 23130 -6777,01 -3157,73 -10211,3 14555,1 -0,10701 13585,57 
12 12.6.2009 17757 -7082,37 -2998,42 -9934,74 14880,25 -0,05775 14554,99 
13 13.6.2009 16664 -7325,95 -2844,55 -10080,8 15061,39 -0,03031 14880,19 
14 14.6.2009 13117 -7771,79 -2710,57 -10170,5 14863,85 -0,06005 15061,36 
15 15.6.2009 16525 -7700,48 -2555,2 -10482,4 15032,54 -0,03448 14863,79 
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16 16.6.2009 15515 -7601,19 -2406,94 -10255,7 15081,52 -0,02703 15032,51 
17 17.6.2009 16525 -7275,1 -2254,29 -10008,1 15228,12 -0,00486 15081,49 
18 18.6.2009 16387 -6859,88 -2105,19 -9529,38 15345,84 0,01291 15228,12 
19 19.6.2009 10401 -6970,28 -1993,77 -8965,07 14843,55 -0,06289 15345,85 
20 20.6.2009 14040 -6594,53 -1861,43 -8964,05 14761,87 -0,07509 14843,49 
21 21.6.2009 13993 -6143,62 -1732,28 -8455,96 14683,7 -0,08674 14761,79 
22 22.6.2009 12284 -5799,34 -1616,29 -7875,9 14439,86 -0,12335 14683,61 
23 23.6.2009 18875 -4707,58 -1465,04 -7415,63 14890,27 -0,05516 14439,74 
24 24.6.2009 14685 -4024,2 -1345,04 -6172,62 14869,37 -0,05821 14890,22 
25 25.6.2009 17259 -3038,43 -1214,86 -5369,24 15112,06 -0,02148 14869,31 
26 26.6.2009 17308 -2032,39 -1090,82 -4253,29 15335,1 0,012209 15112,04 
27 27.6.2009 17165 -1033,43 -974,097 -3123,2 15521 0,040229 15335,12 
28 28.6.2009 15685 -185,119 -872,31 -2007,53 15537,69 0,042669 15521,04 
29 29.6.2009 15917 691,0119 -774,654 -1057,43 15576,26 0,048404 15537,73 
30 30.6.2009 19358 1918,932 -662,804 -83,6425 15960,45 0,106269 15576,31 
31 1.7.2009 17654 2945,181 -568,466 1256,128 16132,58 0,132028 15960,56 
32 2.7.2009 18960 4084,867 -473,06 2376,715 16419,91 0,175115 16132,71 
33 3.7.2009 18485 5143,811 -387,493 3611,806 16629,84 0,206443 16420,08 
34 4.7.2009 19547 6279,823 -302,4 4756,318 16926,35 0,250771 16630,04 
35 5.7.2009 19060 7324,986 -227,135 5977,423 17143,31 0,283011 16926,6 
36 6.7.2009 18055 8226,485 -164,097 7097,851 17236,17 0,296467 17143,59 
37 7.7.2009 23828 9686,316 -73,3958 8062,388 17906,04 0,396942 17236,47 
38 8.7.2009 23529 11046,34 6,664946 9612,92 18477,58 0,482388 17906,43 
39 9.7.2009 11784 11128,3 10,87046 11053 17798,07 0,378935 18478,06 
40 10.7.2009 16672 11709,07 42,70146 11139,17 17684,03 0,360989 17798,45 
41 11.7.2009 14895 12075,54 60,78478 11751,78 17401,04 0,317592 17684,39 
42 12.7.2009 16735 12610,01 87,24147 12136,33 17333,67 0,306808 17401,36 
43 13.7.2009 15551 12991,2 103,6594 12697,25 17152,86 0,278931 17333,98 
44 14.7.2009 14917 13282,55 114,1424 13094,86 16925,99 0,24416 17153,14 
45 15.7.2009 12795 13334,71 110,6808 13396,69 16506,58 0,180411 16926,23 
46 16.7.2009 17556 13868,81 134,3296 13445,39 16613,34 0,196164 16506,76 
47 17.7.2009 16110 14220,15 146,4506 14003,13 16562,39 0,188094 16613,54 
48 18.7.2009 16197 14555,14 156,9811 14366,6 16525,44 0,182152 16562,58 
49 19.7.2009 15488 14792,04 161,4448 14712,12 16420,22 0,165923 16525,62 
50 20.7.2009 15243 14983,31 163,1104 14953,49 16300,79 0,14758 16420,39 
51 21.7.2009 17345 15372,88 175,7591 15146,42 16406,99 0,163314 16300,94 
52 22.7.2009 18305 15832,56 191,6168 15548,64 16599,94 0,192102 16407,16 
53 23.7.2009 15812 16002,32 190,3961 16024,17 16520,07 0,179678 16600,13 
54 24.7.2009 19951 16579,84 212,0179 16192,72 16868,75 0,231927 16520,25 
55 25.7.2009 19547 17075,65 227,8686 16791,85 17141,01 0,272548 16868,98 
56 26.7.2009 14562 17021,13 212,0964 17303,51 16879,28 0,23253 17141,29 
57 27.7.2009 14567 16958,59 196,7573 17233,22 16644,61 0,196672 16879,51 
58 28.7.2009 20197 17468,65 214,2563 17155,35 17005,64 0,250752 16644,8 
59 29.7.2009 15127 17419,64 199,5518 17682,91 16815,03 0,221507 17005,89 
60 30.7.2009 18765 17737,21 206,1438 17619,19 17013,31 0,250986 16815,25 
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61 31.7.2009 16570 17801,89 198,2427 17943,36 16968,5 0,243736 17013,56 
62 1.8.2009 15052 17696,47 181,2818 18000,14 16774,04 0,213923 16968,74 
63 2.8.2009 15365 17618,92 166,8257 17877,75 16631,1 0,191941 16774,25 
64 3.8.2009 16283 17630,96 158,1802 17785,75 16595,91 0,186257 16631,29 
65 4.8.2009 16713 17678,29 151,989 17789,14 16607,97 0,187713 16596,1 
66 5.8.2009 15201 17559,45 136,8625 17830,28 16465,22 0,16581 16608,16 
67 6.8.2009 16257 17548,06 128,5819 17696,32 16444,22 0,162317 16465,39 
68 7.8.2009 18962 17809,04 135,9767 17676,64 16700,12 0,200605 16444,38 
69 8.8.2009 16231,21 17768,49 126,117 17945,02 16652,67 0,193054 16700,32 
70 9.8.2009 15317 17629,1 111,2878 17894,6 16517,17 0,172235 16652,86 
71 10.8.2009 16208 17582,55 102,4718 17740,39 16485,91 0,167183 16517,34 
72 11.8.2009 14710 17378,58 85,35615 17685,02 16305,67 0,139664 16486,08 
73 12.8.2009 15152 17225,79 72,05534 17463,93 16188,6 0,121731 16305,81 
74 13.8.2009 19333 17507,48 83,76379 17297,85 16508,12 0,169695 16188,72 
75 14.8.2009 15120 17336,69 69,54646 17591,24 16367,27 0,148114 16508,29 
76 15.8.2009 17564 17422,49 70,45407 17406,24 16488,96 0,166184 16367,41 
77 16.8.2009 15178 17254,49 57,13593 17492,94 16355,94 0,145792 16489,13 
78 17.8.2009 12184 16783,46 27,63609 17311,63 15932,29 0,081594 16356,09 
79 18.8.2009 13082 16426,98 6,182169 16811,1 15642,83 0,037767 15932,37 
80 19.8.2009 14869 16272,05 -2,81666 16433,17 15564,26 0,02584 15642,87 
81 20.8.2009 16682 16311,75 -0,44197 16269,23 15677,82 0,042921 15564,28 
82 21.8.2009 13320 16003,19 -17,6513 16311,31 15438,35 0,006711 15677,86 
83 22.8.2009 16962 16086,12 -12,0336 15985,54 15593,13 0,030048 15438,36 
84 23.8.2009 16215 16088,6 -11,2229 16074,09 15656,33 0,039523 15593,16 
85 24.8.2009 14749 15940,55 -18,8652 16077,38 15564,2 0,025547 15656,37 
86 25.8.2009 18107 16146,78 -6,29286 15921,68 15822,52 0,064467 15564,22 
87 26.8.2009 17067 16235,92 -0,96253 16140,49 15948,99 0,083421 15822,58 
88 27.8.2009 17735 16389,47 7,667368 16234,96 16130,49 0,110638 15949,07 
89 28.8.2009 15522 16307 2,632598 16397,14 16068,78 0,101112 16130,6 
90 29.8.2009 15660 16242,71 -1,10478 16309,63 16027,34 0,094664 16068,88 
91 30.8.2009 15820 16198,18 -3,53035 16241,61 16006,37 0,091314 16027,44 
92 31.8.2009 12227 15785,97 -26,3567 16194,65 15622,54 0,033232 16006,46 
93 1.9.2009 16672 15853,59 -21,1076 15759,61 15729,17 0,049254 15622,57 
94 2.9.2009 14832 15729,43 -26,8635 15733,25 15638,08 0,035415 15622,61 
95 3.9.2009 16482 15782,85 -22,3793 15706,9 15723,84 0,048283 15622,64 
96 4.9.2009 19027 16096,94 -3,58658 15790,27 16059,42 0,098814 15729,32 
97 5.9.2009 17932 16282,74 6,991385 15648,84 16249,72 0,12733 15638,19 
98 6.9.2009 17117 16374,94 11,75076 15715,71 16337,94 0,140389 15723,98 
99 7.9.2009 17802   

 
16086,18 

  
16059,71 

100 8.9.2009 13642   
 

16303,71 
  

16250,11 
101 9.9.2009 15330   

 
16410,2 

  
16338,36 

   
Holt Damped Trend 

   
  

  
  

 
  

 
Virhe MAD   

 
1879   

 
1886 

  
MSE   

 
4207038   

 
4238544 
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RMS   

 
2051   

 
2059 

  
MAPE   

 
11,26   

 
11,28 

  
MaxAD   

 
3237   

 
3298 

  
MaxAPE   

 
19,51     19,12 

   
Holt Damped Trend 

         
         AIKASARJA 

 
ENNUSTEMALLIT 

    

   
Simple Seasonal (additive) 

Simple Seasonal 
(multiplicative) 

t date Yt Lt St Ft Lt St Ft 
1 1.6.2009 15280   970,4286     1,067817   
2 2.6.2009 11250   -3059,57     0,786187   
3 3.6.2009 11660   -2649,57     0,814839   
4 4.6.2009 15535   1225,429     1,085637   
5 5.6.2009 13910   -399,571     0,972077   
6 6.6.2009 16170   1860,429     1,130013   
7 7.6.2009 16362 14309,57 2052,429   14309,57 1,14343   
8 8.6.2009 4750 12204,48 970,2403 15280 12338,17 1,067801 15280 
9 9.6.2009 13195 13014,15 -3059,5 9144,908 13226,86 0,786192 9700,112 

10 10.6.2009 11705 13282,12 -2649,55 10364,58 13454,35 0,81484 10777,77 
11 11.6.2009 23130 15005,87 1225,583 14507,55 15023,9 1,085647 14606,54 
12 12.6.2009 17757 15635,73 -399,515 14606,29 15672,25 0,97208 14604,38 
13 13.6.2009 16664 15469,37 1860,414 17496,16 15487,23 1,130012 17709,85 
14 14.6.2009 13117 14588,79 2052,35 17521,8 14684,45 1,143425 17708,57 
15 15.6.2009 16525 14781,9 970,2576 15559,03 14842,64 1,067803 15680,08 
16 16.6.2009 15515 15540,1 -3059,43 11722,4 15820,56 0,786196 11669,16 
17 17.6.2009 16525 16266,67 -2649,48 12890,55 16712,08 0,814844 12891,24 
18 18.6.2009 16387 16045,72 1225,563 17492,26 16388,64 1,085645 18143,42 
19 19.6.2009 10401 14997,13 -399,609 15646,2 15251,35 0,972074 15931,08 
20 20.6.2009 14040 14433,86 1860,363 16857,54 14686,26 1,130008 17234,21 
21 21.6.2009 13993 13935,44 2052,305 16486,21 14196,77 1,143421 16792,63 
22 22.6.2009 12284 13411,32 970,2107 14905,69 13658,45 1,067799 15159,35 
23 23.6.2009 18875 15115,21 -3059,28 10351,89 15727,47 0,786205 10738,22 
24 24.6.2009 14685 15558,87 -2649,44 12465,73 16186,15 0,814846 12815,44 
25 25.6.2009 17259 15653,74 1225,571 16784,44 16128,44 1,085645 17572,41 
26 26.6.2009 17308 16064,34 -399,572 15254,14 16463,65 0,972076 15678,03 
27 27.6.2009 17165 15912,47 1860,35 17924,7 16209,06 1,130006 18604,05 
28 28.6.2009 15685 15456,71 2052,264 17964,77 15710,98 1,143418 18533,79 
29 29.6.2009 15917 15354,77 970,2016 16426,92 15550,13 1,067798 16776,17 
30 30.6.2009 19358 16766,66 -3059,15 12295,49 17363,74 0,786213 12225,6 
31 1.7.2009 17654 17473,71 -2649,38 14117,22 18223,7 0,81485 14148,78 
32 2.7.2009 18960 17525,83 1225,576 18699,28 18071,88 1,085644 19784,47 
33 3.7.2009 18485 17797,46 -399,548 17126,26 18260,63 0,972076 17567,24 
34 4.7.2009 19547 17775,31 1860,348 19657,81 18068,21 1,130005 20634,62 



LIITE 2 (13) 

 

35 5.7.2009 19060 17621,86 2052,251 19827,58 17788,55 1,143417 20659,52 
36 6.7.2009 18055 17514,5 970,1919 18592,06 17612,65 1,067797 18994,58 
37 7.7.2009 23828 19388,22 -3058,98 14455,34 20150,49 0,786222 13847,29 
38 8.7.2009 23529 20745,67 -2649,26 16738,84 21894,69 0,814856 16419,62 
39 9.7.2009 11784 18709,1 1225,394 21971,24 19687,58 1,085633 23769,84 
40 10.7.2009 16672 18381,73 -399,577 18309,55 19180,47 0,972074 19137,83 
41 11.7.2009 14895 17312,77 1860,252 20242,07 17981,16 1,129998 21674,02 
42 12.7.2009 16735 16786,99 2052,204 19365,02 17312,41 1,143413 20559,96 
43 13.7.2009 15551 16345,95 970,1525 17757,19 16762,89 1,067794 18486,14 
44 14.7.2009 14917 16671,81 -3058,96 13286,96 17204,73 0,786223 13179,35 
45 15.7.2009 12795 16426,41 -2649,28 14022,56 16904,34 0,814854 14019,37 
46 16.7.2009 17556 16407,26 1225,392 17651,8 16757,78 1,085632 18351,92 
47 17.7.2009 16110 16427,71 -399,575 16007,68 16720,8 0,972074 16289,8 
48 18.7.2009 16197 16009,7 1860,215 18287,96 16243,58 1,129995 18894,48 
49 19.7.2009 15488 15495,14 2052,158 18061,9 15704,18 1,143409 18573,11 
50 20.7.2009 15243 15250,79 970,1306 16465,29 15418,51 1,067792 16768,82 
51 21.7.2009 17345 16280,98 -3058,86 12191,83 16746,47 0,786229 12122,39 
52 22.7.2009 18305 17215,23 -2649,2 13631,7 17889,51 0,814859 13645,93 
53 23.7.2009 15812 16689,74 1225,345 18440,63 17224,85 1,085629 19421,43 
54 24.7.2009 19951 17421,59 -399,51 16290,16 17884,43 0,972077 16743,83 
55 25.7.2009 19547 17474,6 1860,219 19281,8 17767,25 1,129995 20209,32 
56 26.7.2009 14562 16482,08 2052,069 19526,76 16761,36 1,143403 20315,24 
57 27.7.2009 14567 15905,29 970,079 17452,21 16137,79 1,067788 17897,64 
58 28.7.2009 20197 17374,77 -3058,73 12846,42 18047,1 0,786236 12688 
59 29.7.2009 15127 17455,02 -2649,19 14725,57 18150,42 0,814859 14705,84 
60 30.7.2009 18765 17471,94 1225,347 18680,36 17977,4 1,085628 19704,62 
61 31.7.2009 16570 17371,5 -399,519 17072,43 17791,19 0,972076 17475,42 
62 1.8.2009 15052 16535,91 1860,145 19231,72 16897,42 1,129989 20103,95 
63 2.8.2009 15365 15891,59 2052,011 18587,98 16205,83 1,143399 19320,56 
64 3.8.2009 16283 15775,91 970,0687 16861,67 16014,6 1,067787 17304,39 
65 4.8.2009 16713 16574,73 -3058,66 12717,18 17062,62 0,786241 12591,26 
66 5.8.2009 15201 16829,71 -2649,17 13925,54 17380,91 0,814861 13903,64 
67 6.8.2009 16257 16470,26 1225,315 18055,06 16899,88 1,085625 18869,2 
68 7.8.2009 18962 17048,26 -399,467 16070,74 17421,02 0,972079 16427,98 
69 8.8.2009 16231,21 16513,05 1860,097 18908,4 16809,89 1,129986 19685,57 
70 9.8.2009 15317 15863,72 2051,953 18565,06 16127,41 1,143394 19220,4 
71 10.8.2009 16208 15738,62 970,0575 16833,79 15937,82 1,067786 17220,64 
72 11.8.2009 14710 16144,45 -3058,62 12679,95 16491,88 0,786243 12530,97 
73 12.8.2009 15152 16475,65 -2649,14 13495,28 16912,24 0,814863 13438,58 
74 13.8.2009 19333 16801,92 1225,344 17700,96 17091,35 1,085626 18360,35 
75 14.8.2009 15120 16545,54 -399,49 16402,45 16784,07 0,972077 16614,14 
76 15.8.2009 17564 16377,28 1860,082 18405,63 16536,07 1,129984 18965,76 
77 16.8.2009 15178 15727,32 2051,895 18429,24 15884,04 1,14339 18907,25 
78 17.8.2009 12184 14825,03 969,9768 16697,37 14989,73 1,06778 16960,76 
79 18.8.2009 13082 15088,04 -3058,6 11766,41 15319,36 0,786245 11785,57 



LIITE 2 (14) 

 

80 19.8.2009 14869 15573,85 -2649,09 12438,9 15904,69 0,814865 12483,17 
81 20.8.2009 16682 15550,42 1225,342 16799,19 15797,05 1,085625 17266,54 
82 21.8.2009 13320 15184,39 -399,523 15150,93 15378,34 0,972075 15355,95 
83 22.8.2009 16962 15167,9 1860,08 17044,47 15304,87 1,129984 17377,28 
84 23.8.2009 16215 14967,03 2051,877 17219,8 15080,3 1,143388 17499,44 
85 24.8.2009 14749 14729,53 969,9556 15937,01 14826,9 1,067779 16102,44 
86 25.8.2009 18107 16016,19 -3058,49 11670,93 16466,76 0,786252 11657,57 
87 26.8.2009 17067 16755,85 -2649,03 13367,1 17361,93 0,814869 13418,19 
88 27.8.2009 17735 16706,63 1225,337 17981,19 17156,88 1,085624 18848,55 
89 28.8.2009 15522 16549,68 -399,537 16307,11 16919,19 0,972074 16677,77 
90 29.8.2009 15660 15999,96 1860,031 18409,76 16307,33 1,12998 19118,4 
91 30.8.2009 15820 15553,79 2051,837 18051,84 15813,29 1,143385 18645,62 
92 31.8.2009 12227 14694,81 969,8787 16523,74 14941,19 1,067773 16885,1 
93 1.9.2009 16672 15701,51 -3058,4 11636,32 16193,29 0,786257 11747,53 
94 2.9.2009 14832 16057,26 -2649 12045,78 16594,8 0,814871 12175,11 
95 3.9.2009 16482 15897,21 1225,323 15920,15 16312,37 1,085622 16220,51 
96 4.9.2009 19027 16602,77 -399,474 15301,97 16964,34 0,972077 15741,07 
97 5.9.2009 17932 16496,66 1860,022 17917,29 16745,43 1,129979 18751,79 
98 6.9.2009 17117 16210,48 2051,812 17949,05 16390,59 1,143383 18651,33 
99 7.9.2009 17802   

 
17572,65 

  
18114,06 

100 8.9.2009 13642   
 

13438,26 
  

13166,21 
101 9.9.2009 15330   

 
13561,49 

  
13356,21 

   
Simple Seasonal (additive) 

Simple Seasonal 
(multiplicative) 

   
  

  
  

 
  

 
Virhe MAD   

 
1048   

 
1238 

  
MSE   

 
2586538   

 
2587360 

  
RMS   

 
1608   

 
1609 

  
MAPE   

 
6,04   

 
7,22 

  
MaxAD   

 
3725   

 
3286 

  
MaxAPE   

 
19,58     17,27 

   
Simple Seasonal (additive) 

Simple Seasonal 
(multiplicative) 

         
         AIKASARJA 

 
ENNUSTEMALLIT 

    
   

Winters' (additive) 
  t date Yt Lt bt St Ft 
  1 1.6.2009 15280     970,4286   
  2 2.6.2009 11250   

 
-3059,57   

  3 3.6.2009 11660   
 

-2649,57   
  4 4.6.2009 15535   

 
1225,429   

  5 5.6.2009 13910   
 

-399,571   
  6 6.6.2009 16170   

 
1860,429   

  7 7.6.2009 16362 14309,57 3,081633 2052,429   
  



LIITE 2 (15) 

 

8 8.6.2009 4750 13245,8 3,07527 969,9826 15283,08 
  9 9.6.2009 13195 13553,31 3,077086 -3059,44 10189,3 
  10 10.6.2009 11705 13637,23 3,077568 -2649,54 10906,81 
  11 11.6.2009 23130 14477,36 3,08256 1225,779 14865,74 
  12 12.6.2009 17757 14852,79 3,08478 -399,416 14080,88 
  13 13.6.2009 16664 14850,58 3,084749 1860,426 16716,3 
  14 14.6.2009 13117 14469,88 3,08246 2052,268 16906,09 
  15 15.6.2009 16525 14582,56 3,083114 970,0284 15442,94 
  16 16.6.2009 15515 14989,65 3,085523 -3059,28 11526,2 
  17 17.6.2009 16525 15416,3 3,088049 -2649,36 12343,2 
  18 18.6.2009 16387 15393,24 3,087893 1225,768 16645,16 
  19 19.6.2009 10401 14930,82 3,085117 -399,61 14996,91 
  20 20.6.2009 14040 14654,93 3,083453 1860,31 16794,33 
  21 21.6.2009 13993 14382,79 3,081812 2052,153 16710,28 
  22 22.6.2009 12284 14074,73 3,079956 969,8983 15355,9 
  23 23.6.2009 18875 14873,56 3,084702 -3058,94 11018,54 
  24 24.6.2009 14685 15125,58 3,086186 -2649,26 12227,29 
  25 25.6.2009 17259 15220,29 3,086733 1225,806 16354,43 
  26 26.6.2009 17308 15474,99 3,088233 -399,505 14823,76 
  27 27.6.2009 17165 15460,52 3,088129 1860,302 17338,39 
  28 28.6.2009 15685 15278,18 3,087023 2052,076 17515,76 
  29 29.6.2009 15917 15247,42 3,086821 969,8842 16251,16 
  30 30.6.2009 19358 15976,37 3,09115 -3058,64 12191,56 
  31 1.7.2009 17654 16417,4 3,093761 -2649,07 13330,2 
  32 2.7.2009 18960 16553,55 3,094555 1225,862 17646,3 
  33 3.7.2009 18485 16792,43 3,095961 -399,407 16157,14 
  34 4.7.2009 19547 16885,79 3,096499 1860,34 18655,82 
  35 5.7.2009 19060 16900,94 3,096571 2052,081 18940,96 
  36 6.7.2009 18055 16922,38 3,096681 969,8918 17873,92 
  37 7.7.2009 23828 17934,4 3,102697 -3058,22 13866,84 
  38 8.7.2009 23529 18772,16 3,107675 -2648,72 15288,43 
  39 9.7.2009 11784 17942,99 3,102712 1225,514 20001,13 
  40 10.7.2009 16672 17857,5 3,102183 -399,444 17546,68 
  41 11.7.2009 14895 17371,8 3,099268 1860,136 19720,94 
  42 12.7.2009 16735 17102,24 3,097642 2051,967 19426,98 
  43 13.7.2009 15551 16849,66 3,096118 969,7849 18075,23 
  44 14.7.2009 14917 16966,45 3,096796 -3058,17 13794,54 
  45 15.7.2009 12795 16815 3,095874 -2648,79 14320,82 
  46 16.7.2009 17556 16768,71 3,095579 1225,493 18043,61 
  47 17.7.2009 16110 16745,23 3,095421 -399,455 16372,36 
  48 18.7.2009 16197 16504,08 3,093964 1860,034 18608,46 
  49 19.7.2009 15488 16196,11 3,092109 2051,837 18559,14 
  50 20.7.2009 15243 16004,12 3,090946 969,7034 17168,99 
  51 21.7.2009 17345 16452,47 3,093601 -3057,98 12949,05 
  52 22.7.2009 18305 16911,17 3,096318 -2648,6 13806,77 
  



LIITE 2 (16) 

 

53 23.7.2009 15812 16678,49 3,094912 1225,394 18139,76 
  54 24.7.2009 19951 17053,2 3,097128 -399,299 16282,13 
  55 25.7.2009 19547 17120,17 3,097509 1860,06 18916,33 
  56 26.7.2009 14562 16656,02 3,094723 2051,641 19175,1 
  57 27.7.2009 14567 16349 3,092873 969,5737 17628,82 
  58 28.7.2009 20197 17051,26 3,097043 -3057,69 13294,11 
  59 29.7.2009 15127 17127,41 3,097479 -2648,57 14405,76 
  60 30.7.2009 18765 17171,94 3,097726 1225,412 18355,9 
  61 31.7.2009 16570 17154,2 3,097601 -399,308 16775,74 
  62 1.8.2009 15052 16755,66 3,095206 1859,892 19017,36 
  63 2.8.2009 15365 16409,79 3,093125 2051,495 18810,4 
  64 3.8.2009 16283 16301,52 3,092461 969,5272 17382,45 
  65 4.8.2009 16713 16655,68 3,094555 -3057,54 13246,92 
  66 5.8.2009 15201 16779,38 3,095274 -2648,52 14010,2 
  67 6.8.2009 16257 16605,14 3,094216 1225,338 18007,89 
  68 7.8.2009 18962 16887,08 3,095879 -399,192 16208,92 
  69 8.8.2009 16231,21 16635,05 3,094358 1859,786 18750,07 
  70 9.8.2009 15317 16296,54 3,092321 2051,353 18689,64 
  71 10.8.2009 16208 16192,15 3,09168 969,4822 17269,16 
  72 11.8.2009 14710 16354,5 3,092629 -3057,48 13137,7 
  73 12.8.2009 15152 16503,74 3,093501 -2648,46 13709,07 
  74 13.8.2009 19333 16668,98 3,094468 1225,405 17732,17 
  75 14.8.2009 15120 16555,3 3,093771 -399,24 16272,88 
  76 15.8.2009 17564 16471,88 3,093256 1859,75 18418,18 
  77 16.8.2009 15178 16135,83 3,091233 2051,211 18526,32 
  78 17.8.2009 12184 15640,15 3,088259 969,2737 17108,4 
  79 18.8.2009 13082 15693,5 3,088558 -3057,46 12585,76 
  80 19.8.2009 14869 15881,02 3,089658 -2648,38 13048,13 
  81 20.8.2009 16682 15840,8 3,0894 1225,387 17109,51 
  82 21.8.2009 13320 15628,7 3,088117 -399,33 15444,65 
  83 22.8.2009 16962 15578,15 3,087797 1859,727 17491,53 
  84 23.8.2009 16215 15437,67 3,086941 2051,151 17632,45 
  85 24.8.2009 14749 15272,52 3,085937 969,2034 16410,03 
  86 25.8.2009 18107 15872,06 3,089494 -3057,21 12218,15 
  87 26.8.2009 17067 16264,11 3,091814 -2648,22 13226,77 
  88 27.8.2009 17735 16291,76 3,09196 1225,397 17492,59 
  89 28.8.2009 15522 16257,02 3,091735 -399,346 15895,52 
  90 29.8.2009 15660 16010,96 3,090249 1859,623 18119,84 
  91 30.8.2009 15820 15786,64 3,088893 2051,056 18065,2 
  92 31.8.2009 12227 15330,71 3,086155 969,0115 16758,94 
  93 1.9.2009 16672 15778,99 3,08881 -3057,02 12276,59 
  94 2.9.2009 14832 15954,08 3,089836 -2648,14 12688,67 
  95 3.9.2009 16482 15886,21 3,089413 1225,368 16565,37 
  96 4.9.2009 19027 16247,55 3,091549 -399,196 15388,91 
  97 5.9.2009 17932 16232,59 3,091442 1859,615 17822,97 
  



LIITE 2 (17) 

 

98 6.9.2009 17117 16117,2 3,090735 2051,006 17946,53 
  99 7.9.2009 17802   

  
17225,84 

  100 8.9.2009 13642   
  

13184,84 
  101 9.9.2009 15330   

  
13478,33 

  
   

Winters' (additive) 
  

   
  

  
  

  
 

Virhe MAD   
  

1078 
  

  
MSE   

  
2558899 

  
  

RMS   
  

1600 
  

  
MAPE   

  
6,25 

  
  

MaxAD   
  

3638 
  

  
MaxAPE   

  
19,12 

  
   

Winters' (additive) 
  

         
         AIKASARJA 

 
ENNUSTEMALLIT 

    
   

Winters' (multiplicative) 
  t date Yt Lt bt St Ft 
  1 1.6.2009 15280     1,067817   
  2 2.6.2009 11250   

 
0,786187   

  3 3.6.2009 11660   
 

0,814839   
  4 4.6.2009 15535   

 
1,085637   

  5 5.6.2009 13910   
 

0,972077   
  6 6.6.2009 16170   

 
1,130013   

  7 7.6.2009 16362 14309,57 0 1,14343   
  8 8.6.2009 4750 13646,52 -0,23177 1,054038 15280 
  9 9.6.2009 13195 13857,23 -0,15803 0,789365 10728,53 
  10 10.6.2009 11705 13891,21 -0,1461 0,815371 11291,29 
  11 11.6.2009 23130 14389,6 0,02816 1,095625 15080,65 
  12 12.6.2009 17757 14650,34 0,119292 0,976671 13987,82 
  13 13.6.2009 16664 14656,93 0,121554 1,130145 16555,21 
  14 14.6.2009 13117 14442,87 0,046687 1,138927 16759,32 
  15 15.6.2009 16525 14525,95 0,075711 1,055638 15223,39 
  16 16.6.2009 15515 14870,89 0,196258 0,794227 11466,34 
  17 17.6.2009 16525 15233,89 0,323074 0,820528 12125,45 
  18 18.6.2009 16387 15215,56 0,316553 1,095269 16690,99 
  19 19.6.2009 10401 14908,83 0,209228 0,971329 14860,89 
  20 20.6.2009 14040 14741,9 0,150803 1,126743 16849,39 
  21 21.6.2009 13993 14576,91 0,093082 1,135501 16790,12 
  22 22.6.2009 12284 14379,3 0,023972 1,051784 15388,05 
  23 23.6.2009 18875 15010,42 0,24457 0,803095 11420,44 
  24 24.6.2009 14685 15204,73 0,312408 0,823309 12316,67 
  25 25.6.2009 17259 15242,21 0,325398 1,095978 16653,61 
  26 26.6.2009 17308 15415,77 0,38595 0,974228 14805,52 
  27 27.6.2009 17165 15403,92 0,381673 1,126505 17370,03 
  



LIITE 2 (18) 

 

28 28.6.2009 15685 15297,32 0,34428 1,133392 17491,6 
  29 29.6.2009 15917 15286,62 0,340418 1,051582 16089,84 
  30 30.6.2009 19358 15879,82 0,547651 0,811057 12276,87 
  31 1.7.2009 17654 16254,37 0,678383 0,82834 13074,45 
  32 2.7.2009 18960 16325,28 0,702933 1,09723 17815,17 
  33 3.7.2009 18485 16504,04 0,76517 0,977019 15905,23 
  34 4.7.2009 19547 16561,76 0,785079 1,127534 18592,74 
  35 5.7.2009 19060 16579,64 0,791054 1,133703 18771,86 
  36 6.7.2009 18055 16620,03 0,804896 1,052247 17435,68 
  37 7.7.2009 23828 17478,67 1,10475 0,821628 13480,44 
  38 8.7.2009 23529 18214,37 1,361525 0,837212 14479,2 
  39 9.7.2009 11784 17713,06 1,185818 1,088961 19986,85 
  40 10.7.2009 16672 17670,53 1,170539 0,976377 17307,15 
  41 11.7.2009 14895 17371,72 1,065682 1,122363 19925,44 
  42 12.7.2009 16735 17197,2 1,004305 1,130629 19695,57 
  43 13.7.2009 15551 17035,53 0,947443 1,049579 18096,77 
  44 14.7.2009 14917 17111,71 0,973742 0,822587 13997,65 
  45 15.7.2009 12795 16989,65 0,930736 0,835602 14326,95 
  46 16.7.2009 17556 16932,17 0,910316 1,087963 18502,08 
  47 17.7.2009 16110 16903,94 0,900132 0,97593 16533,07 
  48 18.7.2009 16197 16738,52 0,841993 1,119401 18973,37 
  49 19.7.2009 15488 16534,9 0,770526 1,126916 18926 
  50 20.7.2009 15243 16400,34 0,723221 1,047279 17355,49 
  51 21.7.2009 17345 16716,07 0,833329 0,826704 13491,31 
  52 22.7.2009 18305 17065,83 0,955297 0,840139 13968,67 
  53 23.7.2009 15812 16896,46 0,895759 1,085051 18568,04 
  54 24.7.2009 19951 17135,76 0,979094 0,979536 16490,63 
  55 25.7.2009 19547 17158,61 0,986739 1,11978 19182,89 
  56 26.7.2009 14562 16874,67 0,887143 1,121863 19337,42 
  57 27.7.2009 14567 16676,11 0,817429 1,043953 17673,41 
  58 28.7.2009 20197 17198,29 0,999667 0,833359 13786,88 
  59 29.7.2009 15127 17253,48 1,018612 0,84084 14449,79 
  60 30.7.2009 18765 17257,17 1,019543 1,085095 18722,01 
  61 31.7.2009 16570 17235,19 1,011504 0,979189 16905,01 
  62 1.8.2009 15052 16981,08 0,922328 1,115312 19300,76 
  63 2.8.2009 15365 16761,06 0,845096 1,117935 19051,47 
  64 3.8.2009 16283 16683,6 0,817728 1,042652 17498,63 
  65 4.8.2009 16713 16911,05 0,896946 0,836325 13904,12 
  66 5.8.2009 15201 16990,38 0,92436 0,841871 14220,24 
  67 6.8.2009 16257 16856,21 0,877138 1,082786 18437,18 
  68 7.8.2009 18962 17025,71 0,936081 0,981764 16506,27 
  69 8.8.2009 16231,21 16860,33 0,877945 1,112391 18990,03 
  70 9.8.2009 15317 16648,73 0,803674 1,114146 18849,74 
  71 10.8.2009 16208 16575,26 0,777714 1,041411 17359,66 
  72 11.8.2009 14710 16644,14 0,801518 0,837234 13862,96 
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73 12.8.2009 15152 16735,92 0,833319 0,843086 14012,89 
  74 13.8.2009 19333 16811,94 0,859598 1,084072 18122,32 
  75 14.8.2009 15120 16717,86 0,826413 0,980284 16506,2 
  76 15.8.2009 17564 16656,2 0,804573 1,111282 18597,71 
  77 16.8.2009 15178 16453 0,733264 1,110478 18558,34 
  78 17.8.2009 12184 16134,07 0,621526 1,035931 17135,1 
  79 18.8.2009 13082 16100,44 0,609553 0,836761 13508,51 
  80 19.8.2009 14869 16204,28 0,645638 0,844512 13574,57 
  81 20.8.2009 16682 16150,02 0,626444 1,083093 17567,3 
  82 21.8.2009 13320 15978,33 0,566212 0,977476 15832,22 
  83 22.8.2009 16962 15930,79 0,549397 1,110391 17757,07 
  84 23.8.2009 16215 15841,95 0,518149 1,108814 17691,4 
  85 24.8.2009 14749 15734,54 0,480426 1,034045 16411,71 
  86 25.8.2009 18107 16132,03 0,619197 0,842229 13166,45 
  87 26.8.2009 17067 16406,75 0,71501 0,848259 13624,22 
  88 27.8.2009 17735 16405,24 0,714233 1,083054 17770,81 
  89 28.8.2009 15522 16370,57 0,701864 0,976915 16036,44 
  90 29.8.2009 15660 16218,77 0,648556 1,107619 18178,52 
  91 30.8.2009 15820 16088,17 0,60268 1,106411 17984,31 
  92 31.8.2009 12227 15802,05 0,502455 1,029062 16636,51 
  93 1.9.2009 16672 16071 0,596292 0,845966 13309,37 
  94 2.9.2009 14832 16166,65 0,629516 0,849584 13405,09 
  95 3.9.2009 16482 16103,45 0,607207 1,081914 17116,1 
  96 4.9.2009 19027 16330,83 0,686472 0,980518 15701,75 
  97 5.9.2009 17932 16321,98 0,683139 1,107447 17908,57 
  98 6.9.2009 17117 16265,38 0,663116 1,105377 17819,06 
  99 7.9.2009 17802 

   
16807,55 

  100 8.9.2009 13642 
   

13809,56 
  101 9.9.2009 15330 

   
13820,49 

  
   

Winters' (multiplicative) 
  

   
  

  
  

  
 

Virhe MAD   
  

1051 
  

  
MSE   

  
2178345 

  
  

RMS   
  

1476 
  

  
MAPE   

  
6,03 

  
  

MaxAD   
  

3325 
  

  
MaxAPE       17,48 

  
   

Winters' (multiplicative) 
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Liite 3. Tutkitun aikasarjan kuvaaja sekä eri ennustemallein laadittujen ennusteiden 

kuvaajat 

 

 
 
Kuva 1.   Tutkitun aikasarjan kuvaaja 1.6. – 9.9.2009 
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Eri ennustemallein laadittujen ennusteiden kuvaajat 3.9. – 9.9.2009 
 
 
 
 
 

 

Kuva 2. Toteutuma ja naiivien mallien ennusteet 3.9. – 9.9.2009 
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Kuva 3. Toteutuma ja ekponentiaalisen tasoituksen mallien ennusteet 3.9. – 9.9.2009 
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Kuva 4. Toteutuma, paras naiivi malli ja paras eksponentiaalinen malli 3.9. – 9.9.2009 
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