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Tieto: 
Ennakkotilanne
• Yritys: “Janin Kuppila"

• Kahvila, 3 kk/vuosi

• Selvitetään…
1. Kuinka suuri merkitys viikonpäivällä on ollut 

myyntiin.
2. Kuinka suuri merkitys lomakaudella on ollut 

myyntiin.
3. Onko säällä ollut vaikutusta myyntiin.
4. Voiko Google-hakutiedoilla ennustaa yrityksen 

myyntiä.



Tieto: Tilannekatsaus

• Myyntitietoa on kerätty 5 vuoden ajalta.
• Päivittäiset myyntitiedot ovat Excel-taulukkotiedostoissa.
• Yksi kirjattu päivä sisältää:
• Kirjausta koskevan päivämäärän.
• Myynti eriteltynä tuotekategorian alv-prosentin mukaan.

• Kirjaustapa on osittain vaihdellut vuosittain.



Tiedon käsittely: Tiedon järjestely

• Järjestellään tieto samanlaiseksi
• Päivämäärästä alkaen kaikki myyntiin liittyvät tiedot täytyy olla saman 

otsikon alla jokaisessa tiedostossa.

Pvä Tuoteryhmä 1 Tuoteryhmä 2 Tuoteryhmä 3 Tuoteryhmä 4

1. 40 200 10 60

2. 80 100 13 67

3. … … … …



Tiedon järjestely: 
Miksi?
• Tietokoneen ja järjestelmän voi olla 

vaikea ymmärtää pieniä 
eroavaisuuksia.
• Tulevaisuudessa automatisointi 

mahdollistuu.



Tiedon käsittely: Ulkoisen tiedon 
kerääminen
• Hyödynnetään avoimia rajapintoja.
• Sää -> ilmatieteen laitos
• Google-hakutiedot -> Google Trends

• Sääolosuhteet lähimmältä sääasemalta. 
• Lämpötila, ilman kosteus, tuulen nopeus, sademäärä…

• Googlesta kolmen kuukauden ajalta kahvilaan liittyvien hakusanojen 
käyttö viideltä vuodelta.
• Siistitään rajapinnoista kerätyt tiedot.



Tiedon käsittely: Tiedon yhdistäminen

• Yhdistetään kuukausittaiset myyntitaulukot, säätaulukko ja Google-
hakutrendit yhdeksi taulukoksi.

Pvä TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 C° Sade 
(mm)

Tuuli 
km/h

Hakusan
a 1

1 40 200 10 60 10 0 8 13

2 … … … … … … … …



Tiedon käsittely: Tiedon rikastaminen

• Luodaan uusia sarakkeita tiedolle, jota voidaan muodostaa jo 
taulukossa olevan tiedon pohjalta

Pvä TR1 TR2 … Myynti yht. Koko 
kuukauden 
myynti

Myynnin 
osuus 
kuukauden 
myynnistä

1 40 200 … 310 13 000 0,023

2 80 100 … 260 13 000 0,020



Tiedon analysointi

• Visualisoidaan koottu tieto.
• Etsitään tiedosta “johtolankoja”
• Pyritään vastaamaan olettamuksiin ja kysymyksiin.

1. Kuinka suuri merkitys viikonpäivällä on ollut myyntiin.
2. Kuinka suuri merkitys lomakaudella on ollut myyntiin.
3. Onko säällä ollut vaikutusta myyntiin.
4. Voiko Google-hakutiedoilla ennustaa yrityksen myyntiä.



Kuinka suuri merkitys viikonpäivällä 
on ollut myyntiin?



Mikä tarkoittaa korrelaatio?

Myynti

Arvostelut

Myynti

Hinta



Korrelaatio ei tarkoita syy-seuraus 
suhdetta!

Mitä enemmän ihmiset 
syövät jäätelöä, sitä 
herkemmin heidän ihonsa 
palaa.

Auringon paisteesta 
johtuen, ihmiset syövät 
enemmän jäätelöä ja 
heidän ihonsa palaa 
herkemmin.



Onko säällä vaikutusta myyntiin?

-0.15 -0.13 0.1 -0.035



Vuoden 
lomasesonki

Korrelaatio
=0.433459

Kuinka suuri merkitys lomakaudella 
on ollut myyntiin?



Voiko Google-hakutiedoilla ennustaa 
yrityksen myyntiä?

Korrelaatio
=0.233988



Kuinka monta päivää ennen 
asiakkaat suunnittelevat käyntinsä?

Päivää ennen Korrelaatio

Samana päivänä 0.233988

1 0.192907

2 0.058437

3 0.0618

4 -0.004932

5 0.014475

6 0.115261

7 0.205976

8 0.15115

9 0.033646

14 0.147522



Vastaukset

1. Kuinka suuri merkitys viikonpäivällä on ollut myyntiin.
• Viikonpäivällä on merkittävä vaikutus myyntiin erityisesti viikonlopun osalta.

2. Kuinka suuri merkitys lomakaudella on ollut myyntiin.
• Lomakaudella on melko suuri merkitys myyntiin. 

3. Onko säällä ollut vaikutusta myyntiin.
• Säällä on heikko vaikutus myyntiin. Eniten vaikuttavat päivän lämpötila ja tuulen nopeus. Sade taas ei 

esimerkiksi vaikuta ollenkaan.

4. Voiko Google-hakutiedoilla ennustaa yrityksen myyntiä.
• Ei kovinkaan hyvin. Viitteitä kuitenkin on nähtävissä noin viikko ennen kuin asiakas tekee 

ostopäätöksensä.



Johtopäätökset

Miksi…
1. …viikonpäivällä on merkittävä vaikutus myyntiin erityisesti viikonlopun 

osalta?
2. …lomakaudella on melko suuri merkitys myyntiin?
3. …säällä on heikko vaikutus myyntiin?
4. …viitteitä kuitenkin on nähtävissä noin viikko ennen kuin asiakas tekee 

ostopäätöksensä?

Johtopäätöksistä syntyy ideoita!



Seuraavat askeleet 

Automatisoidaan 
tiedonkeruu- ja 
analysointiprosessi.

Jaetaan tieto 
työntekijöiden kanssa.

Laajennetaan tiedon keräämistä 
myynnin lisäksi muihin 
numeroihin.

Tehdään tiedon avulla 
toimenpiteitä.

Selvitetään syvemmin 
asiakkaan ostopolkua.

Tehdään alueen muiden 
yritysten kanssa yhteistyötä



Mitä sinä haluaisit tietää?


