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Alkusanat
Tämä katsaus tarjoaa monipuolisesti tietoa laskennallisesta optimoinnista ja
kertoo, kuinka yrityksesi tai organisaatiosi voi siitä hyötyä. Katsaus perustuu
suomalaisen Weoptit Oy:n asiantuntijoiden vuosikymmenten kokemukseen
optimoinnin parissa. Katsauksen on laatinut TkT Tuomas Lahtinen, joka
työskenteli Weoptit Oy:llä 2018-2020. Weoptit:lla hän kehitti optimointimalleja,
oli mukana ideoimassa ja suunnittelemassa älykkäitä ratkaisuja liiketoiminnan
kehittämiseen, sekä veti merkittäviä optimointiin pohjautuvia hankkeita. Tätä
aiemmin hän väitteli Aalto-yliopistolta 2018 aiheenaan matemaattista
mallintamista ja optimointia hyödyntävät ongelmanratkaisuprosessit.

Joonas Ollila
Toimitusjohtaja, Weoptit Oy
joonas.ollila@visma.com
+358 44 230 3847

Weoptit Oy
Visma Consultingiin kuuluva Weoptit Oy on vuonna 2013 perustettu
suomalainen yritys. Kehitämme asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä optimointiin
perustuvia IT-ratkaisuja ja analyysejä. Optimointimalleihin, algoritmeihin ja data-analytiikkaan perustuvat ratkaisumme edustavat alansa huippua maailmassa.
Yrityksen asiantuntijoilla on nimissään laskennallisen optimoinnin maailmanennätyksiä sekä kokemusta useista tuotantokäyttöön viedyistä optimointiratkaisuista. Palvelemme monia kansainvälisiä suuryrityksiä sekä useita suomalaisia pörssiyrityksiä.
www.weoptit.com
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Laskennallinen optimointi –
paremmaksi tekemisen teknologia
Liiketoiminnassa ja laajemminkin
tavoitteellisissa organisaatioissa
haluamme tehdä asioita paremmin.
Esimerkiksi kasvattaa tuottavuutta,
leikata kustannuksia, tehostaa,
nopeuttaa, vähentää hukkaa, sekä mitoittaa resurssit oikein. Näiden tavoitteiden systemaattista edistämistä
kutsutaan yleisesti optimoinniksi.
Käytännössä tämä voi tarkoittaa
prosessien ja käytänteiden kehitystä,
tarkempaa suunnittelua,
infrastruktuurin kehittämistä, uusien
järjestelmien käyttöönottoa,
automatisaation asteen kasvattamista
ja yleisesti paremmin informoitua sekä
viisaampaa päätöksentekoa.
Laskennallinen optimointi astuu
kuvioon etenkin monimutkaisissa
suunnittelu- ja päätöksentekoongelmissa. Näihin voi liittyä useita
toisiinsa kytkeytyneitä valintoja,
sääntöjä, reunaehtoja,
epävarmuustekijöitä ja tavoitteita.
Laskennalliseen optimointiin
perustuva teknologia mahdollistaa
tietokoneen laskentanopeuden ja t
arkkuuden valjastamisen palvelemaan
liiketoiminnan tarpeita.
Laskennallinen optimointi
tunnetaan myös nimillä tekoäly,
suositteleva analytiikka,
preskriptiivinen analytiikka sekä
edistynyt analytiikka. Se on yksi niistä
teknologioista, joiden onnistuneella
valjastamisella yritykset tänä päivänä
luovat ylivertaista kilpailuetua
(Gartner).
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Laskennallisen optimoinnin juuret ovat
peräisin maailmansotien ajalta. Silloin
fyysikot ja matemaatikot värvättiin
armeijan leipiin tukemaan massiivisten
operaatioiden suunnittelua panoksena
ihmishenget. Tänä päivänä optimoinnin
tarjoamat mahdollisuudet ovat entistä
suuremmat tietokoneiden kehittyneen
laskentatehon ja käytettävissä olevan
datan määrän kasvettua
räjähdysmäisesti. Laskennallinen
optimointi on useimpien tekoälyratkaisujen syvässä ytimessä.
Autojen navigaattorit, verkon reittioppaat ja suosittelukoneet ovat kaikille
tuttuja optimoinnin sovellutuksia.
Suuryritykset kuten Amazon ja
Google ovat jo pitkään hyödyntäneet
laskennallista optimointia
keskeisimpien palveluidensa tuottamisessa, mikä on vaikuttanut näiden
yritysten voittokulkuun.
Vuodesta 2014 alkaen amerikkalaisen
jalkapallon ammattilaisliiga NFL on
aikatauluttanut ottelunsa hyödyntäen
laskennallista optimointia. Tämä on
johtanut vaivalloisesta kohtalaisen
ratkaisun tavoittelusta siihen, että he
pystyvät tavoittelemaan parasta mahdollista aikataulua (Gurobi).
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Optimoinnilla voi saavuttaa etuja myös
keskisuurissa yrityksissä. Kotimaisista
toimijoista mainittakoon
hoivapalveluihin keskittynyt Esperi,
joka tulee ottamaan käyttöön
algoritmipohjaisen
työvuorosuunnittelujärjestelmän
kaikissa kodeissaan vuoden 2020
aikana.
Hyödyt realisoituvat parempana
työvuorosuunnittelun laatuna ja
esimiestyönä tehtävän
suunnittelutyön ajansäästönä.

Isossa kuvassa laskennallinen optimointi vahvistaa yrityksen dynaamista
tiedolla johtamista. Laskennallinen
optimointi ja sen serkut koneoppiminen ja tilastotiede tuovat parannuksia
ja nostavat automatisaation astetta
kolmessa yritysjohdon keskeisessä
tehtävässä: nykytilan arvioinnissa,
tulevan ennakoinnissa ja päätöksenteossa. Optimointiteknologian avulla
tulevaisuutta koskevat suunnitelmat
luodaan parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon käytettävissä
oleva data, informaatio, ennusteet ja
arviot.

Toimintaympäristö
Ennusteet ja
arviot

Optimoitu
päätöksenteko

Data ja
informaatio

Automatisaatio
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Laskennallinen optimointi
pähkinänkuoressa
Monimutkaisten suunnittelu- ja
optimointipulmien ratkonta
ilman sopivaa teknologiaa on hyvin
työlästä. Mahdollisten ratkaisujen joukko voi olla hyvin suuri ja
edes yhden kohtalaisen ratkaisun
löytämiseen voi upota paljon aikaa.

Laskennallinen optimointi =
Tietokoneen suorittama parhaan ratkaisun etsintä tarkasti määritellyssä ja
mahdollisesti monimutkaisessa ongelmassa.

Ilman optimointiteknologiaa
ongelmanratkaisua toteuttava
ihminen nojaa kokemukseensa,
peukalosääntöihin sekä tietysti
päänsisäiseen informaatioprosessoriinsa. Apunaan hänellä tyypillisesti
on taulukkolaskentaohjelma kuten
Excel tai jokin muu työtä helpottava
ohjelmisto, joka ei tue edistynyttä
laskennallista optimointia.
Laskennallisen optimoinnin
valjastaminen hyötykäyttöön
tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää
matemaatikkojen vuosikymmenten
saatossa kehittämiä optimointimenetelmiä yhdistettynä tietokoneiden
äärimmäisen nopeaan
prosessointiin ja valtavaan muistiin.

Optimointimalli = Matemaattinen kuvaus ratkaistavasta ongelmasta. Kuvaus
koostuu päätösmuuttujista, kohdefunktiosta sekä rajoitusehdoista. Lisäksi
optimointi edellyttää dataa tai asiantuntija-arvioita mallin parametrien asettamiseksi oikeansuuruisiksi.

Käytännössä optimointi mahdollistaa työtavan, jossa käyttäjä
määrittää optimoinnille
tehtävänannon ja varmistaa
lähtötietojen oikeellisuuden, minkä
jälkeen kone raksuttaa hetken ja
palauttaa erinomaisen ratkaisun
käyttäjän määrittämään pulmaan.

• Kohdefunktio puolestaan määrittää
minkälainen on hyvä ratkaisu sekä
mitä optimointi tavoittelee. Shakkisiirtoa tehtäessä kohdefunktiona on
voittotodennäköisyyden maksimointi.
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• Päätösmuuttujat kuvaavat vaihtoehtoisia valintoja ja säädettäviä muuttujia, ikään kuin shakkipelin pelinappuloita.
• Rajoitusehtojen perusteella määräytyvät päätösmuuttujien sallitut arvot,
ikään kuin pelinappuloiden sallitut
siirrot.

Optimointialgoritmi = Ohjeistus, jonka
avulla tietokone etsii parasta ratkaisua
optimointiongelmaan. Algoritmityypin
valinnalla ja toteutuksella on suuri vaikutus optimoinnin suorituskykyyn ja sen
löytämien ratkaisujen laatuun.

05

Optimointimallin komponentteja eri sovellusalueilla sekä mahdollisia
tietolähteitä:
Päätösmuuttujat

Kohdefunktio

Rajoitusehdot

Tietolähteitä

Henkilön työvuorojen ajankohdat

Palkkakulut,
työhyvinvointi

Riittävät lepoajat
työvuorojen välissä,
työehtosopimus

HR-tietokanta,
lainsäädäntö, työnjohtajien kokemus

Kuljetusajoneuvon
reitti

Ajokilometrit,
ajoaika

Toimitusaikojen
Tiekartta,
noudattaminen,
ajoneuvotietokanta,
ajoneuvon ja tieseg- asiakkuustietokanta
menttien yhteensopivuus

Tuotantomäärät eri
ajanhetkinä

Tuotantokustannuk- Tuotteiden kysynset
nän kattaminen

Kysyntäennusteet,
tuotantolinjojen
tekniset kuvaukset

Laskennallisen optimoinnin tulosten laatuun ja suorituskykyyn vaikuttavia
tekijöitä ovat algoritmin lisäksi optimointiohjelman toteutus,
ohjelmointikieli sekä laskentaan käytetyn tietokoneen ominaisuudet. Usein
ratkaisun hyvyys parantuu, mikäli laskentaan käytetään enemmän aikaa.
Optimointiteknologian ostajan on syytä tiedostaa, että optimointeja on monentyyppisiä. Toteuttajan ammattitaidolla on suuri merkitys tuloksiin.
Operatiivisen toiminnan kustannussäästöt ovat yksi laskennallisen optimoinnin mahdollistamista hyödyistä, mutta ei läheskään ainoa. Seuraava
taulukko valaisee asiaa.
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Laskennallisen optimoinnin hyötyjä:
Hyöty

Kuvaus

Säästöt operatiivisessa toiminnassa

Kustannusten tai ajankäytön vähentyminen
päällekkäisyyksien, tyhjäkäynnin ja muun
“hukan” vähentyessä.

Tuotoksen kohentuminen

Tuotoksen laadullinen ja määrällinen kohentuminen, kun resurssit ovat paremmin kohdennettu
kannattavimpaan toimintaan.

Työhyvinvoinnin parantuminen

Työntekijöiden toiveiden ja ergonomiatekijöiden
huomiointi entistä kattavammin.

Suunnittelun ja päätöksenteon
automatisaatio

Suunnitteluun kuluva aika voi laskennallista
optimointia hyödyntäessä olla murto-osa aiemmasta. Optimointiin perustuvat automaattiset
päätöksentekoalgoritmit ovat hyödyllisiä
esimerkiksi verkkokaupoissa.

Ajantasaisen tiedon käyttäminen

Suunnittelun ajankohta voidaan siirtää
lähemmäksi toteutusajankohtaa, jolloin
suunnittelu perustuu parhaimpaan tietoon.

Suunnitelmien ketterä päivittäminen

Poikkeamatilanteiden ja yllätysten sattuessa
suunnitelman päivittäminen on helppoa ja
nopeaa.

Skenaarioanalyysi ja What-If-laskenta

Vaihtoehtoisia suunnitelmia voidaan laatia ja
analysoida erilaisilla painotuksilla ja oletuksilla.

Pullonkaulojen tunnistaminen

Tuloksia voidaan laskea erilaisilla oletuksilla
prosessin osien kapasiteeteista, minkä myötä
pullonkaulat tulevat selkeästi näkyviin.

© Weoptit Oy 8/2019
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Optimointiprojekti
Laskennallisen optimoinnin käyttöönotto usein tuottaa perinteisiin IT-hankkeisiin verrattuna paljon suurempia hyötyjä suhteessa kustannukseen.
Optimointiin liittyy kuitenkin omanlaisia epävarmuustekijöitä, jotka on syytä
tiedostaa ja ottaa hallintaan.
• Laskennallisella optimoinnilla saavutettavissa olevia tehokkuusparannuksia
on syytä arvioida esimerkkilaskelmilla ennen laajempaan kehityshankkeeseen ryhtymistä.
• Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi saatavilla oleva data ja sen tarkkuus.
• Tapauskohtaisesti on arvioitava tai tutkittava laskennallinen monimutkaisuus, joka vaikuttaa optimointilaskennan kestoon. Monimutkaisimmissa
tapauksissa hyvän algoritmin kehittämiseen tulee varata riittävästi aikaa.
• Laskennallisen optimoinnin käyttöönotto usein edellyttää korkeatasoista
muutosjohtamista, sillä optimointi kytkeytyy vahvasti johtamisen prosesseihin ja vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.
Optimointihankkeen tavoitteena voi olla Software-as-a-Service tai On-Premise
ohjelmisto, tai vaihtoehtoisesti kertaluontoinen laskenta. Optimointihanke jakautuu tyypillisesti seuraaviin vaiheisiin.

© Weoptit Oy 8/2019
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1. Kartoitus
Tavoitteena on muodostaa optimoinnista selk
business case. Se voi rakentua toistuvan suunnittelu- tai päätösongelman ympärille tai kytkeyty
merkittävään kertaluontoiseen päätökseen, kut
investoin


Huomioitavaa on optimoinnin erityyppisten hyötyjen selkeytys ja niiden mittakaavat. Lisäksi on
varmistettava kriittisen datan saatavuus. Ongelmanrajauksessa on vältettävä haitallista osa-optimointia.


Perusteet jatkolle ovat kunnossa, mikäli optimoinnilla voidaan saavuttaa riittävät hyödyt ja datan
saatavuus ei aseta esteitä.

Esimerkki
Tavoitteena on kuukausittaisten vuoroluetteloiden suunnittelun
automatisointi ja optimointi. Saavutettavat hyödyt voivat olla esimerkiksi viiden
prosentin säästö ylityökustannuksissa ja suunnitteluun kuluvan ajan vähentyminen viidennekseen. Tarvittava data saadaan HR-tietokannasta ja työnjohtajilta. Työn tarve ennustetaan asiakasmäärien perusteella. Lisäksi optimointimallissa huomioidaan lait ja säädökset.
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2. Määrittely
Tavoitteena on rajata selkeästi optimoitava kokonaisuus sekä laatia projektisuunnit
työmäär
Huomioitavaa on dataläht
datan laadun arviointi. Tekniseen toteutukseen liittyvät epävarmuudet tulee tunnistaa. Lisäksi on hyv
muodostaa kuva laskennallisen optimoinnin vaikutuksista asiakkaan prosesseihin.
Perusteet jatkolle ovat olemassa, mikäli pr
odotetut hyödyt selkeästi ylittävät kustannukse

Esimerkki
Vuoroluettelot laaditaan yksi suunnittelujakso kerrallaan, kuitenkin huomioiden
edellisen vuorolistan asettaman reunaehdot. Optimoinnin hyödyt
todennetaan esimerkkiaineiston pohjalta tehtävillä laskelmilla. Asiakkaan
näkökulmasta suunnittelusta vastaavien päälliköiden toimenkuvassa tulee jatkossa korostumaan optimointia ohjaavien tietojen päivitys manuaalisen
suunnittelun sijaan. Proof-of-Concept projektin kustannukset ovat hyvin pienet
suhteessa mahdollisesti saavutettaviin hyötyihin.

© Weoptit Oy 8/2019
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3. Toteutus
Tavoitteena on laadukkaan ratkaisun tuottaminen.
Huomioitavaa on ratkaisun laadun ja op
riittävän suorituskyvyn validoin
Suunniteltuun tulee usein poikk
reagoida. Tyypillisesti toteutus käynnistyy Proof-ofConcept -pr
tuotantojärjestelmän rakentamiseen, tai kattav
analyysiraportin tuottamiseen. Tekniset ratk
hyvä tehdä mahdolliset laajennokset ja jatkokehitystarpeet huomioiden.


Perusteet jatkolle ovat olemassa, kun ratkaisun
hyödyllisyys ja halutunlainen toiminta on varmistettu.

Esimerkki
Proof-of-Concept projektissa ratkaisun toimivuus todennetaan, minkä jälkeen
siirrytään ohjelmistokehitykseen. Ohjelmisto toteutetaan Software-as-a-Service palveluna. Sille rakennetaan integraatiot asiakkaan järjestelmiin. Palvelu
rakennetaan ketteriä menetelmiä hyödyntäen. Ammattitaitoinen käyttöliittymäsuunnittelija on mukana kehityksessä. Loppukäyttäjien kanssa käydään
vuoropuhelua.
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4. Käyttöönotto
Tavoitteena on saada laskennan tulokset tai laadittu ohjelmisto hyötykäyttöön.


Huomioitavaa on ratkaisun käytettävyyden
varmistaminen sekä ratkaisun käyttöönottoon
liittyvä muutosjohtaminen asiakkaan organisaatiossa. Mahdollisuutta virheellisen lähtödatan
syöttöön tulee minimoida.
Perusteet jatkolle ovat olemassa, kun järjestelmä
tuottaa selkeitä käytännön hyötyjä asiakkaalle.

Esimerkki
Käyttötestien perusteella tehdään tarvittavat muutokset ohjelmistoon. Muutosjohtaminen on suunniteltu ennalta asiakkaan kanssa. Riittävästä tiedotuksesta ja käyttökoulutuksesta pidetään huolta. Ratkaisu otetaan käyttöön
vaiheittain asiakkaan organisaatiossa. Virheellisen lähtödatan syöttöä kontrolloidaan virheentarkistuksilla. Keskeisimpien tekijöiden syöttöön rakennetaan
hyväksymisprotokolla. Laskelmissa käytetty data tallentuu tietokantaan, jolloin
tuloksia ja niiden vaikuttimia voidaan tarkastella jälkikäteen kehittämistarpeita
ajatellen.

© Weoptit Oy 8/2019
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5. Ylläpito
Tavoitteena on kestävien hyötyjen varmistaminen
sekä mahdollisten ongelmatilanteiden korjaus.


Huomioitavaa on muutokset lähtödatassa,
rajapinnoissa, oletuksissa tai toimintaympäristössä.
Laskennallisen optimoinnin tulosten laatua on
syytä arvioida säännöllisesti. Käyttöönoton jälkeen
ilmenee usein hyötyjä lisääviä ja käytettävyyttä
parantavia lisäkehitystarpeita, joita kannattaa
kerätä talteen. Huomioitavia asioita ovat lisäksi
tietoturva sekä järjestelmän toimintavarmuus.
Perusteet keskeytykselle ovat olemassa, mikäli
olosuhteet ovat muuttuneet niin, että ratkaisu ei
enää tuota halutunlaisia hyötyjä. Ajan myötä saattaa myös ilmetä entistä parempia ratkaisumalleja.
Esimerkki
Toimittaja sitoutuu ylläpitoon ja ripeään tekniseen tukeen. Toimittajaa tiedotetaan ennalta mahdollisista muutoksista järjestelmän rajapinnoissa. Optimoinnin monitoroinniksi pääkäyttäjille rakennetaan monitorointinäkymä.
Käyttökokemuksista ja kehitysideoista pidetään kirjaa.

14

www.weoptit.com

Sovelluskohteita
Laskennalliselle optimoinnille on lukemattomia sovelluskohteita. Seuraavassa
taulukossa esitellään joitain Weoptit Oy:n ratkomia ongelmia.
Lisää tietoa referensseistämme löydät osoitteessa www.weoptit.com.
Sovelluskohde

Kuvaus

Jätehuolto

Optimaalisten reittien laskenta jäteautoille säästää aikaa ja
rahaa sekä vähentää päästöjä. Optimoinnissa tulee huomioida
mm. jäteastioiden tyhjennyksen aikaikkunat ja autojen sopivuus
erityyppisten jätteiden kuljetukseen.

Lähettitoiminta

Lähettipalvelut tarvitsevat reaaliaikaiseen tehtävien
allokointiin sekä lähettien reittien optimointiin erittäin suorituskykyistä optimointia. Optimoinnissa huomioidaan aikaikkunat sekä esimerkiksi vaihtoehtoiset kuljetusmuodot kuten
pyörä ja auto.

Toimitilojen sijoittelu

Esimerkiksi varastojen ja terminaalien optimaalinen sijoittelu luo
yritykselle pysyvää kilpailuetua. Optimoinnissa huomioidaan
esimerkiksi kalusto, kysyntä, kuljetusetäisyydet, palvelutasot ja
varastotasot.

Varastot

Esimerkiksi täydennyserät ja varastokapasiteetti voidaan optimoida kysyntäennusteita vasten huomioiden varastoon kytkeytyvä järjestelmä.

Aikataulutus

Valmistavan teollisuuden toisiinsa kytkeytyvien prosessivaiheiden aikataulutus on monimutkainen ongelma, johon optimointi tuottaa hyviä tuloksia. Aikataulutuksen optimoinnille on
käyttöä myös esimerkiksi lukujärjestysten tai otteluohjelman
laatimisessa.

Työvuorosuunnittelu

Vuorosuunnittelu voidaan laatia optimoinnin avulla huomioiden
resurssitarve tai määritellyt työtehtävät, käytettävissä oleva
henkilöstö, lainsäädäntö, toiveet, työhyvinvointi ja kustannukset.
Tuloksena on oikeanlaiset resurssit, oikeassa paikassa, oikeaan
aikaan.

Tuotantoprosessit

Tuotantosuunnittelun optimointi mahdollistaa kustannustehokkaan tuotannon kysyntäennusteita vasten. Optimointimallin
avulla voidaan analysoida myös prosessin pullonkauloja.

Häiriötilanteiden
lieventäminen

Vaikutusketjujen mallintaminen esimerkiksi lentoverkostossa mahdollistaa toimenpiteiden priorisoinnin häiriötilanteissa.
Malli voi huomioida toimenpiteiden seurauksia usean askeleen
päähän.
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Lähteet
https://www.gartner.com/en/documents/3698935 (vierailtu 30.7.2019)
https://www.gurobi.com/case_study/nfl-english/ (vierailtu 30.7.2019)
https://www.esperi.fi/tietoa-meista/ajankohtaista-esperissa/lisaalaatua-tyovuorosuunnitteluun-digialgoritmit-avuksi-kaikkiin-esperinkoteihin
(vierailtu 9.11.2020)
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