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Johdattelu optimointiin

Teollinen optimointi viittaa optimoinnin soveltamiseen erityisesti teollisuuden on-
gelmissa. Mutta mitä on optimointi ja optimaalisuus? Vaikka monesti niin väitetään,
ratkaisu ei ole optimaalinen jos verrataan vaikkapa kolmea vaihtoehtoa ja valitaan
niistä paras, sillä samalla monet muut vaihtoehdot jäävät huomiotta. Optimin käsite
on valitettavasti kärsinyt jonkinlaisen inflaation eikä sitä aina selkeästi mielletä to-
delliseen merkitykseensä: optimointi tarkoittaa analyyttisiä ja systemaattisia tapoja
taata parhaan mahdollisen ratkaisun tai päätöksen löytyminen.

Nykyisin elinkeinoelämän tietointensiivisen rakenteen vuoksi tietoa on yhä enemmän
ja se on monimutkaisempaa, joten kokonaisuuksien hahmottaminen ja hallitseminen
on inhimillisin voimin vaikeaa. Itse asiassa tiedon määrä on usein suurempi ongelma
kuin tiedon puute. On kyettävä erottelemaan olennainen epäolennaisesta. Monet ar-
kielämän päätökset tehdään intuition ja kokemuksen avulla. Mutta kun päätös koskee
mutkikkaita systeemejä ja kompleksisia riippuvuussuhteita tai kun on kyse suurista
investoinneista, ympäristövaikutuksista tai vastuista, tarvitaan tukea. Optimaalisiin
päätöksiin pyrkivät niin yksilöt, ryhmät kuin organisaatiotkin. Optimoinnille on siis
kysyntää.

Laskennallinen tiede – kolmas tie teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen
rinnalla

Optimointi edustaa laskennallisia tieteitä. Laskennallisella tieteellä on oma paik-
kansa teoreettisen ja kokeellisen tieteen rinnalla. Siinä tarkasteltavasta ilmiöstä laadi-
taan ensin matemaattinen ja sitten laskennallinen malli, minkä avulla ilmiötä voidaan
tietokoneella matkia eli simuloida. Kun simulointi tai mitä-jos -analyysi ei riitä, kyt-
ketään laskennalliseen malliin optimointi.

Matemaattisten mallien avulla voidaan käsitellä monimutkaisia ongelmia, joita ei
muuten voitaisikaan ratkaista. On esimerkiksi halvempaa ja turvallisempaa oppia
virheistä tai ilmiöstä käyttäen simuloitua systeemiä kuin tehdä kokeita todellisuu-
dessa. Eri aloilla on tehty kehittyneitä ja laajoja simulointimalleja mutta nykyisin
vielä liian vähän käytetty mahdollisuus on yhdistää niihin monipuoliset optimoin-
tityökalut, jolloin saadaan itse malleista paras hyöty esiin ja voidaan taata parhaan
ratkaisun löytyminen. Näin saadaan mallinnuksen alan osaaminen täysimittaisesti
elinkeinoelämän hyödynnettäväksi.

Laskennalliset tieteet edellyttävät kykyä hyödyntää matematiikan ja tietotekniikan
työkaluja. Laskennallisten tieteiden hedelmistä saadaan nauttia vaikkapa lentokoneen
siiven muotoilussa, liikennevalojen säätämisessä, kuljetusten reitityksessä ja sillan ra-
kenteen suunnittelussa. Valitettavasti tieteenalan merkitys on monesti käyttäjälleen
näkymätöntä tai jää taka-alalle. Siksi on tärkeää tuoda esiin tutkimuksen mahdolli-
suuksia ja herättää kiinnostusta alalle niin opiskelijoiden kuin soveltajien keskuudessa.
Näitä seikkoja korosti myös OPM:n asettama laskennallisten tieteiden kansallisen ke-
hittämisen työryhmä mietinnössään runsas vuosi sitten.
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Optimista kompromissiin

Kuten alussa mainitsin, optimointi on systemaattinen tapa löytää paras ratkaisu
valitun mittarin kuten kustannusten, ympäristöystävällisyyden, luotettavuuden tms.
suhteen. Monet työkalut ovat sovellusriippumattomia eikä jokaiselle ongelmalle siten
tarvitse kehittää omaa ratkaisumallia. Korostettakoon, että optimoinnin edellytys on
riittävän luotettavan mallin olemassaolo. Optimointi ei voi siis kompensoida mallin-
nuksen puutteita.

Pelkkä optimointi ei kuitenkaan riitä, sillä niin strateginen, operatiivinen kuin
päätöksenteko yleensäkin edellyttää monesti usean ristiriitaisen tavoitteen optimoi-
mista samanaikaisesti. Tällaisten tehtävien ratkaiseminen vaatii monitavoiteopti-
mointia.

Valitettavan usein ristiriitaiset tavoitteet jo mallinnusvaiheessa pakotetaan keinote-
koisesti yhdeksi, sillä luullaan että tehtävä voidaan ratkaista vain tällä tavoin. Samalla
kuitenkin yksinkertaistetaan mallia ja hukataan tärkeää tietoa. Jos eri tavoitteita op-
timoidaan yksitellen, päädytään ns. osaoptimeihin, jotka eivät välttämättä kokonai-
suuden kannalta olekaan mielekkäitä. Monesti yksinkertaistetaan valitsemalla yksi ta-
voite optimoitavaksi ja annetaan keinotekoiset rajat muille. Tällöin menetetään mah-
dollisuus tarkastella eri tavoitteiden riippuvuussuhteita. Toinen hyvin suosittu tapa
on antaa tavoitteille painokertoimia ja optimoida tavoitteiden painotettua summaa.
Painojen kuvitellaan kuvastavan tavoitteiden tärkeyttä, mutta todellisuudessa niiden
arvoja voi olla hyvin vaikea säätää siten, että saataisiin tyydyttävä ratkaisu. Paino-
kertoimia käytettäessä jää tietyille tehtäville osa ratkaisuista kokonaan löytymättä,
mikä on vakava puute.

Kun eri tavoitteet mallinnetaan optimointitehtävään omina funktioinaan ja niitä
optimoidaan samanaikaisesti, saadaan merkittävää kilpailuetua perinteisiin lähestymis-
tapoihin verrattuna. Aina ei välttämättä edes ole helppoa esittää kaikkia ratkaisun
kannalta keskeisiä näkökohtia yhteismitallisesti, esimerkiksi rahassa, vaan tehtävän
todellinen luonne ja eri näkökulmat saadaan esiin vain monitavoiteoptimoinnin kei-
noin.

Monitavoiteoptimointia

Monitavoiteoptimointi etsii parhaan kompromissin useiden ristiriitaisten tavoittei-
den väliltä. Yksiselitteisen optimin sijaan käsiteltävänä on joukko kompromissiratkai-
suja, ns. Pareto-optimeja, joissa yhdenkin tavoitteen arvon parantaminen on mahdol-
lista vain huonontamalla jonkin toisen tavoitteen arvoa. Kaikkea ei siis voida saada
vaan on tingittävä jostakin. Lopullinen ratkaisu tulee valita näiden matemaattisessa
mielessä keskenään yhtä hyvien ratkaisujen joukosta ja se edellyttää yleensä inhi-
millisen päätöksentekijän osallistumista ja hänen antamiensa paremmuussuhteiden ja
toiveiden huomioimista. Päätöksentekijällä on siis keskeinen rooli monitavoiteopti-
moinnissa ja alan menetelmät auttavat päätöksentekijää löytämään hänen tarpeitaan
parhaiten tyydyttävän ratkaisun. Päätöksentekijän tulee olla sovellusalueen asian-
tuntija mutta häneltä ei edellytetä monitavoiteoptimoinnin tuntemusta.

Mikäli päätöksentekijä voi osallistua ratkaisuprosessiin aktiivisesti, on suositelta-
vaa käyttää ns. interaktiivisia menetelmiä, joissa hän ohjaa vuorovaikutteisesti par-
haan ratkaisun etsimistä ja samalla oppii eri tavoitteiden välisistä riippuvuussuhteista.
Iteratiivisessa ratkaisuprosessissa päätöksentekijälle annetaan askel askeleelta tietoa
tehtävästä ja hän esittää toiveitaan eikä häntä rasiteta kognitiivisesti liikaa suurella
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tietomäärällä kerrallaan. Oppimisen myötä päätöksentekijä voi täsmentää parem-
muussuhteitaan ja jopa muuttaa mieltään. Huomattakoon, että laskentaresursseja
ei tuhlata tuottamalla ratkaisuja, jotka eivät päätöksentekijää kiinnosta. Samalla
voidaan mallien oikeellisuutta todentaa uudella tavalla kun nähdään, vastaavatko tu-
loksissa havaitut riippuvuussuhteet todellisuutta.

Esimerkki interaktiivisista menetelmistä on NIMBUS, jonka esittelin aikanaan väi-
töskirjassani. Sittemmin menetelmästä on julkaistu useita versioita. NIMBUS-mene-
telmässä päätöksentekijälle näytetään Pareto-optimaalinen ratkaisu ja hän kertoo,
millaiset muutokset tavoitteiden arvoissa tekisivät ratkaisusta paremman. Annetun
tiedon pohjalta menetelmä tuottaa uusia ratkaisuehdokkaita ja päätöksentekijä näkee
suoraan, oliko toiveita mahdollista noudattaa ja millä uhrauksilla muiden tavoitteiden
arvoissa. Päätöksentekijä voi joustavasti kartoittaa kiinnostavat ratkaisut ja lopuksi
valita mieleisensä ja oppimisen myötä vakuuttua lopullisen ratkaisun hyvyydestä. Il-
man tällaista tukea, päätöksentekijän on vaikeaa tasapainoilla ristiriitaisten tavoittei-
den välillä hallitusti.

Akateemiseen käyttöön tehty WWW-NIMBUS oli ensimmäinen Internetin yli toi-
miva interaktiivinen (monitavoite)optimoinnin ohjelmisto vuonna 1995 eikä vieläkään
vastaavaa löydy. Internet-toteutuksen vahvuus on se, että ohjelmisto on käytettävissä
ympäri maailmaa ilman erillisiä asennuksia tai päivityksiä. Globaalissa maailmassa
Internetin rooli entisestään vahvistuu ja pioneeriohjelmistot näyttävät osaltaan tietä.
NIMBUS-menetelmän toinen implementaatio, IND-NIMBUS, on kehitetty teollisten
sovellusten tarpeisiin ja se voidaan kytkeä erilaisiin simulointi- ja mallinnusympäristöi-
hin. Sitä on sovellettu menestyksekkäästi eri aloilla esimerkiksi teräksen jatkuvava-
lun optimisäätöön, paperikoneen perälaatikon säätöön, paperikoneen suunnitteluun,
ultraäänilähettimen optimaalisen muodon suunnitteluun, erilaisiin kemiantekniikan
sovelluksiin kuten fruktoosin ja glukoosin erotteluun, jätevedenpuhdistamon suunnit-
teluun sekä syövän sädehoidon annossuunnitteluun. Mainittakoon lisäksi esimerkkinä
uusista lähestymistavoista Pareto Navigator -menetelmä, jonka avulla päätöksentekijä
voi joustavasti suunnistaa erilaisten kompromissien joukossa.

Kuten sanottua, monitavoiteoptimoinnissa huomioidaan tehtävän todellinen luonne
ilman keinotekoisia yksinkertaistuksia ja eri näkökulmat ja moniarvoisuus voidaan
käsitellä luontevasti. Aito monitavoiteoptimointi tuo esiin todelliset riippuvuussuh-
teet tavoitteiden välillä ja päätöksentekijä saa uusia näkökulmia ja parempaa ymmär-
rystä vaikeista ilmiöistä. Hän voi löytää uusia ratkaisuja, jotka eivät etukäteen olleet
edes arvattavia saati ilmeisiä. Lähestymistapa tarjoaa ennennäkemättömiä keinoja
kokonaisuuksien hallintaan, sillä ratkaisut ovat optimaalisia kokonaisuuden, ei vain
jonkin osasen näkökulmasta.

Tutkimuksellisia haasteita

Niin tutkimuksen, koulutuksen kuin yhteiskunnallisten suhteidenkin saroilla on lu-
kuisia haasteita vastattavana. Esimerkiksi lisääntyvä laskentakapasiteetti tekee mah-
dolliseksi entistä tarkempien ja laskennallisesti raskaampien mallien käytön ja opti-
mointimenetelmien on ottamaan tämä huomioon. Myös epävarmuuden käsittely ja
tuotettujen ratkaisujen toteutettavuus ovat reaalielämän sovellusten haasteita. Älyk-
käitä päätöksenteon tukijärjestelmiä kehitettäessä ideat aina on verifioitava todellis-
ten sovellusten avulla.

Tavoitteena on ehyt ketju teoriasta menetelmiin, niiden implementaatioihin ja so-
velluksiin – kaikkia tarvitaan kompleksisuuden hallintaan. Yksi tapa kehittää uusia
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menetelmiä on hybridisointi jossa yhdistetään eri lähestymistapojen vahvuuksia pyr-
kien välttämään heikkouksia.

Kaiken teknologiapainotteisuuden keskellä tulee muistaa myös luovuus. Ennakko-
luulottomuus on uuden ja entistä paremman kehittämisessä ensiarvoisen tärkeää.

Koulutuksellisia haasteita

Yliopistoilla on suuri koulutuksellinen haaste houkutella laskennallisten tieteiden
ja optimoinnin alalle lahjakkaita ja motivoituneita opiskelijoita – tulevaisuuden sovel-
tajia ja päätöksentekijöitä. Kuinka tehdä näkymätön tutkimuksen rooli näkyväksi ja
tuoda alan merkitys esiin? Keskeistä on ymmärtää monialaisuuden ja poikkitieteelli-
syyden anti. Esimerkiksi monitavoiteoptimoinnissa tarvitaan ymmärrystä optimoin-
nista, matematiikasta, päätöksenteosta, numeerisesta laskennasta, tietotekniikasta
ja eri sovellusaloilta. Monipuolisille huippuosaajille on työmarkkinoilla kysyntää.
Tärkeä koulutushaaste on myös kehittää yhteistä kieltä yritysten ja yliopistomaa-
ilman välille, jotta yhteistyön kynnys madaltuisi.

Olin aikanaan ensimmäinen tietotekniikan naistohtori Jyväskylän yliopistossa eikä
vieläkään alalle ole helppoa löytää naisia. Mikä ehkäisee naisia kiinnostumasta ma-
tematiikan soveltamisesta ja siten estää heiltä pääsyn mitä erilaisimpien sovellus-
ten kiehtovaan maailmaan? Laskennallisten tieteiden hyödyntäminen ei todellakaan
ole sukupuolesta kiinni! Työtä riittää niin perustutkimuksen luonteisessa ilmiöiden
ymmärtämisessä kuin uuden tiedon tuottamiseen tähtäävässä tutkimuksessa, sillä tut-
kimusalue tarjoaa suomalaiselle elinkeinoelämälle tärkeän hyödyntämismahdollisuu-
den.

Yhteiskunnallisia haasteita

Suomeen on luotu eri aloille strategisia huippuosaamisen keskittymiä. On hyvä,
että tutkimuksen arvoa näin huomioidaan. Samalla on huolehdittava siitä, ettei so-
vellusriippumattomia lähestymistapoja sivuuteta. Malliesimerkkejä sovellusriippu-
mattomuudesta tarjoavat aiemmin mainitsemani monitavoiteoptimoinnin NIMBUS-
menetelmän sovellukset jätevedenpuhdistamon suunnittelusta syövän sädehoitoon.
Tekesin mallinnuksen ja simuloinnin ja Suomen Akatemian laskennallisten tieteiden
ohjelmat näyttävät tietä mutta lisää useita sovellus- ja toimialoja tukevia tutkimus-
rahoituskanavia tarvitaan.

On haastavaa saattaa yliopistojen kokemus ja menetelmät käytäntöön. Nykyi-
sin valitettavan harvat yritykset arvostavat pitkäjänteistä tutkimusta. Maamme voi
kuitenkin menestyä kansainvälisessä kilpailussa vain kehittämällä laatua ja tuotekehi-
tystä, mikä edellyttää riskinsietokykyä ja pitkäjänteistä panostusta. Monipuoliset yh-
teistyöverkostot takaavat tutkimustulosten tehokkaan hyödyntämisen sekä tietämyk-
sen leviämisen. Uusilla lähestymistavoilla ja työkaluilla on myös kansainvälistä mer-
kitystä, sillä esimerkiksi monitavoiteoptimoinnin menetelmäkehityksen alalla Suomi
on kärkimaita maailmassa.

Ongelmia ei pidä yksinkertaistaa liikaa, sillä samalla menetetään arvokasta tietoa.
Yhteiskunnassa ja yrityksissä on lukuisilla tahoilla piileviä ja tiedostamattomia op-
timointitarpeita, sillä optimoinnista, sen työkaluista ja niiden mahdollisuuksista ei
tiedetä kylliksi. Kiristyvä kilpailu luonnollisesti korostaa optimoinnin merkitystä.
Uuden luominen ja kehittäminen edellyttää kykyä aidosti kyseenalaistaa vallitsevat
käytänteet.
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Optimointityökalujen hyödyntämismahdollisuudet ovat laajat yli toimialarajojen
vaikkapa päästökaupan optimoinnista ja optimoitujen energiasysteemien myönteisistä
ympäristövaikutuksista elintarvikkeiden säilyvyyteen ja investointi- ja tuotantokus-
tannusten välisestä tasapainoilusta resurssien allokointiin. Toisaalta prosessien ja riip-
puvuussuhteiden parempi ymmärtäminen tuo myös välillistä hyötyä johtaen uusiin in-
novaatioihin ja parempiin päätöksiin. Kun siirrytään osaoptimoinnista kokonaisuuk-
sien tarkasteluun, edistetään samalla elinkaariosaamista. Päätöksenteon tukityökalut
tarjoavat kilpailuetua kun toimintaympäristössä jatkuvasti tapahtuvia muutoksia voi-
daan hallita nopeammin ja paremmin. Tutkimus avaa myös mahdollisuuksia palvelu-
liiketoiminnalle sillä menetelmien soveltaminen vaatii asiantuntemusta. Tavoitteena
on, että päätöksenteon työkalujen hyödyntäminen tulee luonnolliseksi osaksi yritysten
jokapäiväistä toimintaa.

Lopuksi

Jotta yliopistossa voidaan vastata edellä esitettyihin ja muihinkin alati kasvaviin
haasteisiin, on tärkeää että yliopistoyhteisön jäsenille turvataan mahdollisuus ottaa
myös riskejä uutta luotaessa. Yliopiston tulee tukea jäseniään heidän työssään eikä
vain asettaa huonosti perusteltuja vaatimuksia ja lisätä byrokratiaa. Luovuus ja kek-
sinnöt eivät ole kiinni rahallisista resursseista vaan erityisesti motivoivasta ilmapiiristä
ja innostavasta yhteishengestä sekä tunteesta, että työtä arvostetaan.

Sanalla kompromissi on monesti jokseenkin kielteinen kaiku ja optimi voi kuulostaa
paljon paremmalta. Olen edellä havainnollistanut, että itse asiassa eri näkökulmien
huomioiminen on rikkaus, vaikka parhaan kompromissin etsimisessä joudutaankin ta-
sapainoilemaan ristiriitaisten tavoitteiden välillä. Sen sijaan ensi kuulemalta saavut-
tamisen arvoiselta kuulostava optimi onkin monesti liian yksinkertaistava ja suoravii-
vainen ratkaisu tässä moniarvoisessa maailmassa.
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