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Mitä on operaatiotutkimus (OR)?

Mallien hyödyntämistä
• Ilmiöiden, ongelmien ja järjestelmien 
kuvaamisessa

• Päätöksenteon tuessa

Operations research, OR
is the discipline of applying 

advanced analytical methods 
to help make better decisions

Kokonaisuuksien hahmottamisen ja 
päätöksenteon tukemisen tiede

Paremmaksi tekemisen tiede

OR ~ 
• Operational Research 

• Operations/al Analysis (Huom. - Ero termin käytössä sci / mil)

• Systems Analysis

• Management Science



Operations Research & Analytics
www.informs.org/Explore/Operations-Research-Analytics

OR

is the application of scientific & mathematical 

methods to the study & analysis of problems 

involving complex systems.

Analytics

is defined as the scientific process of 

transforming data into insights for making better 

decisions.



Päätöksenteko

Mallintaminen
Järjestelmä 

(systeemi)

Operaatiotutkimus hyödyntää matemaattista 

mallintamista päätöksenteon tukemiseen



History of OR

• Relatively new discipline - began in a 

systematic way in the late 1930's

• Britain introduced the convoy system 

to reduce shipping losses - Small or 

large convoys? 

– Small convoys can travel faster & 

would be harder for German U-boats 

to detect

– Large convoys could deploy more 

warships against an attacker

– OR analysis: A few large convoys are 

more defensible than many small ones

Patrick Blackett
1897-1974

Introduction of the term 

Operational Research

1937



Features of OR

• Decision-Making

• Scientific Approach

• Interdisciplinary Team Approach

• System Approach

• Use of Computers

• Objectives

• Human Factors

The art of mathematical modeling of

complex situations

The science of the development of solution

techniques used to solve these models

The ability to effectively communicate the

results to the decision maker



OR:n  soveltaminen

Esimerkkitehtäviä

• Optimaalinen suunnittelu

• Resurssienkäytön ja toiminnan tehostaminen

• Päätöksenteko monen tavoitteen suhteen 

• Epävarmuuden huomioon ottamien ja ennakointi

Esimerkkimenetelmiä

• Optimointi

• Päätösanalyysi, peliteoria

• Stokastiset prosessit, aikasarja-analyysi

• Dynaamiset järjestelmät, optimisäätö, simulointi



Missä operaatiotutkimusta tarvitaan?
• Rahoitus- ja vakuutussektori

– Sijoitusuoton optimointi, luottoriskien arviointi

• Logistiikka ja tuotannonsuunnittelu

– Liikennejärjestelmien suunnittelu, työvuorojen aikataulutus

• Innovaatiojohtaminen

– Tutkimus- ja kehitysprojektien valinta, kasvustrategioiden suunnittelu

• Energiajärjestelmät ja ympäristöpäätöksenteko 

– Tuotannon suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi

• Puolustusvoimat

– Kaluston suorituskyvyn arviointi, operaatioiden suunnittelu

• Terveydenhuolto

– Palvelujen tehokkuusvertailu, diagnostiikka- ja hoitomenetelmien 

valinta



OR:n tutkimusote on ...

Ongelmia ratkova

• Tavoitteena uusi toimiva ratkaisu

kuten esim. tekniikassa, lääketieteessä, kasvatustieteessä

• Selitys voi tulla myöhemmin

Myös selittävä

• Tavoitteena ilmiöiden kuvaus ja ymmärtäminen

• Yleiset lainalaisuudet

kuten esim. luonnontieteissä, sosiologiassa, psykologiassa

Laadullinen, määrällinen tai kumpaakin



Potential Reasons for OR study

• The problem is complex/important/new/repetitive

• A desire to study an existent or proposed system to

– Better understand the behavior of the system

– Evaluate or construct strategies that aim to improve the 

performance of the system

• The system itself can not be studied

– Risk, cost



Phases of OR study

• Step I. Observe the Problem Environment

• Step II. Analyse and Define the Problem

• Step III. Develop a Model

• Step IV. Selection of Data Input

• Step V. Solution and Testing

• Step VI. Implementation of the Solution

Modeling & Validation



The model development process
by Sargent 

“Introductory 

tutorial on 

verification and 

validation of 

simulation models”

Verification

Did we build the 

model right?

Validation

Did we build the 

right model?



The modeling-validating process 
by Landry M. et al. “Model validation in OR,” European 

Journal of Operational Research, Vol. 14, 1983, pp. 207-220 



OR:n menestyksellisen soveltamisen 

edellytykset (Military Operations Research – Quantitative Decision 

Making by N.K. Jaiswal)

• Ongelman määrittely!

• Yhteistyö - Eri alojen asiantuntijoita

• Tiedon saatavuus

• Yhteinen ymmärrys päätöksentekijän ja analyytikon välillä

• Aikaa ja rahaa



Mallintaminen

Tärkeä kokonaisuuden hahmottamisen työkalu

Mallin rakentaminen opettaa

Tulokset merkityksettömiä ellei niitä kytketä lähtöoletuksiin ja 

käytetyn tiedon luotettavuuteen

Ei ole yhtä oikeata mallia

• Oletukset, rajaukset ja mittakaavat tehtävä läpinäkyviksi

– Määräytyvät mallin käyttötarpeesta – keskeinen rooli!

– Tarkempi/realistisempi/yksityiskohtaisempi ei välttämättä parempi

– Hyvä malli on käyttötarkoitukseensa nähden yksinkertaisin mahdollinen

• Usein ongelma löytää luotettavaa perustietoa malliin

Yleiskäyttöisyyden harha mallinnuksessa

– Malleille tarvitaan keihäänkärkikäyttö - ”geneeriset mallit” eivät 

tyypillisesti sovellu mihinkään

– Mallimonsterit tyyppillisesti hyödyttömiä



Malli on hyvä renki, mutta huono isäntä

Päätöstä ei voi siirtää mallille

Aina ei saada ratkaisua, mutta uutta ymmärrystä

• Kysy: Olettamukset, rajoitukset, herkkyysanalyysi

• Mitä muuta olisi voitu olettaa?

• Miten käytetty tietopohja on kerätty?

Jos kysytty ihmisiltä - ovatko ymmärtäneet mitä kysytty?

• Tutkija voi olla sokea oman mallinsa rajoituksille
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Essentially, all models are wrong, 

but some are useful

George E. P. Box, Professor Emeritus of Statistics 

at the University of Wisconsin

Born 1919 in UK & dead 2013 in USA


