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Tiivistelmä
1970-luvulla joukko-oppi oli logiikan ohella hyvin keskeisessä asemassa suo-
malaisessa matematiikan opetuksessa. Uudeksi matematiikaksi kutsuttu suun-
taus pyrki huomioimaan matematiikan rakenteellisuuden ja tarjoamaan oppi-
laille välineet omaksua myöhemmin tarvitsemansa kaavat ja laskutavat. Hy-
västä ajatuksestaan huolimatta uusi matematiikka havaittiin nopeasti tur-
han ongelmalliseksi, joten uudistus jäi lopulta melko lyhytikäiseksi. Tässä
tutkielmassa pohditaan sitä, mikä joukko-opin rooli voisi olla tämän päivän
peruskoulujen ja lukioiden matematiikan opetuksessa. Asiaa selvitetään ver-
tailemalla uuden matematiikan ja nykypäivän opetuksen yhtäläisyyksiä ja
eroja.

Tutkielmassa esitellään aluksi, mitä joukko-oppi oikeastaan on. Siinä kes-
kitytään lähinnä naiiviin joukko-oppiin, mutta siinä käsitellään lyhyesti myös
aksiomaattista joukko-oppia. Tämän jälkeen esitellään suomalaisen matema-
tiikan opetuksen historiaa. Itse vertailu-luvussa käydään lävitse aikakausien
opetussuunnitelmia, oppikirjoja, opetuksen ongelmia. Lisäksi siinä pohditaan
asiantuntijoiden ajatuksia joukko-opin roolista. Luvun lopussa selvitetään
mahdollisia eroja oppilaiden asenteissa sekä, miten pärjääminen kansainvä-
lisissä matematiikkaolympialaisissa on muuttunut.

Tutkielman keskeisimpänä päätelmänä voidaan pitää sitä, että joukko-
opin osuutta voisi lisätä tulevaisuudessa varsinkin yläkoulun valinnaisessa
matematiikassa. Lisäys edesauttaisi varsinkin lukioon pyrkiviä oppilaita, jot-
ka saattavat tänä päivänä kohdata suuren muutoksen oppikirjojen merkintä-
ja esittämistavoissa. Toisaalta joukko-oppi tarjoaa parhaimmillaan mahdol-
lisuuden nähdä matematiikka muunakin kuin kokoelmana käytännöllisiä las-
kukaavoja.
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1 Johdanto
Tutustuin tutkielmaa tehdessäni asiantuntijoiden ja kokeneiden opettajien
mielipiteisiin suomalaisen koulumatematiikan opetuksen tilasta. Ne ovat itse
asiassa hämmästyttävän yksimielisiä siinä, että nykyinen opetus ja oppisi-
sältö eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia. Tähän ajatukseen on mielestä-
ni helppo yhtyä. Olen kohdannut muutamien sijaisuuksieni aikana turhankin
usein tilanteen, jossa oppilas ei yhdistä kahta yksinkertaista asiaa ilman, että
oppikirjassa olisi käyty asia läpi parin edellisen kappaleen aikana. Muutetta-
vat asiat vaihtelivat hieman eri lähteissä, mutta lähes kaikissa oltiin huolis-
saan siitä, ettei oppilas näe matematiikan todellista luonnetta. Opetettavat
asiat tuntuvat toisistaan irrallisilta, eikä niitä välttämättä edes perustella.
Tuntuu kuin oppilaille vain kerrottaisiin, että on olemassa joukko kaavoja,
joita voi käyttää tietyissä esitellyissä tilanteissa. Opetus ei valitettavasti pys-
ty näyttämään sitä, miksi matematiikka voi olla jopa kaunista.

Kun minulle aikanaan selvisi tutkielmani aihe, en olisi osannut oivaltaa
sen muuttavan jopa näkemyksiäni matematiikan opettamisesta. Joukko-oppi
ja sen esiintyminen suomalaisessa koulumatematiikan opetuksessa oli sinäl-
lään mielenkiintoinen aihe, vaikka ajatus pitkän tutkielman teosta ei herättä-
nyt innostusta. Kuitenkin välillä hieman pakonomaiseksikin muuttunut kir-
joitustyö jätti monta mielenkiintoista ajatusta tekijälleen. Oli yllättävää huo-
mata, että joukko-oppia voisi hyödyntää myös edellisessä kappaleessa mai-
nittuihin ongelmiin. Yksinään se ei kuitenkaan korjaa kaikkea, minkä histo-
riakin on opettanut, mutta ainakin se voisi olla askel parempaan suuntaan.

Mitä on joukko-oppi? Kysymykseen voisi vastata, että se on matema-
tiikan haara, joka tutkii olioiden kokoelmia eli joukkoja. Se on kuitenkin
paljon enemmän, sillä yhdessä logiikan kanssa se tarjoaa mahdollisuuden lä-
hes koko muun matematiikan määrittelemiseen ja siten toimii alan tärkeänä
työvälineenä. Tähän ajatukseen pohjautui aikanaan myös länsimaissa kou-
lumatematiikan muutos, jossa joukko-opista ja logiikasta tehtiin opetuksen
tukiranka. Tämä muutosaalto saapui aikanaan myös Suomeen, jossa muiden
länsimaiden tavoin suuntaus koettiin kuitenkin liian ongelmalliseksi. Tavoi-
te esittää matematiikka suurempana kuin kokoelmana kaavoja, kuten pai-
koitellen tunnutaan uskovan, on kieltämättä mielenkiintoinen. Aionkin täs-
sä tutkielmassa selvittää joukko-opin roolia suomalaisessa kouluopetuksessa
tutkimalla nykytilannetta sekä sen historiaa, joista erityisesti uuden mate-
matiikan aikakautta. Tarkoituksenani on tämän kautta pohtia, että mikä on
joukko-opin asema tänään sekä miten sitä voisi jatkossa kehittää.

Tutkielmassa lähden liikkeelle tämän päivän teknillis-matemaattisen alan
korkeakouluopiskelija ensimmäisillä kursseilla luultavasti kohtaaman naiivin
eli intuitiivisen joukko-opin esittelyllä luvussa 2. Intuitiivinen joukko-oppi on
nimensä veroisesti yleisesti selkeisiin käsityksiin perustuvaa, mutta sitä ei si-
nällään ole määritelty matemaattisen tarkasti. Se on kuitenkin riittävää, jot-
ta joukko-oppia voidaan käyttää muun opetuksen perustana. Luvun lopussa
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esittelen kuitenkin hieman, miksi intuitiivinen joukko-oppi on periaatteessa
riittämätöntä ja miten tilanne korjataan aksiomatisoinnin avulla.

Loppupuoli tutkielmasta käsitteleekin joukko-opin asemaa kouluopetuk-
sessa. Luvussa 3 kerron Suomen matematiikan opetuksen historiaa tunnettu-
jen kehitysvaiheiden näkökulmasta. Vaikka tutkielmassa keskitytäänkin lä-
hinnä kahteen kehitysvaiheeseen, uuteen matematiikkaan ja nykyhetkeen, on
kuitenkin aina mielekästä tietää koko tarina muutosten taustalla. Historian
jälkeen selvitän luvussa 4 kahden aiheen kannalta tärkeimmän ajanjakson yh-
teisiä piirteitä ja eroavaisuuksia joukko-opin näkökulmasta. Hyödynnän tässä
itse opetussuunnitelmia, oppikirjoja sekä matematiikan opetuksen asiantun-
tijoiden ajatuksia. Myös joitakin tilastollisia seikkoja tarkastellaan, vaikka
ne eivät kehitysvaiheiden erilaisuuksien vuoksi ole aivan helposti verrattavis-
sa. Tutkielma päättyy lukuun 5, jossa pohdin esiin nousseita seikkoja sekä
joukko-opin tulevaisuutta kouluopetuksessa.

2 Mitä on joukko-oppi?
Joukko ja sen peruskäsitteet ovat olleet matematikkojen käytössä jo reilun
kahden ja puolen tuhannen vuoden ajan, mutta joukko-oppia ei pidetty oma-
na aihealueenaan ennen 1800-luvun loppupuolta. Georg Cantor julkaisi vuo-
sien 1874 ja 1897 välillä useita artikkeleja, joissa intuitiivisen joukko-opin
pohja määriteltiin ja täydennettiin. Ensimmäiseen ja luultavasti merkittä-
vimpään artikkeliin Cantor päätyi pienen mutkan kautta tutkiessaan Fou-
rier’n sarjoja. Työn johdosta hän tuli tutkineeksi yhä enemmissä määrin
reaalilukujen joukkoja päätyen lopulta erääseen merkittävään todistukseen.
Cantor nimittäin osoitti ensimmäiseen artikkeliinkin päätyneen väitteen, et-
tä luonnollisten lukujen ja reaalilukujen joukkojen välille ei ole mahdollista
muodostaa bijektiota. Tämä puolestaan tarkoitti sitä, että reaaliluvut olisi-
vat jollakin tapaa ääretöntä luonnollisten lukujen joukkoa suurempi. [12]

Juuri erisuuruisten äärettömyyksien olemassaolo oli aikaisempina aikoi-
na estänyt joukko-oppia syntymästä. Esimerkiksi Bernhard Bolzano oli pyr-
kinyt kehittämään omaa versiotaan joukko-opista jo 1840-luvun tietämillä.
Hän yritti osoittaa joukon olevan ääretön, jos sen aidolle osajoukolle oli mah-
dollista muodostaa bijektio. Idea kuitenkin koettiin varsin paradoksaaliseksi,
sillä äärettömyyksiä ajateltiin olevan vain yksi ja ainoa. Bolzanon kunniaksi
pitää kuitenkin mainita, että monet hänen ideoistaan päätyivät osaksi Can-
torin työtä. [12]

Vuosisadan vaihteessa intuitiivisesta joukko-opista löydettiin erinäisiä pa-
radokseja, jotka olivat ristiriidassa Cantorin luoman teorian kanssa. Erityi-
sesti Russelin paradoksi osoitti teorian riittämättömyyden. Moni muu mate-
matiikan haara oli kuitenkin jo omaksunut Cantorin opit, eikä intuitivisesti
ajateltuna oikean tuntuisista käsitteistä olisi haluttu luopua. Niinpä joukko-
opin käsitteistöä alettiin määrittämään aksioomiksi, joiden pohjalta johdetut
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asiat eivät törmäisi ongelmallisiin paradokseihin. Vuonna 1908 syntyi näistä
aksiomatisoinneista ehkä tunnetuin, kun Ernst Zermelo julkaisi ensimmäiset
aksioomansa, joita muun muassa Abraham Fraenkel myöhemmin täydensi. [4]

Historian hengessä tässä luvussa joukko-oppia käsitellään ensin intuitiivi-
sen joukko-opin tapaan, jonka jälkeen siirrytään paradoksien kautta aksioma-
tisointiin. Pohjana naiivin joukko-opille olen käyttänyt Merikosken, Virtasen
ja Koiviston kirjoittamaa kirjaa Johdatus diskreettiin matematiikkaan [23]
sekä vanhempaa vuonna 1978 painettua Myrbergin oppikirjaa Algebra [24].
Paradoksien ja aksiomatisointien yhteydessä käytin apuna Hellan kirjoitta-
maa Tampereen yliopiston luentomonistetta Joukko-oppi [9] sekä Endertonin
teosta Elements of Set Theory [4].

2.1 Peruskäsitteitä
Joukko-opin lähtökohtana ovat kaksi tärkeää käsitettä joukko ja alkio se-
kä niiden välinen yhteys. Joukon voidaan ajatella olevan mikä tahansa toi-
sistaan erotettavien olioiden yhdistelmä tai kokoelma. Alkioiksi puolestaan
kutsutaan joukon jäseniä eli olioita. Joukko voisi olla esimerkiksi alakoulun
luokka 6a, jolloin alkioina olisivat kyseisen luokan oppilaat, tai se voisi olla
jalkapallo-ottelun aloituskokoonpano, joka muodostuisi siihen kuuluvista pe-
laajista. Joukon alkioiden ei välttämättä tarvitse edes liittyä toisiinsa, vaan
ne voivat olla niinkin erilaiset kuin "vesi", "koululainen"ja "kolme". Joukon
määrittelemiseksi siis riittää, että siihen asetetaan nolla tai useampi alkio.
Joukko voi näin ollen olla myös tyhjä.

Joukko on määritelty alkioidensa mukaan, sillä kun ne tiedetään, niin
mistä tahansa alkiosta voidaan sanoa kuuluuko se joukkoon vai ei. Tämä
tarkoittaa myös sitä, että jokaiseen joukkoon voi kuulua sama alkio vain ker-
ran. Niitä voidaan kyllä merkitä joukkoon kaksi tai useampi, mutta joukko-
opillisesti joukot olisivat täysin samoja, vaikka alkio esiintyisi vain kerran.

Merkintää t ∈ A käytetään ilmaisemaan, että alkio t kuuluu joukkoon
A. Vastaavasti, jos t ei ole joukon A jäsen, merkitään t 6∈ A. Joukot puo-
lestaan voidaan ilmoitetaan luettelemalla kaikkia alkiot tai kertomalla niitä
määrittelevä ominaisuus. Merkintä

{x1, x2, . . . , xn}

tarkoittaa joukkoa, jonka alkiot ovat x1, x2. . . . .xn ja merkintä

{x ∈ X | p(x)}

tarkoittaa joukon X kaikkien niiden alkoiden joukkoa, joilla on ominaisuus p.
Joukkoa X, johon halutun ominaisuuden tutkiminen rajoitetaan, kutsutaan
myös perusjoukoksi.
Esimerkki 2.1. Luonnollisten lukujen joukko voidaan ilmoittaa seuraavasti

N = {0, 1, 2, . . .}.
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Esimerkki 2.2. Jos halutaan muodostaa kaikki yksinumeroiset alkuluvut
sisältävä joukko A, voitaisiin se merkitä seuraavalla tavalla:

A = {n ∈ N | n alkuluku ja n ≤ 10}.

Intuitiivisessa joukko-opissa joukon määritelmä ei siis ole täysin täsmälli-
nen, sillä ei voida matemaattisesti määritellä, mitä kokoelmalla tai yhdistel-
mällä tarkoitetaan. Tämä ei kuitenkaan matematiikan kannalta ole tarpeel-
lista, vaan voidaan katsoa, että käsitteet ”joukko”, ”alkio”, ”kuuluu jouk-
koon” ja ”ei kuulu joukkoon” ovat niin yksikäsitteisesti ymmärrettäviä asioi-
ta, että niitä ei edes tarvitse tarkasti määritellä.

Kuten joukkojen määritteleminen, myös niiden vertailu tapahtuu alkioi-
den kautta.

Määritelmä 2.1. Joukot A ja B ovat samat (merkitään A = B), jos niillä
on täsmälleen samat alkiot. Siis

A = B ⇔ ∀x(x ∈ A⇔ x ∈ B).

Mikäli toisesta joukosta löytyy edes yksi alkio, joka ei kuulu vastaavasti toi-
seen, merkitään A 6= B.

Esimerkki 2.3. Määritelmä osoittaa sen, että alkion esiintymiskertojen mää-
rällä ei ole merkitystä. Joukot {a, b, c} ja {a, b, c, a, c} ovat samat, sillä niistä
löytyy täsmälleen samat alkiot. Samalla myöskään alkioiden järjestyksellä ei
ole väliä, vaan esimerkiksi joukot {1, 2} ja {2, 1} katsotaan samoiksi.

Määritelmä 2.2. Joukkoa, johon ei kuulu yhtäkään alkiota, kutsutaan tyh-
jäksi joukoksi. Siitä käytetään merkintää ∅.

Määritelmä 2.3. Joukko A on joukon B osajoukko, jos jokainen A:n alkio
kuuluu myös joukkoon B. Tällöin voidaan sanoa, että A sisältyy joukkoon B
tai B sisältää joukon A. Osajoukkoutta merkitään A ⊆ B ja lakina on

A ⊆ B ⇔ ∀x(x ∈ A⇒ x ∈ B).

Merkitään A 6⊆ B, jos A ei ole joukon B osajoukko. Tällöin on olemassa
ainakin yksi joukon A alkio, joka ei kuulu joukkoon B. Osajoukkous voi olla
myös aitoa, merkitään A ⊂ B, mikäli pätee, että A ⊆ B ja A 6= B

Esimerkki 2.4. Joukon A = {a, b, c} osajoukkoja ovat esimerkiksi {a}, {b, c}
ja {a, b, c}. Kaksi ensinnä mainittua ovat myös aitoja osajoukkoja. Osajoukon
määritelmän nojalla myös ∅ ⊆ A. Itse asiassa, koska tyhjällä joukolla ei ole
alkioita, niin se on määritelmän perusteella jokaisen joukon osajoukko.

Lause 2.1. (Osajoukkojen ominaisuuksia) Olkoot A, B ja C joukkoja. Täl-
löin on voimassa
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a) A ⊆ A (refleksiivisyys).

b) Jos A ⊆ B ja B ⊆ A, niin A = B (antisymmetrisyys).

c) Jos A ⊆ B ja B ⊆ C, niin A ⊆ C (transitiivisyys).

Todistus. a) Jokainen joukon A alkio kuuluu selvästi joukkoon A. Siispä osa-
joukon määritelmän mukaisesti A ⊆ A.
b) Tehdään vastaoletus eli oletetaan, että A 6= B. Tämä tarkoittaa, että
löytyy ainakin yksi x ∈ A, joka ei kuulu joukkoon B (tai x ∈ B, joka ei
kuulu joukkoon A). Täten A 6⊆ B (tai B 6⊆ A), mikä on ristiriidassa oletuksen
kanssa. Siispä vastaoletus ei pidä paikkaansa, jolloin täytyy olla A = B.
c) Olkoon x ∈ A mielivaltainen. Nyt oletuksesta A ⊆ B seuraa, että x ∈ B.
Vastaavasti oletuksesta B ⊆ C seuraa, että x ∈ C. Koska x on mielivaltainen,
niin osajoukon määritelmän nojalla A ⊆ C.

Lauseesta 2.1 huomataan, että joukkojen samuutta voidaan tutkia myös
osajoukkojen avulla. Antisymmetrisyydestä seuraa, että mikäli joukko A on
joukon B osajoukko ja vastaavasti myös toisinpäin, niin joukot ovat samat.

Määritelmä 2.4. Joukon A potenssijoukko P(A) on A:n kaikkien osajouk-
kojen joukko. Tämä tarkoittaa, että jokainen osajoukko on potenssijoukon
alkio eli

X ⊆ A⇔ X ∈ P(A).

Huomataan myös, että ∅ ∈ P(A) ja A ∈ P(A).

Esimerkki 2.5. Olkoon A = {1, 2, 3}. Tällöin

P(A) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}.

Määritelmä 2.5. Olkoon A ja X joukkoja siten, että A ⊆ X. Joukon A
komplementti Ā on niiden alkioiden joukko, jotka kuuluvat joukkoon X, mut-
ta eivät kuulu A:han. Siis

Ā = {x ∈ X | x 6∈ A}.

Esimerkki 2.6. Mikäli luonnollisten lukujen osajoukko A muodostuisi kai-
kista parillisista luvuista, niin Ā koostuisi puolestaan parittomista luvuista.
Koska yksikään luonnollinen luku ei ole sekä parillinen että pariton, ovat
joukot A ja Ā toisistaan erilliset. Itse asiassa millään joukolla ja sen komple-
mentillä ei ole olemassa yhteistä alkiota.
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2.2 Joukkojen laskutoimituksia
Määritelmä 2.6. Olkoon A, B ja X joukkoja ja A, B ⊆ X. Määritellään

A ∪B = {x ∈ X|x ∈ A ∨ x ∈ B},
A ∩B = {x ∈ X|x ∈ A ∧ x ∈ B}.

Joukkoa A ∪B sanotaan joukkojen A ja B yhdisteeksi tai unioniksi. Joukko
A ∩B on puolestaan A:n ja B:n leikkaus.

Kuva 1: Joukkojen laskusäännöt esitettyinä Venn-diagrammien avulla.

Esimerkki 2.7. Olkoon A = {1, 2, a, b} ja B = {1, 2, 3, c}. Tällöin

A ∪B = {1, 2, 3, a, b, c},
A ∩B = {1, 2}.

Lause 2.2. Olkoot A, B ja C joukkoja. Tällöin on voimassa

1◦ A ∪ A = A,
2◦ A ∩ A = A,
3◦ A ∩ ∅ = ∅,
4◦ A ∪ ∅ = A,
5◦ A ∩B = B ∩ A,
6◦ A ∪B = B ∪ A,
7◦ A ∩ (B ∩ C) = (A ∩B) ∩ C,
8◦ A ∪ (B ∪ C) = (A ∪B) ∪ C,
9◦ A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C),
10◦ A ∪ (B ∩ C) = (A ∪B) ∩ (A ∪ C).

Kohtia 5◦ ja 6◦ kutsutaan vaihdantalaeiksi, rivejä 7◦ ja 8◦ puolestaan liitän-
tälaeiksi ja kaksi viimeistä kohtaa tunnetaan osittelulakeina.
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Todistus. 9◦ Olkoon x mielivaltainen joukon A ∪ (B ∩ C) alkio. Tällöin

x ∈ A ∪ (B ∩ C)⇒ x ∈ A ∨ x ∈ B ∩ C

⇒ x ∈ A ∨ (x ∈ B ∧ x ∈ C)
⇒ (x ∈ A ∨ x ∈ B) ∧ (x ∈ A ∨ x ∈ C)
⇒ x ∈ A ∪B ∧ x ∈ A ∪ C

⇒ x ∈ (A ∪B) ∩ (A ∪ C).

Koska päättelyketju pätee myös toiseen suuntaan mielivaltaiselle joukon (A∩
B)∪ (A∩C) alkiolle, niin tällöin pätee A∩ (B∪C) = (A∩B)∪ (A∩C).

Määritelmä 2.7. Olkoon A, B ja X joukkoja siten, että A, B ⊆ X. Tällöin
joukkojen A ja B erotus on

A \B = {x ∈ X | x ∈ A ∧ x 6∈ B}.

Esimerkki 2.8. Olkoon X perusjoukko ja A joukko siten, että A ⊆ X.
Tällöin joukon A komplementti on täsmälleen sama kuin perusjoukon ja A:n
erotus.

X \ A = {x ∈ X | x ∈ X ∧ x 6∈ A} = {x ∈ X | x 6∈ A} = Ā.

Lause 2.3. Olkoon X perusjoukko ja olkoot A, B ⊆ X. Tällöin seuraavat
laskusäännöt ovat voimassa
1◦ A ∩ Ā = ∅,
2◦ A ∪ Ā = X,
3◦ A ∩B = Ā ∪ B̄,
4◦ A ∪B = Ā ∩ B̄.
Kaksi viimeistä kohtaa tunnetaan myös de Morganin sääntöinä.

2.3 Relaatiot
Kuten aikaisemmin joukkojen samuuden määrittelyn yhteydessä mainittiin,
niin joukkojen alkioiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Tämä siis tarkoittaa,
että esimerkiksi {a, b} ja {b, a} ovat yksi ja sama joukko. Joukko-opissa kui-
tenkin tullaan nopeasti tilanteeseen, että erityisesti alkioparin jäsenet tulisi
voida erottaa toisistaan. Tällöin tarvitaan järjestettyä paria (a, b). Jotta kak-
si järjestettyä paria olisivat samat, tulee ensimmäisten ja toisten alkioiden
vastata toisiaan. Tarkemmin määriteltynä

(u, v) = (x, y)⇔ u = x ∧ v = y.

Järjestetty pari ei siis suoranaisesti ole joukko, mutta se on mahdollista mää-
ritellä joukkojen avulla seuraavasti:

(u, v) = {u, {u, v}}.
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Huomionarvoista on myös se, että järjestetyssä parissa sama alkio voi esiin-
tyä useamman kerran. Tavallisen joukon tapauksessa pätee {a, a} = {a},
mutta parin (a, a) yhteydessä alkioita ei voida yhdistää. Tätä ominaisuutta
tarvitaan muun muassa seuraavassa määritelmässä:
Määritelmä 2.8. Joukkojen A ja B tulojoukko eli karteesinen tulo on

A×B = {(x, y) | x ∈ A ∧ y ∈ B}.

Eli A × B koostuu järjestetyista pareista (x, y), missä x ∈ A ja y ∈ B.
Vastaavasti voimme määritellä myös n:n joukon tulojoukon

A1 × · · · × An = {(x1, . . . , xn) | x1 ∈ A1 ∧ . . . ∧ xn ∈ An}.

Esimerkki 2.9. Olkoon X = {1, 2, 3} ja Y = {a, b}. Tällöin

X × Y = {(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)},
Y ×X = {(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)}.

Esimerkki 2.10. Olkoon X = {x ∈ R| − 1 < x ≤ 2} ja Y = {y ∈ R|0 ≤
y ≤ 2}. Tällöin

X × Y = {(x, y) ∈ R× R| − 1 < x ≤ 2 ∧ 0 ≤ y ≤ 2 } =]−1, 2]× [0, 2].

Määritelmä 2.9. Oletetaan, että X ja Y ovat epätyhjiä joukkoja. Jos R ⊆
X × Y , niin sanotaan, että R on relaatio lähtöjoukon X ja maalijoukon Y
välillä. Mikäli (x, y) ∈ R, niin alkioiden x ∈ X ja y ∈ Y sanotaan olevan
relaatiossa R. Asian ilmaisemiseksi voidaan käyttää myös merkintää xRy.
Vastaavasti x 6Ry tarkoittaa, että alkiot x ja y eivät ole relaatiossa keskenään.
Määritelmä 2.10. Olkoon R ⊆ X × Y relaatio. Sen käänteisrelaatio R−1

on joukosta Y joukkoon X määritelty relaatio, jonka laki on

yR−1x⇔ xRy.

Käänteisrelaatio voidaan ilmaista seuraavana joukkona

R−1 = {(y, x) ∈ Y ×X | (x, y) ∈ R}.

Esimerkki 2.11. Olkoon A = {1, 2, 3, 4} ja B = {a, b, c}. Valitaan R ⊆
A×B siten, että R = {(1, a), (1, c), (2, b), (3, c)}. Tällöin

R−1= {(a, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 3)}.

Määritelmä 2.11. Olkoon R relaatio joukosta X joukkoon Y ja S relaatio
joukosta Y joukkoon Z. Näiden yhdistetty relaatio R ◦ S on joukosta X
joukkoon Z määritelty relaatio, jonka laki on

x(R ◦ S)z ⇔ ∃y ∈ Y : xRy ∧ ySz.

Yhdistetty relaatio voidaan muotoilla seuraavaksi joukoksi

R ◦ S = {(x, z) ∈ X × Z | ∃y ∈ Y : (x, y) ∈ R ∧ (y, z) ∈ Z}.
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Kuva 2: Esimerkin 2.10 karteesinen tulo X×Y esitettynä koordinaatistossa.

Määritelmä 2.12. (Relaation ominaisuuksia) Relaatio R ⊆ X ×X on

a) refleksiivinen, jos xRx kaikilla x ∈ X,

b) irrefleksiivinen, jos x 6Rx kaikilla x ∈ X,

c) symmetrinen, jos xRy ⇒ yRx,

d) antisymmetrinen, jos xRy ∧ yRx ⇒ x = y,

e) transitiivinen, jos xRy ∧ yRz ⇒ xRz,

f) vertailullinen, jos xRy ∨ yRx kaikilla x, y ∈ X.

Esimerkki 2.12. Tutkitaan joukkoa, johon kuuluu kaikki tason R2 suorat.
Suorien välille voidaan määritellä relaatio ∼ seuraavasti:

Suorat x ja y ovat keskenään yhdensuuntaiset⇔ x∼y.

Joukko jakautuu erillisiin luokkiin, joissa kussakin on vain keskenään yhden-
suuntaisia suoria. Täsmällisemmin on kyse ekvivalenssirelaatiosta.

Määritelmä 2.13. Joukko ∼ ⊆ X ×X on X:n ekvivalenssirelaatio, mikäli
se on refleksiivinen, symmetrinen sekä transitiivinen.
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Valitaan a ∈ X. Tällöin joukko

a/∼ = {x ∈ X | x∼a}.

on alkion a määräämä ekvivalenssiluokka. Kaikki luokat ovat toisistaan erilli-
siä, sillä muulloin kahdelle luokalle a/∼ ja b/∼ löytyisi ainakin yksi yhteinen
alkio y, jolle pätisi y∼a ja y∼b. Mutta tällöin mielivaltaiselle luokan b/∼ al-
kiolle x pätee x∼b ja symmetrisyyden nojalla saadaan b∼y. Koska oletettiin
myös, että y∼a, niin transitiivisuuden nojalla pätee x∼a. Vastaava päättely-
ketju voidaan tehdä myös mistä tahansa luokan a/∼ alkiosta. Pitää siis olla
a/∼ = b/∼.

Esimerkki 2.13. Määritellään joukon N×N relaatio∼ ehdolla (a, b)∼(c, d)⇔
a + d = b + c. Onko ∼ ekvivalenssirelaatio?

Todistetaan tämä käymällä lävitse ekvivalenssirelaatioon vaadittavat kol-
me ominaisuutta.

(Refleksiivisyys) Olkoon (x, y) ∈ N × N mielivaltainen. Selvästi x + y =
y + x⇔ (x, y) ∼ (x, y), joten ∼ on refleksiivinen.

(Symmetrisyys) Oletetaan, että (x, y)∼(s, t). Nyt (x, y)∼(s, t)⇔ x + t =
y + s ⇔ t + x = s + y ⇔ s + y = t + x ⇔ (s, t)∼(x, y). Näin ollen ∼ on
symmetrinen.

(Transitiivisuus) Oletetaan, että (x, y)∼(s, t) ja (s, t)∼(v, u). Relaation
ehdon mukaisesti saamme yhtälöparin:{

x + t = s + y
s + u = v + t

Ratkaisemalla jälkimmäisestä yhtälöstä s:n ja sijoittamalla sen ensimmäiseen
yhtälöön, saadaan x + t = v + t− u + y ⇒ x + u = v + y ⇔ (x, y)∼(v, u) eli
∼ on myös transitiivinen.

Näin ollen ∼ on ekvivalenssirelaatio ja sen ekvivalenssiluokat ovat muotoa

(x, y)/∼ = {(a, b) ∈ N× N | (a, b) ∼ (x, y)} = {(a, b) ∈ N× N | a + y = x + b}
= {(a, b) ∈ N× N | a− b = x− y}

eli samaan luokkaan kuuluvat parit, joiden erotus on täsmälleen sama. Esi-
merkin määritelmä onkin tapa konstruoida kokonaisluvut luonnollisten luku-
jen avulla.

Ekvivalenssirelaatio voidaan käsittää tavaksi luokitella joukon alkiot tie-
tyn ominaisuuden perusteella. Sen avulla pystymme sanomaan kuuluvatko
jotkin alkiot samaan ryhmään vai eivät, mutta emme kuitenkaan voi aset-
taa tiettyä alkiota toisen edelle. Vertailun mahdollistamiseksi tarvitsemme
järjestysrelaation määritelmän:
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Määritelmä 2.14. Joukon A relaatio � on osittainen järjestys, jos se on
refleksiivinen, transitiivinen ja antisymmetrinen. Se ei kuitenkaan takaa vielä
sitä, että kaikki alkiot voitaisiin laittaa järjestykseen. Jos relaatio � on kui-
tenkin vielä vertailullinen, niin tällöin se on järjestysrelaatio. Sitä sanotaan
myös täydelliseksi tai lineaariseksi järjestykseksi.

Esimerkki 2.14. Olkoon ≤ reaalilukujen tavallinen järjestys. Joukko R voi-
daan järjestää

x � y ⇔ x ≥ y

Todistetaan tämä käymällä lävitse vaaditut ominaisuudet. Selvästi a ≥ a
kaikilla a ∈ R, joten järjestys on refleksiivinen. Oletuksesta a ≥ b ja b ≥
a, jossa a, b ∈ R, seuraa a=b, joten järjestys on antisymmetrinen. Mikäli
puolestaan oletetaan, että a ≥ b ja b ≥ c, missä a, b, c ∈ R, seuraa a ≥ c.
Täten järjestys on myös transitiivinen. Lisäksi kaikille reaaliluvuille a ja b
pätee vähintään jompi kumpi väitteistä a ≥ b tai b ≥ a, joten järjestys on
myös vertailullinen. Näin ollen kyseessä on täydellinen järjestys.

2.4 Kuvaukset
Kuvaus (tai funktio) on yksi matematiikan keskeisimpiä peruskäsitteitä. Si-
tä voidaan pitää relaation erityistapauksena, jossa jokaiseen lähtöjoukon al-
kioon liitetään tasan yksi maalijoukon alkio. Kuvauksen määritelmä voidaan
lausua seuraavasti:

Määritelmä 2.15. Olkoot X ja Y joukkoja. Relaatio f on kuvaus joukosta
X joukkoon Y , mikäli jokainen x ∈ X on relaatiossa vain ja ainoastaan
yhden alkion y ∈ Y kanssa. Alkio y voi kuitenkin olla relaatiossa useamman
joukon X alkion kanssa. Kuvausta merkitään

f : X → Y.

Kuvausten yhteydessä relaatiota xfy tai (x, y) ∈ f merkitään tutummin
y = f(x). Joukkoa X sanotaan kuvauksen määrittelyjoukoksi ja Y :tä maali-
joukoksi.

Määritelmä 2.16. Mikäli f on funktio, niin joukon A ⊂ X kuva f(A) on

f(A) = {y ∈ Y | ∃x ∈ A : y = f(x)} = {f(x) | x ∈ A}.

Joukon B ⊂ Y alkukuvaksi f−1(B) sanotaan joukkoa

f−1(B) = {x ∈ X | f(x) ∈ B}.
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Esimerkki 2.15. Määritellään kuvauksen f : [0, 1] → R, f(x) = 3x + 1
määrittelyjoukon kuva.

f([0, 1]) = {f(x)|x ∈ [0, 1]}
= {3x + 1|x ∈ [0, 1]}
= [3 · 0 + 1, 3 · 1 + 1]∗
= [1, 4].

* Kuvaus f on nouseva suora, joka on ensimmäisen asteen polynomifunktiona
jatkuva.

Määrittelyjoukon kuvaa kutsutaan myös kuvauksen f arvojoukoksi.

Lause 2.4. Jos f : X → Y on kuvaus, A, A′ ⊆ X ja B, B′ ⊆ Y , niin

1. f(A) ⊆ f(A′), jos A ⊆ A′,

2. f−1(B) ⊆ f−1(B′), jos B ⊆ B′,

3. f(A ∩ A′) ⊆ f(A) ∩ f(A′),
4. f(A ∪ A′) = f(A) ∪ f(A′),
5. f−1(B ∩B′) = f−1(B) ∩ f−1(B′),
6. f−1(B ∪B′) = f−1(B) ∪ f−1(B′),
7. A ⊆ f−1(f(A)),
8. f(f−1(B)) ⊆ B,

9. f−1(B \B′) = f−1(B) \ f−1(B′).

Kohdissa 4,7 ja 8 osajoukot voivat olla myös aitoja.

Todistus. Todistetaan kohta 9. Olkoon x ∈ X.
x ∈ f−1(B \B′)⇔ f(x) ∈ B \B′ (alkukuvan määritelmä)

⇔ f(x) ∈ B ∧ f(x) 6∈ B′ (erotuksen määritelmä)
⇔ x ∈ f−1(B) ∧ x 6∈ f−1(B′) (alkukuvan määritelmä)
⇔ x ∈ f−1(B) \ f−1(B′) (erotuksen määritelmä).

Määritelmä 2.17. Jos kuvauksen f : X → Y määrittelyjoukon jokainen
alkio kuvautuu maalijoukon eri pisteiksi, niin kuvaus on injektio. Tällöin siis
pätee

x1 6= x2 ⇒ f(x1) 6= f(x2)
tai

f(x1) = f(x2)⇒ x1 = x2.

Edelleen määritellään, että f on surjektio, jos jokainen joukon Y alkio on
ainakin yhden joukon X alkion kuva. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että
kuvauksen f määrittely- ja arvojoukko ovat täsmälleen samat eli Y = f(X).

Kuvaus f on bijektio, jos se on sekä injektio että surjektio.
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Määritelmä 2.18. Olkoon kuvaus f : X → Y bijektio. Tällöin on olemassa
käänteiskuvaus f−1 : Y → X, jolle pätee

y = f(x)⇔ x = f−1(y).

Huomioitavaa on, että bijektiivisyys on välttämätön ehto käänteiskuvauk-
sen olemassaololle. Nimittäin kuvaukselle f löytyy aina käänteisrelaatio, mut-
ta tämä ei ole aina kuvaus. Jos kuvaus ei olisi injektio, niin löytyisi ainakin
alkiot x1 ja x2, joilla

f(x1) = y = f(x2).

Tällöin käänteiskuvauksessa f−1 piste y kuvautuisi kahdeksi eri pisteeksi. Jos
taas kuvaus f ei olisi surjektio, niin tällöin löytyisi y ∈ Y siten, että yksi-
kään x ∈ X ei kuvautuisi sille. Tässä tapauksessa päädyttäisiin tilanteeseen,
että kaikilla lähtöjoukon pisteille ei olisikaan kuvaa. Kumpikin tilanne oli-
si ristiriisassa kuvauksen määritelmän kanssa. Siispä kuvauksen f tulee olla
bijektio.

Määritelmä 2.19. Olkoot f : X → Y ja g : Y → Z kuvauksia. Niiden
yhdistetyksi kuvaukseksi sanotaan kuvausta g ◦ f : X → Z, jonka sääntö on

(g ◦ f)(x) = g(f(x)).

Kuvauksia ja niiden ominaisuuksia voidaan hyödyntää vertaillessa kah-
den joukon kokoa eli mahtavuuksia. Niitä ei kuitenkaan tarvitse, jos ainakin
toisen joukon alkiot ovat mahdollista laskea. Entäpä kuitenkin tapaukset,
jossa laskeminen on mahdotonta eli alkioita löytyy ääretön määrä? Tällöin
mahtavuuksien vertailuun on mahdollista käyttää bijektiivisiä kuvauksia.

Määritelmä 2.20. Joukko A on yhtä mahtava kuin joukko B (merkitään
A ≈ B), jos on olemassa bijektio f : A→ B. Jos A = ∅ tai A ≈ {1, 2, . . . , n},
niin sen sanotaan olevan äärellinen. Muussa tapauksessa joukko A on ääre-
tön.

Esimerkki 2.16. Kokonaislukujen joukko Z on yhtä mahtava luonnollisten
lukujen joukon kanssa, sillä voidaan määritellä bijektio f : N → Z seuraa-
vasti:

f(n) =
{

(n− 1)/2, kun n on pariton
−n/2 kun n on parillinen.

2.5 Aksiomaattinen joukko-oppi
Aikanaan ajateltiin, että joukko voidaan muodostaa minkä tahansa ominai-
suuden P mukaan ilman rajoittumista tiettyyn perusjoukkoon. Kyseinen us-
komus johti kuitenkin silloin joukko-opin uskottavuutta horjuttaviin para-
dokseihin, joista tunnetuimpia ovat Berryn ja Russelin paradoksit.
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Berryn paradoksi. Tämä paradoksi käsittelee ominaisuuden käsitet-
tä ja kielellisen ilmaisun kompleksisuutta. Jos omainaisuudeksi P valitaan
”x on luonnollinen luku, joka voidaan yksikäsitteisesti määritellä alle 1000
merkin lauseella”, voi joukkoon kuulua vain äärellinen määrä lukuja. Päätel-
mä johtuu siitä, että alle tuhatmerkkisiä suomenkielisiä lauseitakin täytyy
olla äärellinen määrä merkkien äärellisyyden vuoksi. Äärettömän moni puo-
lestaan jää määrittelemättä, jolloin voidaan esimerkiksi valita niistä pienin.
Nyt lause ”Olkoon n pienin luonnollinen luku, jota ei voi määritellä alle tu-
hannen merkin lauseella” kuitenkin määrittelee luvun n. Syntynyt ongelma
kuitenkin voidaan ehkäistä sillä, että omainaisuus pitää olla ilmaistavissa
predikaattilogiikan kaavojen avulla. [11]

Russelin paradoksi. Bertrand Russell puolestaan havaitsi ristiriidan
joukon muodostamisessa, jos perusjoukkoa ei määritelläkään. Hän esitti, että
valitsemalla

R = {x | x 6∈ x}
saadaan aikaan paradoksi. Onko R tällöin itsensä alkio? Jos R ∈ R, niin
määritelmän mukaan R 6∈ R. Tämä on ristiriita joten pitää olla, että R 6∈ R.
Tämä johtaa kuitenkin joukon määritelmän mukaisesti tulokseen R ∈ R.
Siis R sekä on että ei ole itsensä alkio, mikä aiheuttaa paradoksin. Ongelma
on helppo kiertää sallimalla osajoukkojen muodostamisen vain määritellystä
perusjoukosta.

Naiivin joukko-opin paradoksien myötä haluttiin kehittää ristiriidaton
järjestelmä, jossa vastaavia ongelmia ei esiintyisi. Muutenkin joukko-oppille
tahdottiin luoda vahvempi matemaattinen perusta, mikä lopulta johti sen
aksiomatisointiin. Tämä puolestaan tapahtuu ottamalla primitiivisiksi kä-
sitteiksi joukko, alkio sekä näiden välinen relaatio ja määrittelemällä niistä
intuitivisesti pääteltävät asiat predikaattilogiikan lauseiksi. Näin muodoste-
tuista aksioomista puolestaan voidaan lopulta johtaa muut lauseet ja määri-
telmät. Kilpailevia aksiomatisointeja ilmestyi 1900-luvun alkupuolella useam-
piakin, mutta seuraavassa esitellään niistä tunnetuinta eli Zermelo-Fraenkelin
aksiomatisointia, johon on lisätty myös valinta-aksiooma. Tämä kokonaisuus
tunnetaan myös ZFC-aksiomatisointina.

Aksiooma 2.1. Kahden joukon samuuden määrittelemiseksi ensimmäiseksi
määritellään ekstensionaalisuusaksiooma:

∀A∀B[∀x(x ∈ A↔ x ∈ B)→ A = B].

Aksiooma 2.2. Tyhjän joukon aksiooma: On olemassa joukko, johon ei
kuulu yhtään alkiota.

∃B∀x(x 6∈ B).

Aksiooma 2.3. Pariaksiooma: Kaikille joukoille u ja v on olemassa joukko
{u, v}.

∀u∀v∃B∀x(x ∈ B ↔ (x = u ∨ x = v)).
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Pariaksiooman avulla voidaan todeta, että on olemassa pari {a, a}, jossa
sama alkio esiintyy siis useamman kerran. Ekstensionaalisuusaksiooma avulla
voidaan kuitenkin osoittaa, että {a, a} = {a}.

Aksiooma 2.4. Yhdisteaksiooma: kaikilla joukoilla u ja v on olemassa yh-
diste u ∪ v.

∀u∀v∃B∀x(x ∈ B ↔ (x ∈ u ∨ x ∈ v)).

Tälle on olemassa myös yleistetty versio, joka takaa, että jokaisella joukolla
A on olemassa yhdiste B = ∪A. Tämä siis sisältää kaikki joukon A alkioiden
alkiot.

∀A∃B∀x(x ∈ B ↔ ∃y ∈ A(x ∈ y)).

Aksiooma 2.5. Potenssiaksiooma: jokaisella joukolla A on potenssijoukko
B

∀A∃B∀x(x ∈ B ↔ x ⊆ A).

Aksiooma 2.6. Erotteluaksiooma: Jokaisesta joukosta A voidaan erottaa
osajoukko X, jonka alkioilla on joukko-opillinen ominaisuus ϕ parametreilla
p1, . . . , pn.

∀A∀p∃X∀u(u ∈ Y ↔ (u ∈ X ∨ ϕ(u, p1, . . . , pn))).

Syntynyttä joukkoa merkitään X = {u ∈ B|ϕ(u, p1, . . . , pn)}.

Edellä mainituista aksioomista on mahdollista johtaa lähes tulkoon kaikki
aikaisemmin esitellyt naiivin joukko-opin lauseet ja määritelmät. Esimerkiksi
joukkojen A ja B leikkaus A ∩ B voidaan määritellä seuraavan erotteluak-
siooman avulla:

∀A∀B∃X∀x(x ∈ X ↔ (x ∈ A ∧ x ∈ B)).

Määritelmä 2.21. Jos a on joukko, niin sen seuraajajoukko a+ on

a+ = a ∪ {a}.

Määritelmä 2.22. Joukko A on induktiivinen, jos ∅ ∈ A ja ∀a ∈ A(a+ ∈ A)
eli jokaisen alkion seuraajajoukko kuuluu myös joukkoon A.

Aksiooma 2.7. Äärettömyysaksiooma: On olemassa induktiivinen joukko

∃A(∅ ∈ A ∧ ∀a ∈ A(a+ ∈ A)).

Induktiivisen joukon käsitettä tarvitaan erityisesti luonnollisten lukujen
määrittelemistä varten. Esimerkiksi von Neumann esitteli niille seuraavan
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määritelmän:

0 = ∅,
1 = {0} = {∅},
2 = {0, 1} = {∅, {∅}},
3 = {0, 1, 2} = {∅, {∅}, {∅, {∅}}},
...

n + 1 = {0, 1, . . . , n},
...

Tällä tavoin määriteltynä kaikille n ∈ N pätee n + 1 = n ∪ {n}. Niinpä jo-
kainen luonnollinen luku n kuuluu edellä määritellyn äärettömyysaksiooman
mukaiseen joukkoon A. Edelleen voidaan erotteluaksiooman avulla erottaa
joukosta A pelkästään luonnollisten lukujen joukko.

Aksiooma 2.8. Korvausaksiooma: Jokaisella kaavalla ϕ(x, y), joka ei sisällä
symbolia B, seuraava on aksiooma:

∀A[(∀x ∈ A)∀y1∀y2(ϕ(x, y1) ∧ ϕ(x, y2)→ y1 = y2)
→ ∃B∀y(y ∈ B ↔ (∃x ∈ A)ϕ(x, y))]

Aksiooma takaa esimerkiksi sen, että jos F on funktio, niin jokaisen joukon
A kuva F [A] on joukko.

Aksiooma 2.9. Säännöllisyysaksiooma: Jos A on epätyhjä joukko, niin on
olemassa sellainen alkio y ∈ X, että y ∩ A = ∅.

∀A(A 6= ∅ → ∃m ∈ A(m ∩ A = ∅))

Tästä aksioomasta seuraa, että mikään joukko ei voi olla itsensä alkio.

Aksiooma 2.10. Valinta-aksiooma: Jokaista ei-tyhjien joukkojen kokoel-
maa (Xi)i∈I kohti on olemassa joukko Y , johon kuuluu yksi alkio jokaisesta
joukosta Xi. Voidaan siis muodostaa valintafunktio, joka valitsee jokaisesta
joukosta yhden alkion.

3 Matematiikan opetus Suomessa
Matematiikkaa on opetettu Suomessa jo lähes 500 vuotta, johon on mah-
tunut monia uudistuksia sekä suuntauksia. Merkittävimmät näistä kuiten-
kin sijoittuvat vasta viimeisen viidenkymmenen vuoden ajalle. Syynä tähän
on luultavasti Suomen kansainvälistyminen, sillä länsimaissa syntyneet ke-
hitystrendit siirtyivät jälkijunassa myös Suomen opetukseen. Tosin sisältöjä
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ja toimintatapoja muutettiin sopivammaksi maan koulujärjestelmään. Täs-
sä luvussa esittelenkin historiaa juuri noiden kehitysvaiheiden kautta. Lu-
ku pohjautuu pääasiallisesti Junnilan MAOL-historiikkiin [13] sekä Kuparin
teokseen Laskutaitoharjoittelusta ongelmanratkaisuun [20] sisältyvään histo-
rianosioon.

3.1 Perinteinen opetus
Matematiikan opetuksen Suomessa voidaan katsoa alkaneen Turun lukion
perustamisesta vuonna 1630 [20, s.45]. Oppiaineena matematiikkaa ei pi-
detty kovinkaan merkittävänä ennen vuosien 1841 ja 1843 koulujärjestyksiä,
jolloin tälle tunnustettiin oma kasvatusopillinen tehtävänsä [13, s.11]. Ma-
tematiikan opetuksen sisältö vastasi pitkälti ajan yhteiskunnallisia tarpeita,
mikä tarkoitti käytännön laskutaitojen vuoksi varsinkin aritmetiikan suurta
roolia. Muina tärkeinä osa-alueina toimivat geometria sekä algebra.

Sotien jälkeen tavallisten maallikkojenkin keskuudessa alettiin ymmär-
tää matematiikan yhteiskunnallinen arvo. Kouluneuvos Niilo Kallio näki sen
erityisen tärkeänä osana taloudellista ajattelua, jota Suomi rauhan aikana
tarvitsisi. Samalla alkoi myös matematiikan oppisisältöjen kehitystyö, jonka
kenties tunnetuimmaksi edustajaksi tuli professori Kalle Väisälä. Hän esitti
yhä laajemman aihealueen tuomista opetuksen piiriin aritmetiikan kustan-
nuksella. Tämä tarkoitti muun muassa algebran osuuden kasvamista sekä
differentiaali- ja integraalilaskennan alkeiden käsittelemistä ennen ylioppi-
laskirjoituksia. Hän halusi myös irtautua vahvasti opetukseen kuuluneesta
euklidisen tasogeometrian aksiomaattisesta opetustavasta. Muutokset Väisä-
lä sisällytti oppikirjoihinsa, jotka sittemmin saavuttivat suuren suosion op-
pikoulujen matematiikan opetuksessa. [13]

3.2 Uusi matematiikka
Kun Neuvostoliitto laukaisi Sputnikin avaruuteen vuonna 1957, Haapasalon
kirjan Oppiminen, tieto & ongelmanratkaisu mukaan länsimaissa havahdut-
tiin matematiikan opetuksen uudistamisen tarpeeseen. Teknologisen etumat-
kan katsottiin johtuvan juuri laadukkaasta matemaattis-luonnontieteellisestä
koulutuksesta. [6, s.144] Toisaalta muuttuneet oppimiskäsitykset osoittivat
uudistuksen tarvetta jo tätä aikaisemmin, mutta viimeistään satelliitin lau-
kaisu herätti länsimaat toimimaan. Junnilan mukaan tämän muutoksen pe-
rustaksi otettiin jo 1930-luvulla vaikuttaneen ranskalaisen matemaatikkoryh-
män, bourbakistien, ajatus siitä, että opetuksessa tulisi huomioida matema-
tiikan rakenteellisuus. Keskeisinä osa-alueina olisivat muun muassa logiikka
ja joukko-oppi, joiden avulla muu sisältö esitettäisiin. [13] Niiden hyöty ra-
kenteellisuuden esittämisen ohella nähtiin myös tietokoneistuvan yhteiskun-
nan tarpeissa. Silloin ajateltiin, että tulevaisuudessa koneet hoitaisivat yhä
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suuremman osan peruslaskennasta, jolloin joukko-oppia ja logiikan tietoja
tarvitsisi esimerkiksi ohjelmointikielten hallitsemiseksi.

Vuonna 1959 järjestetty kansainvälinen koulumatematiikan Royamontin
konferenssi toimi alkusysäyksenä Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan yhteis-
työlle. Konferenssin johdosta perustettiin vuonna 1960 pohjoismaisen mate-
matiikan opetuksen uudistamistoimintakunta, jonka tavoitteeksi tuli kehit-
tää 12-vuotiseen yleissivistävään koulutukseen sisällöt sekä tavoitteet. Ke-
hitystyö tarkoitti poistettavien aiheiden kartoittamista sekä uuden sisällön
ideoimista ja testaamista yhteistyöhön osallistuvien maiden kouluissa. Toi-
mikunnan loppuraporttia käytettiin sittemmin pohjana suomalaisen mate-
matiikan opetuksen uudistamiselle, jolle annettiin Yhdysvaltojen vastineen
mukaisesti nimeksi uusi matematiikka. Virallisen vahvistuksen tämä muu-
tos sai peruskoulun opetusuunnitelmakomitean julkaistessa uusia sisältöjä
koskeneen mietintönsä vuonna 1970. [13]

Malinen toteaa Matematiikan opetusopissa, että uudet tutkimukset psy-
kologian saralla olivat osoittaneet, että lapsille liian abstrakteina pidetyt asiat
voitaisiin opettaa entistä aikaisemmin, jos ne esitettäisiin konkreettisesti ja
leikinomaisesti [22]. Kuparin mukaan uudistuksen tavoitteena olikin, että
”ymmärtämiseen pohjautuvan opettamisen kautta oppilaiden matemaatti-
nen ajattelu kehittyisi saumattomasti ensimmäisestä luokasta alkaen” [20,
s.49]. Tämä tarkoitti matematiikan aikaisemman vahvan kolmijaottelun, arti-
metiikka, geometria ja algebra, poistamista. Haastavampia oppisisältöjä alet-
tiin opettamaan aikaisemmin nojautuen spiraaliperiaatteeseen, jossa samaa
oppiainesta käsiteltiin eri ikäkausina toistuvissa sykleissä aihepiiriä aina laa-
jentaen ja syventäen. Sen tarkoitus oli edetä konkreettisesta ja leikinomai-
suudesta abstraktisimpiin prosesseihin. Logiikka, joukko-oppi ja kuvaukset
painottuivat sisällön esittämisessä. [20]

Uuden matematiikan opetus ei kuitenkaan tuottanut haluttuja tuloksia.
Menetelmien ei nähty edistävän oppimista halutulla tavalla ja opetuksen si-
sältö oli siirtynyt liiaksi symboliikan harjoitteluun varsinaisen sisällön kus-
tannuksella. Spiraaliperiaate nähtiin halutun tavoitteen vastaisesti oppiai-
nesta liian lyhyiksi osa-alueiksi pilkkovaksi, jolloin heikoimmat eivät ehtineet
sisäistämään asioita. Uudistus keräsi vastusta monelta eri rintamalta. Van-
hemmat eivät pystyneet auttamaan lapsiaan tehtävien teossa, koska he eivät
ymmärtäneet käsitteitä. Monet opettajista eivät olleet noihin aikoihin opis-
kelleet uudistuksen vaatimaa matematiikkaa. Myöskään siirtymäaikana jär-
jestetyt kaksiviikkoiset kurssit eivät olleet riittäviä, jotta opettaja olisi edes
itse sisäistänyt opettamaansa asiaa. Samoina vuosina alkoi myös siirtyminen
vanhasta järjestelmästä peruskouluun sekä kurssimuotoiseen lukioon, mikä
vaati osansa opettajien valmisteluajasta. Vastustusta oli myös runsaasti ma-
temaatikkojen piirissä, joista ehkä tunnetuin oli akateemikko Rolf Nevanlin-
na. Hän piti joukko-opin teoriaa muutamia perusteita lukuunottamatta liian
vaikeana koulu-opetukseen. Häntä ei myöskään miellyttänyt geometrian de-
duktiivisen esityksen syrjäyttäminen. [13]
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3.3 Takaisin perusteisiin
Ratkaisuna uuden matematiikan ongelmiin nähtiin paluu vanhaan. Tämä
tarkoitti peruslaskutoimitusten harjoittelun tuomista takaisin kunniaan. Rolf
Nevanlinnan uuden matematiikan vastainen kritisointi alkoi vaikuttaa ja sa-
maan aikaan vuosina 1975-76 määriteltiin kouluhallituksen asettaman työ-
ryhmän toimesta matematiikan uusi perusoppiaines, mikä tarkoitti pitkälti
haastavan ja aikaa vievän sisällön karsimista. Uudistuvissa oppikirjoissa geo-
metrian sisällöt alkoivat lisääntyä joukko-opillisten asioiden vähentyessä. [13]

Uudistuksella pyrittiin vähentämään erityisesti heikkojen oppilaiden ja
huonojen suoritusten määrää, mikä johti hyvin mekaaniseen ja toistavaan
opetustyyliin. Perusteisiin palaamisen myötä soveltaminen nousi suurempaan
arvoon, mikä näkyi myös uusissa oppikirjoissa. Ilmeisesti oppiaineen karsi-
minen tapahtui kuitenkin juuri niistä asioista, joissa oltaisiin päästy kiinni
konkreettisiin asioihin, joten sovellustehtävien käsittely jäi vähäiseksi. [20].
Myös tässä uudistuksessa havaittiin melko pian, että oppilaat eivät sisäistä-
neet halutusti edes peruskäsitteitä ja -rutiineja. Myöskään ongelmanratkaisu
ja vaihtoehtoisten ratkaisutapojen etsiminen eivät näyttäneet kehittyvän. [6]

3.4 Kohti ongelmanratkaisua
Kansainväliset tuulet puhalsivat jälleen 1980-luvun vaihteessa. USA:n mate-
matiikan opettajajärjestö ryhtyi ajamaan ongelmanratkaisua opetuksen kes-
keiseksi ajatukseksi. Samaa suuntausta noudatettiin myös Suomessa vuonna
1982, kun Opetushallitus julkaisi peruskoulun matematiikan oppimäärän ja
oppimääräsuunnitelman, joka korosti entistä enemmän ongelmanratkaisua ja
soveltavuutta vähentäen samalla opittavien asioiden määrää. Tämä tarkoit-
ti muun muassa sitä, että joukko-oppia ja logiikkaa ei enää opetettu omana
osa-alueenaan. Samalla monia haastavampia sisältöjä siirrettiin ala-asteelta
ylä-asteelle ja sieltä puolestaan lukioon. [20]

Suuntaus oli askel kohti tilannetta, jossa oppilailla olisi aikaa tutkia kiin-
nostavia aiheita ja pohtia omia ongelmanratkaisuehdotuksiaan. Uudistus nä-
kyi myös oppimateriaaleissa erilaisten sovellus- ja ongelmatehtävien lisään-
tymisenä. Niitä kuitenkin kritisoitiin opettajien toimesta, sillä he pitivät on-
gelmatehtäviä sopivina vain paremmille oppilaille ja ratkaisuvaihtoehdoiltaan
liian yksipuolisina. [20]

Samanaikasesti opetussuunnitelmatyössä tapahtui merkittäviä muutok-
sia, kun vuoden 1983 koululaeissa opetussuunnitelman laadinta siirtyi ensiksi
kunnan ja lopulta vuonna 1994 koulujen vastuulle. Asiaan vaikutettiin kui-
tenkin myös valtakunnallisesti vuosina 1985 ja 1994 määrittämällä yhteiset
perusteet, mutta niissä listattiin vain välitavoitteet siitä, mitä oppilaan tulisi
tietyillä luokkatasoilla osata. Matematiikan osuus niissä on melko pitkälti sa-
manlainen, mutta vuoden 1985 opetussuunnitelmaan liittyi myös kaksi mer-
kittävää muutosta. Matematiikan yhdeksännen luokan viikkotuntimäärää oli
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jo aiemmin pudotettu neljästä kolmeen ja yläasteella luovuttiin tasoryhmis-
tä. Opetussuunnitelmien hallinnollinen uudistus näkyi myös lukion puolella
valinnaisten kurssien määrän kasvuna. [13]

Vuoden 1994 opetussuunnitelmien perusteiden myötä voitaisiin katsoa
uudenlaisen matematiikan opetuksen tyylikauden alkaneen. Opetustyylit ja
-tavat siirtyivät yhä enemmän koulukohtaisiksi, joten tyylisuuntaus muuttui
selvästi aiempaa epämääräisemmäksi. [20] Ongelmanratkaisukulttuuri pysyi
kuitenkin pääasiallisena suuntauksena, sillä valtakunnallisesti yhteisenä teki-
jänä toimineet oppikirjat ovat mielestäni noudattaneet tuon kehitysvaiheen
ajatuksia aina tähän päivään saakka.

3.5 Nykypäivä
Lukioissa ja peruskouluissa palattiin vanhaan malliin vuosien 2003 [26] ja
2004 [27] opetussuunnitelmissa, kun niiden tekovastuu siirtyi jälleen valta-
kunnallisemmalle tasolle. Jo vuonna 1999 oli Opetushallituksen toimesta ase-
tettu valinnaisia, mutta kuitenkin suositeltavia, välitavoitteita tasoittamaan
koulujen väleille syntyneitä epätasa-arvoisuuksia. Peruskoulun opetussuun-
nitelmaa täydennettiin vielä vuonna 2010 [28], mutta muutokset koskivat
aineiden sisältöjen sijasta esimerkiksi työtapojen, arvioinnin ja erilaisten op-
pilaskohtaisten tukimuotojen järjestämistä. Matematiikan tuntimäärää pe-
ruskouluissa myös lisättiin vuosituhannen alussa.

Opetusministeriö asetti vuonna 2009 työryhmän selvittämään perusope-
tuksen opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa. Vuotta myöhemmin julkistetussa
muistiossa Perusopetus 2020 - yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako
[25] esitettiin oppiaineiden jakamista kokonaisuuksiksi, joissa toisiaan lähel-
lä olevien aineiden yhteisiä näkökohtia tuotaisiin esiin esimerkiksi teemojen
kautta. Kokonaisuuksilla olisi siten yhtenäisiä tavoitteita ja määrätyt sisäl-
löt. Oppiaineet nähtäisiin osana kokonaisuuksia, mutta samalla niillä olisi
myös omia tavoitteita ja omat arviointiperusteensa. Näiden sisältöjen olisi
siten tarkoitus edistää nykypäivän ihmiseltä vaadittavia kansalaistaitoja.

Matematiikka muodostaisi työryhmän esityksessä itsenäisen kokonaisuu-
tensa ja sen opetuksen tuntimäärä pidettäisiin ennallaan. Matematiikan ope-
tuksella halutaan muistion mukaan ”luoda vahva pohja matematiikan kä-
sitteiden ja rakenteiden omaksumiselle, ohjata oppilasta kehittämään mate-
maattista ajatteluaan ja ongelmanratkaisutaitojaan sekä oppimaan yleisim-
min käytetyt ratkaisumenetelmät” [25, 129]. Tämän perusteella ongelman-
ratkaisukulttuuri olisi edelleen voimissaan. Lainauksen viimeinen kohta sekä
matematiikan näkeminen omana, muista oppiaineista irrallisena, kokonai-
suutena kertoo mielestäni karua kieltä siitä, että oppiaineen tarkoitus olisi
esitellä vain kokoelma käyttökelpoisia kaavoja.
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4 Vertailua ja tuloksia
Tarkoituksenani on tutkia, miten joukko-oppiin perustunut matematiikan
opetus eroaa tämän päivän opetuksesta. Tätä pyrin selvittämään vertaamal-
la opetussuunnitelmia, oppikirjoja sekä näihin vaiheisiin liittyviä ajatuksia
ja mielipiteitä. Tutkin myös eroavuuksia asenteissa sekä matematiikkaolym-
pialaisten menestyksessä. Luonnollisesti uuteen matematiikkaan keskitytään
selkeästi enemmän, vaikka joukko-opin opetuksesta ei kuitenkaan luovuttu
perusteisiin palaamisen yhteydessä. Kuitenkin raja noiden kahden kehitys-
vaiheen välillä on sinällään melko häilyvä, joten perusteisiin palaamisen aja-
tuksia tulee pakostakin käsiteltyä.

Vaikka tutkielman tarkoituksena on pohtia joukko-opin roolia suomalai-
sessa koulujärjestelmässä, sitä ei monessa kohdin ole järkevää pohtia pelkäs-
tään irrallisena aiheena. Koska joukko-oppi oli niin kantava ajatus uuden
matematiikan opetuksessa, on mielestäni hyvä tutkia myös opetussuuntaus-
ta yleisesti. Näin ollen pyrin myös pohtimaan sitä, kaatuisiko uuden mate-
matiikan kaltainen opetus myös tänä päivänä samoihin ongelmiin, ja voiko
tilannetta muuttaa niin, että vastaava uudistus onnistuisi.

4.1 Opetussuunnitelmat
Peruskoulun puolelta vertailen Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mie-
tintöä II (POPS2) [17] sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita
2004 [27]. Matematiikan yleisissä tavoitteissa painotetaan systemaattisesti
etenevän, yhteiskunnallisesti tärkeän aineksen oppimista sekä oppimisen iloa
ja elämyksiä matematiikan parissa. Lisäksi molemmissa matematiikka näh-
dään tärkeänä osana oppilaan kasvua ja kehitystä.

Kenties suurin erovaisuus opetusuunnitelmien välillä on, että uudempi
painottaa arkipäivän ongelmia ja konkretian käyttöä matemaattisen teorian
yhdistämiseksi oppilaiden maailmaan. Näiden ongelmien ja niihin esiteltyjen
ratkaisumenetelmien avulla oppilaan tulisi kyetä hyödyntämään matemaat-
tista ajattelua omassa arjessaan. POPS2:ssa puolestaan painotetaan abstrak-
tiutta. Siinä katsotaan, että matematiikassa tulisi oppia sellaisia yleisiä ja pe-
rustavanlaatuisia käsitteitä, jotka toimisivat pohjana mahdollisimman suu-
relle osalle matematiikan osa-alueita. Tämän katsotaan tarjoavan oppilaalle
mahdollisuuksia edetä hyvinkin itsenäisesti omaa tulevaisuudenalaa silmällä
pitäen. Konkretia puolestaan esitetään mainitsemalla, että ihmisen ja luon-
non vuorovaikutus tulisi näkyä opinnoissa, mutta liiaksi nykyhetkeen sitovia
asioita tulisi vuorostaan välttää. POPS2:n tavoitteista huomaa melko sel-
keästi, että miksi joukko-oppi oli niin keskeisessä roolissa.

Vuosiluokkien 1-2 tavoitteissa sisällöt ovat hyvin samankaltaiset luku-
määrien, lukujen vertailun sekä paikka- että kymmenjärjestelmien suhteen.
POPS2:ssa tosin ilmoitetaan heti alussa, että kyse on luonnollista luvuista.
Kummassakin aloitetaan myös yhteen- ja vähennyslaskun harjoittelu. Näi-

24



den käsittelyssä on kuitenkin eroa, sillä vanhemmassa opetussuunnitelmassa
lukumäärien ja laskutoimitusten käsitteitä lähdetään muodostamaan joukko-
mallien kautta. Esimerkiksi kertolasku alkaa tällä tapaa jo toisella luokalla,
mutta ikäänkuin spiraalimallia noudattaen käsitteen merkitystä avataan vain
hieman ja se jätetään kypsymään myöhempiä luokkia varten. Vuoden 2004
opetussuunnitelmassa puolestaan joukko-opillisia asioita ei mainita, mutta
käsitteiden määrä ei liene oppilaalle sen suppeampi johtuen geometrian laa-
jemmasta sisällöstä. POPS2:ssa geometria on lähennä tasokuvioiden käyttä-
mistä joukkojen alkioina.

Luokilla 3-5 kummassakin opetussuunnitelmassa yhteisinä asioina ovat
peruslaskutoimitukset sekä murto- ja desimaaliluvut. Tässä vaiheessa uu-
den matematiikan kunnianhimoisuus alkaa tulla esiin. Jo kolmannella luo-
kalla esitellään tuntemattoman merkintä x:llä sekä lauseiden muodostami-
sessa vaadittuja loogisia ilmaisuja. Neljännellä luokalla joukko-opin käsitte-
lyä ryhdytään systematisoimaan, joka Malisen [22] mukaan tarkoittaisi logii-
kan ja joukko-opin rakenteen ja kielenkäytön viemistä matemaattisen ajat-
telun vaatimaan suuntaan. Käytännössä se tarkoittaa symbolien lisääntyvää
käyttämistä ja aikaisemmin konkreettisesti opittujen joukko-opin käsittei-
den tarkentamista. Ilmeisesti viidennellä luokalla symboleita ryhdytään ot-
tamaan käyttöön jo heti, kun uusi asia sisäistetään. Samoilla luokka-asteilla
on tarkoituksena aloittaa myös kuvauksien korostaminen aritmeettisissa teh-
tävissä sekä geometrian parissa. Lisäksi POPS2:n mukaan joukko-oppia tulisi
hyödyntää asioiden esittämisessä aina mahdollisuuksien mukaan ja käyttää
joukko-malleja laskutoimitusten sekä matemaattisen ongelman välisenä sil-
tana.

6-9 luokkien sisällön vertailu on hieman hankalampaa, sillä uuden mate-
matiikan aikana oppilaat olivat jaettu tasokursseihin. Seitsemäs luokka ja-
kautui suppeampaan ja laajempaan vaihtoehtoon ja kaksi viimeistä luokkaa
yleis-, keski- sekä laajaan kurssiin. Vaihtelusta huolimatta POPS2:n esittä-
mät aihealueet sisältävät suppeimmillakin kursseilla suunnilleen samat asiat
kuin mitä nykyään opetetaan. Pieniä poikkeuksia tähän löytyy, mutta tämä
voi johtua siitä, että vuoden 2004 opetussuunnitelmassa oppisisältö on kir-
jattu yksityiskohtaisemmin verrattuna vanhemman ilmaisuihin kuten ”kä-
sitellään tasokuvioiden ominaisuuksia ja trigonometriaa” [17, s.146]. Uu-
den matematiikan opetussuunnitelmassa mennään kuitenkin jo huomatta-
vasti nykyistä pidemmälle. Esimerkiksi derivaattaa ja vektoreita opettiin jo
peruskoulun puolella. Uuden matematiikan hengen mukaisesti myös ATK:n
tärkeys tiedostettiin ja se kuuluikin silloin itsenäisenä aihealueenaan osaksi
yhdeksännen luokan opetusta.

Vanhemman opetussuunnitelman maininnat joukko-opin saralta ovat mel-
ko niukat. Seitsemännellä luokalla perusasioita ja symboliikkaa kerrataan se-
kä täydennetään. Muilla luokka-asteilla asia näkyy vain ilmaisussa ”Joukko-
opin ja logiikan perustietoja käytetään hyväksi käsiteltävissä asioissa mahdol-
lisuuksien mukaan” [17]. Opetussuunnitelma antaakin näiden luokkien osal-
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ta melko vapaat kädet kirjojen tekijöille ja opetuksen suunnittelijoille, mikä
saattaa olla myös huono asia, sillä periaatteessa joukko-opin voisi lähes jättää
pois opetuksesta. Vuoden 2004 opetusuunnitelmassa puolestaan huomatta-
vin seikka joukko-opin suhteen sijoittuu päättöarvioinnin kriteereihin, sillä
siinä puhutaan oppilaan kyvyistä käyttää puheessaan loogisia elementtejä,
kuten ja, tai ja on olemassa. Ilmeisesti näiden oppimisen ajatellaan sisälty-
vän nykyiseen matematiikan opetukseen, sillä keskeisistä sisällöistä ei näiden
opetukseen viittaavaa sisältöä löydy.

Lukion puolelta tarkastelussa ovat Lukion opetussuunnitelman perusteet
2003 [26] ja Lukion matematiikan opetussuunnitelmat 1973 [18]. Tarkoitukse-
nani on vertailla kummankin pitkän matematiikan sisältöä sekä yleisiä tavoit-
teita matematiikassa. Kummallakin opetussuunnitelmalla on paljon yhteis-
tä, sillä niissä päätarkoituksena on valmistaa opiskelijat luonnollis-teknisien
alojen jatko-opintoihin. Tätä tuetaan laskuteknisten valmiuksien harjoitta-
misella, matematiikan rakenteellisuuteen ja perusideoihin tutustumalla sekä
matematiikan soveltamisella. Yhteistä on myös maininta siitä, että opiskeli-
jan tulisi ymmärtää ja osata käyttää matemaattista kieltä sekä kykyä nähdä
matematiikka loogisena rakenteena.

Pitkän matematiikan sisällöissä vanhempi opetussuunnitelma sisältää mai-
ninnan joukko-opista vain ensimmäisen vuoden yhteydessä. Opinnot aloite-
taan joukko-opin kertauksella, jossa uutena asiana tulevat enää kvanttorit
∃ ja ∀. Toisaalta oletettavaa onkin, että logiikan ja joukko-opin tulisi olla
tässä vaiheessa enää matemaattisena työvälineenä eikä niinkään itse omana
osa-alueensa. Uudemmassa opetusuunnitelmassa puolestaan joukko-opista ei
ole mainintaakaan ja logiikkaakin löytyy vain yhdeltä syventävältä kurssilta,
vaikka sisällöt kummassakin opetussuunnitelmassa vastaavatkin melko pit-
kälti toisiaan. Ilmeisesti siinä oletetaan, että joukko-opilliset merkinnät vain
esitellään muiden aiheiden yhteydessä.

4.2 Ajatusmaailma
Tässä kappaleessa tarkoituksenani on selvittää mielipiteitä, kannanottoja ja
ongelmia, joita uuden matematiikan kaari synnytti aina varhaisista ajatuksis-
ta sen tuhoon. Tämän lisäksi vertaan niitä tämän päivän matematiikan ope-
tuksen tilanteeseen pohtien, että mikä oli ennen paremmin ja mikä vastaavas-
ti huonommin. Lisäksi tutkin sitä, että olisiko uusi matematiikka mahdollista
tuoda tämän päivän opetukseen vai nousisivatko samat ongelmat esiin yhä
uudestaan.

4.2.1 Lähtökohdat

Kun 1960-luvulla yhä suurempi osan kansasta alkoi ymmärtää opintojen mer-
kityksen ja yhteiskunta oli alkanut erikoistumaan yhä kapeampiin aloihin, al-
koi matematiikan opetuskin näyttämään vanhentuneelta. Samalla, kun mate-
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matiikka ymmärrettiin elämän ja työnteon välineenä sekä tärkeänä tekijänä
jatko-opinnoille, alettiin pitää mahdottomana, että se voisi opettaa kaikki
yhteiskunnan vaatimat kaavat ja laskutavat. Ulkomailta vaikutteensa saa-
nutta uutta matematiikkaa pidettiinkin vastauksena tarpeeseen. Lenni Haa-
pasalo kuvaakin osuvasti uutta matematiikkaa teoksessaan Oppiminen, tieto
ja ongelmanratkaisu unelmaksi "nähdä matematiikka ajattomana, sisällös-
tä riippumattomana rakennelmana, jonka tavoitteena on kehittää ajattelua
ja tarjota yleisiä ratkaisustrategioita eri alojen ongelmiin" [6, s.146]. Mali-
sen mukaan unelman saavuttamisen kannalta tärkeitä osatekijöinä nähtiin,
että oppilas pystyisi perehtymään ja erityisesti ymmärtämään matemaatti-
sia käsitteitä. Hänen tulisi myös saada käsitys matematiikan deduktiivisesta
olemuksesta ja rakenteesta sekä kielen osuudesta tässä toiminnassa. Näiden
olisi tarkoitus myös tukea oppilaan mahdollisuuksia perehtyä uusiin mate-
maattisiin aiheisiin itsenäisesti. Viimeisimpänä, mutta tuskin vähäisimpänä,
tavoitteena oli tuottaa oppilaille keksimisen iloa matematiikan parissa. [22]

Kaikkonen mainitsee kirjassa Uusi matematiikka kouluissamme: Mitä ja
miksi? [14, 5], että tärkeäksi kohteeksi tuli matemaattiset rakenteet sovel-
tavien asioiden jäädessä pienempään valoon. Joukko-oppi ja logiikka ovat
keskeisessä asemassa tieteellisen matematiikan esittämisessä, joten miksipä
ei niitä olisi käytetty myös opetuksen pohjana. Toisaalta niiden käyttämi-
nen aina alkuopetuksessa asti oli sinällään mielekästä, sillä tarvittavat käsit-
teet ovat intuitiivisesti ymmärrettävissä ja ne on sinällään helppo yhdistää
omaan arkeen. Tämän ”kielen” osaaminen on lisäksi melkeinpä pakollista,
jos oppilas tai opiskelija haluaa oma-aloitteisesti tutustua tarkemmin uusiin
matematiikan aiheisiin, kuten uuden matematiikan opetuksella tavoiteltiin.
Kaiken lisäksi joukko-oppi tukee matematiikan systemaattista etenemistä ja
se mahdollistaa hyvin havainnollisen tavan opettaa matematiikkaa esimer-
kiksi Venn-diagrammien tai joukkomallien avulla.

Matematiikan opetuksen sisällöstä ja merkityksestä keskustellaan vilk-
kaasti myös tänä päivänä. Vaikka Suomen matematiikan opetus on herät-
tänyt huomiota aina ulkomailla asti hyvillä PISA-saavutuksillaan, ei tämä
ole välttynyt voimakkaalta kritiikiltä. Esimerkiksi kahdensadan matemaat-
tisten alojen vaikuttajan ja yritysmaailman edustajan allekirjoittama Avoin
kirje Matemaattisten Aineiden Opettejien Liitolle [3], jatkossa Avoin kirje,
sisältää painokasta kritiikkiä nykyisen opetuksen riittämättömyydestä val-
mistaa oppilas jatko-opintoihin. Kirjeen mukaan matemaattista osaamista
tulisi huomattavasti parantaa, eikä soveltaminen tulisi olla tässä tapaukses-
sa pääosassa. Oppilaat haluttaisiin tietoisiksi matematiikan rakenteesta ja
erityisesti lahjakkaimpien tulisi saada oikea kuva matematiikasta. Siinä tie-
tyllä tavalla haikaillaan paluuta vanhaan, jolloin oppilaat saivat ainakin kä-
sityksen siitä, että asioita pystytään todistamaan. Kritiikkiä esittävät myös
Halmetoja, Pokela, Sorsa, Spangar, Suihko ja Tuomi Solmu-lehden artikke-
lissa Matematiikan asemasta perusopetuksen uudessa tuntijaossa [8]. Siinä
todetaan matemaattisten taitojen ja tietojen olevan todella heikolla tasolla

27



peruskoulun päättyessä. Asioita ei ymmärretä vaan oppikirjojen sivuuttaes-
sa perustelut tulee oppilaiden työstä helposti ulkoa oppimista, jolloin asiat
haihtuvat mielistä heti tentin jälkeen.

Nykypäivän kritiikissä ja tulevaisuuden näkymissä onkin yllättävän pal-
jon samaa kuin mihin uusi matematiikka pyrki vastaamaan. Lisäksi Avoi-
messa kirjeessä huomioidaan myös se, että informaatioteknologian rooli kas-
vaa jatkuvasti ja tiedon määrän lisääntyessä matematiikka edesauttaa sen
hallintaa ja käsittelyä [3]. Tämä perustuu mielestäni siihen, että parhaim-
millaan matematiikka voi opettaa syy-seuraussuhteiden löytämistä, uuden
tiedon arvioimista ennaltatiedetyn pohjalta sekä kehittää ongelmanratkai-
sukykyä. Itse asiassa näitä samoja seikkoja kirjattiin opetuksen tavoitteiksi
jo Peruskoulun opeussuunnitelmakomitean mietintö I :ssä [16]. Uusi matema-
tiikka nähtiinkin aikanaan vastauksena tietoteknistyvään yhteiskuntaan.

4.2.2 Ongelmat

Heti alkuvaiheen jälkeen uuden matematiikan oppimäärät huomattiin liian
laajoiksi, sillä opetukseen käytettävä tuntimäärä väheni uuteen koulujärjes-
telmään siirryttäessä [20]. Tämä luultavasti aiheutti paineita aineksen nope-
aan käsittelyyn, jotta kaikki tulisi käydyksi läpi. Samalla melko abstrakti ja
teoreettinen aines kuitenkin vaati oppilailta paljon keskittymistä. Oppimis-
ta hankaloitti myös se, että käsiteltyjä asioita ei kyetty liittämään lasten ja
nuorten kokemusmaailmaan, eikä kaikella ollut välttämättä tekemistä käy-
tännön elämänkään kanssa. Lisäksi uudistusta ja oppikirjoja pidettiin liikaa
joukko-opin ja logiikan kielenkäyttöä korostavana. Oppimateriaali nähtiin
liiaksi symboleita käyttävinä, minkä nähtiin johtavan mekaaniseen suoritta-
miseen. [13]

Nykypäivän opetuksessa ollaan melko lailla samanlaisessa tilanteessa. Ma-
tematiikan viikkotuntimäärä on selvästi esimerkiksi Euroopan keskiarvon ala-
puolella ja käsitteitä ei ehditä sisäistämään [8]. Myöskin Hirvosen raportissa
Onko laskutaito hukassa? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättö-
vaiheessa 2011 [10] havaitut asenteet matematiikkaa kohtaan heijastavat, et-
tä opittua ei oikein liitetä omaan kokemusmaailmaan, vaikka sen hyödyllisyys
nähdäänkin. Joukko-opin tuominen nykyisellä tuntimäärällä jäisi yhtä lailla
epäonnistuneeksi hankkeeksi ellei sisältöä karsittaisi. Vaikka uuden matema-
tiikan yhtenä ajatuksena oli auttaa oppilasta etsimään tarvittavaa tietoa, ei
mielestäni tälläkään perusteella nykyisiä aiheita voisi lähteä vähentämään.

Tärkeänä huomiona uuden matematiikan suhteen täytyy sanoa, että suuri
osa kritiikistä syntyi huonon toteutuksen johdosta. Sisältö valittiin ennem-
minkin ammattimatemaatikkojen näkökulmasta ottamatta lasten ja nuorten
kehitysvaiheita huomioon, jolloin asiat opetettiin monelle oppilaalle liian ab-
straktilla tasolla [13]. Sorvali kirjoittaa Dimensio-lehden artikkelissa Uuden
matematiikan nousu ja tuho, että vaikeatajuista ja aikaa vievää ajatustyötä ei
edesauttanut myöskään se tosiseikka, että opettajilla ja oppilaiden vanhem-
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milla oli vaikeuksia ymmärtää uutta matematiikkaa. Erityisesti ala-asteen
opettajat olivat vaikeuksissa, sillä heillä ei välttämättä ollut minkäänlaisia
opintoja matematiikan saralta lukuunottamatta uudistuksen tueksi järjestet-
tyä pariviikkoista koulutusta. On selvää, että edes naiivin joukko-opin käsit-
teiden sisäistäminen ja ymmärtäminen on tällaiseltä pohjalta melko haasta-
vaa. [32]. Tämä on puolestaan varmasti heijastunut myös opetuksen laatuun
ja oppilaiden motivaatioon.

Voisi sanoa, että tänä päivänä ollaan opettajien ja vanhempien kanssa
yhä samankaltaisessa tilanteessa. Vanhemmat toki osaavat nykyään mate-
matiikka paremmin, sillä he ovat luultavasti opiskelleet samat asiat ja sa-
maan tapaan kuin lapsensakin. Oman kokemukseni perusteella sanoisin kui-
tenkin, että monella on vaikeuksia jo murtolukujen kanssa. Mikäli joukko-
oppia alettaisiin taas opettelemaan, niin vanhempien puolelta kritisointi oli-
si luultavasti voimissaan. Tämä voisi jopa vahvistaa oppilaan kotoa tulevia
negatiivisia asenteita. Myös opettajien kohdalla voitaisiin törmätä samoihin
ongelmiin kuin aikaisemmin. Vaikka aineenopettajat nykyään hallitsevatkin
uuden matematiikan sisällön, niin alakoulun opettajilla olisi yhä vaikeuksia,
sillä heillä saattaa olla taustalla lähes pelkästään lukion lyhyt matematiikka.
Samasta asiasta ollaan huolissaan esimerkiksi juuri Avoimessa kirjeessä, jossa
vaaditaan matematiikan osuuden kasvattamista luokanopettajien koulutuk-
sessa [3]. Osittain samasta aiheesta ovat huolissaan Halmetoja ym. esittäes-
sään aineenopettajia aina viidennestä luokasta alkaen turvaamaan esimerkik-
si juuri murtolukujen oikeanlainen opetus [8]. Näiden seikkojen perusteella
vaikuttaisi siltä, että kenties aivan perusteita lukuunottamatta joukko-opin
mukaan tuominen olisi järkevintä aloittaa vasta yläkoulussa.

Kun uusi matematiikka ei näyttänytkään parantavan oppimistuloksia,
vaan ne saattoivat olla jopa aikaisempaa huonompia, alkoi kritiikki voimis-
tua myös asiantuntijapiireissä. Opetuksen sisältöjen ja menetelmien ei uskot-
tu täyttävän uudistuksen tavoitteita. Kaiken lisäksi oppikirjat ja opetussuun-
nitelmat eivät olleet vielä toivotun tasoisia, mikä vaikeutti uudessa haasta-
vassa asiassa niihin turvautuvien opettajien työtä. Myös spiraaliperiaate sai
osakseen kritiikkiä, sillä sen nähtiin pilkkovan oppimateriaalin liian pieniin
osiin, jolloin oppiminen ei voinut olla kovin syvällistä. Lisäksi lähinnä apu-
menetelmäksi käsitteiden ymmärtämiseen tarkoitetun joukko-opin ja logiikan
nähtiin tulevan itse opetuksen tarkoitukseksi. [13]

Joskin uudella matematiikalla oli myös puolustajansa, niin viimeistään
Rolf Nevanlinnan kritiikin myötä joukko-opista alettiin luopumaan. Nevan-
linna ei uskonut joukko-opin asemaan kouluopetuksessa, vaan piti sitä liian
haasteellisena muutamia perusasiota lukuunottamatta. Erityisen ärtynyt Ne-
vanlinna oli geometrian huonontuneesta asemasta, sillä hän näki konstruk-
tiotehtävien herättävän myös heikompien oppilaiden kiinnostuksen. [13]
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4.2.3 Mitä uudesta matematiikasta opittiin?

Näin jälkikäteen uutta matematiikkaa tutkiessani tuntuvat negatiiviset sei-
kat selkeästi jättävän positiiviset asiat varjoonsa. Turhasta uudistuksesta
tuskin on kuitenkaan kyse, sillä se osoitti ainakin sen, että muutokset vaati-
vat oman aikansa. Suurin osa kritiikistä taisikin johtua siitä, että asioita ei
oltu mietitty ihan loppuun saakka. Vastaavan kaltaiset radikaalit muutok-
set pitäisi tuoda järjestelmään hiljalleen esimerkiksi uudistuksen aloitusta
opettajakoulutuksen kautta [32].

Uusi matematiikka on saanut osakseen myös positiivista palautetta. Sitä
saattoi pitää kaiken kaikkiaan täsmällisenä ja yhtenäisenä kokonaisuutena,
joka pyrki tietyllä tapaa näyttämään matematiikan todellista luonnetta [13,
s.128]. Halmetoja ym. esittävät myös mielenkiintoisen ajatuksen siitä, et-
tä päättäjien pitäisi tutustua siihen millaiset opetussuunnitelmat vallitsivat,
kun Nokian ja suomalaisittain vahvojen teollisuusalojen insinöörit opiskelivat
matematiikkaa. He periaatteessa peräänkuuluttuvat silloin voimissaan ollut-
ta tasojärjestelmää, mutta ehkä uudella matematiikallakin voisi olla jotain
tekemistä asian suhteen. [8]

4.3 Oppikirjojen vertailua
Tässä luvussa vertailen uuden matematiikan ja nykypäivän oppikirjoja. Tar-
koituksenani on selvittää, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kirjoista löy-
tyy, sekä erityisesti pohtia miten joukko-oppi kirjoissa näkyy. Vertailukohtei-
na ovat peruskoulun ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppi-
kirjat. Lukiosta vertaan uuden matematiikan ajan ensimmäisen vuoden op-
pikirjan alkuosaa nykyisen pitkän matematiikan ensimmäisen kurssin teok-
seen. Valitsin ensimmäisen luokan, sillä uuden matematiikan aikana joukko-
oppi alkoi tuolta asteelta. Viides luokka on puolestaan mukana, koska ai-
kanaan tällä luokalla viimeistään opetettiin suurin osa joukko-opista ja sen
symboliikasta. Toisaalta valinnan taustalla on myös se, että tämä voisi tu-
levaisuudessa mahdollisesti olla luokka-aste, josta eteenpäin aineenopettajat
voisivat opettaa matematiikkaa. Kahdeksannen luokan kohdalla aloitetaan
tänä päivänä pitkälti valinnaisten aineiden opiskelu. Lukion oppikirjat puo-
lestaan antavat viitettä siitä, mitä oppilas on peruskoulussa oppinut ja miten
matematiikassa voidaan sen jälkeen edetä.

4.3.1 Ensimmäisen luokan oppikirjat

Tarkasteltuani ensimmäisen luokan syyslukukauden Rikalan, Sunin ja Vir-
tasen kirjaa Matematiikkaa 1a [31] sekä Haapaniemen, Mörskyn, Tikka-
sen, Vehmaan ja Voiman kirjaa Tuhattaituri 1a [5] oli hämmästyttävää
huomata, kuinka samanlaisia ne oikeastaan ovat. Suurin ero on siinä, että
Matematiikkaa-teoksessa lähdetään liikkeelle joukko-opin käsitteiden esitte-
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lyllä. Tuhattaituri puolestaan aloittaa tutustumalla lukuihin ja lukusuoran
esittämisellä ikäänkuin havainnollistamaan lukujen järjestystä. Matematiik-
kaa 1a erosi myös siltä osin, että ennen ensimmäisenkään luvun esittämistä
siinä vertailtiin kahden joukon alkioiden määrää. Sitä voisi pitää melko kon-
kreettisena tapana bijektiivisyyden tutkimiseen, sillä oppilas yhdisti kahden
joukon alkioita viivoilla ja katsoi jäikö jompaan kumpaan parittomia alkioi-
ta. Kumpikin kirja jatkaa näistä asetelmista lukujen tarkempaan esittelyyn
sekä laskutoimituksiin.

Kuten ensimmäisen luokan kirjoilta voikin olettaa, ovat molemmat hy-
vin kuvapainoitteisia. Erityisesti Matematiikkaa-kirjassa niitä on runsaasti,
sillä tässä ikävaiheessa joukot ja alkiot esitetään lähinnä kuvina. Kummassa-
kin oppikirjassa kuvat liittyvät lähes poikkeuksetta lukujen havainnointiin ja
määrien laskemiseen. Tehtävätyypit muistuttavat toisiaan ja varsinkin uuden
numeron tullessa esittelyyn, löytyy kummastakin kirjasta lähes poikkeukset-
ta numeron kirjoitusharjoituksia, kuvasta laskemista ja tietyn kertamäärän
piirtämistä. Joukko-opin puolesta yhtäläisyys löytyy myös siitä, että edelli-
sessä kappaleessa mainittu tapa vertailla kahden joukon lukumäärää pare-
ja yhdistämällä esiintyy myös Tuhattaiturissa. Tosin tämä tapahtuu ilman
joukko-opin termistöä.

Ensimmäiseltä luokalta aloitettu joukko-opin opiskelu ei täysin vakuuta
sen hyödyistä. Periaatteessa sekä Matematiikkaa että Tuhattaituri sisälsivät
samat asiat, mutta ensimmäisen käyttäjä joutui opettelemaan tukun joukko-
opillisia termejä jopa ennen kuin hän osasi välttämättä edes lukea. Monelta
osin joukko-oppia ei sinällään ollut vaikea sisäistää, koska määritelmät eivät
vielä tässä vaiheessa olleet mitenkään matemaattisen tarkkoja. Esimerkiksi
joukko esiteltiin kirjassa lähinnä ympyrällä reunustetuksi kuvioksi. Toisaal-
ta Matematiikkaa 1a sisältää melko syvällistäkin asiaa esitellessään nollajou-
kon, joka vastaa siis tyhjää joukkoa. Mainitaanpa kirjassa myös lause ”Tyhjä
joukko on jokaisen joukon osajoukko” [31, s.125], mikä ainakin minun käsi-
tykseni mukaan on melko syvällistä asiaa juuri ensimmäisen luokan aloitta-
neelle oppilaalle. Oikeastaan yksi harvoja Matematiikkaa-teoksen tehtävien
hyviä puolia oli se, että usein niissä jouduttiin luokittelemaan asioita omi-
naisuuksien mukaan. Tämä tarkoitti esimerkiksi lintujen joukon rajaamis-
ta joukkoviivan avulla. Loppujen lopuksi tuntuu, että Tuhattaituri opettaa
joukko-oppia Matematiikkaa paremmin. Siinä on samat perusasiat, mutta il-
man termistöä. Uuden matematiikan tarkoitushan oli edetä aluksi ikään kuin
leikin varjolla ja tarjota täsmällisempiä määrityksiä myöhemmällä iällä.

4.3.2 Viidennen luokan oppikirjat

Viidenneltä luokalta tarkastelin Penttilän, Österdahlin, Kaikkosen ja Rikalan
teosta Matematiikkaa 5a [30] sekä Asikaisen, Nyrhisen, Rokan ja Vehmaan
kirjaa Tuhattaituri 5a [2]. Opetussuunnitelmien tavoitetasosta johtuen ope-
tettavat sisällöt eroavat jo tässä vaiheessa toisistaan. Molemmista löytyy kui-
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tenkin pääpiirteittäin aikaisemmilla luokilla opittujen peruslaskutoimitusten
kertausta, geometriaa ja murtoluvut. Myös lausekkeita ja yhtälöitä käsitel-
lään kummassakin, mutta Tuhattaiturissa ne jäävät vielä tässä vaiheessa vä-
hemmälle huomiolle. Matematiikkaa 5a:ssa on lisäksi joukko-opin kertausta
ja täydennystä. Siinä pyritään etenemään spiraaliperiaatteen hengessä opet-
taen aina hieman uutta samalla, kun vanhaa asiaa kerrataan. Samalla se
tekee kuitenkin kirjaan tiettyä turhauttavaa toistoa varsinkin niille, jotka
asian ovat aiemmin sisäistäneet. Erona on myös se, että Matematiikkaa-
teoksessa näkyy ajatus omatoimisesta oppimisesta, sillä monessa aiheessa
edetään johdattelevilla kysymyksillä ja tehtävillä ennen sen esittelyä. Myös
joidenkin tehtävien ratkaisemisessa edetään kysymyksin, joilla oppilasta oh-
jataan miettimään mahdollista ratkaisutapaa. Esimerkiksi kahden kokonais-
luvun yhteen- ja vähennyslaskuun johdatellaan seuraavasti: "Kun lasket yh-
teen kaksi erimerkkistä lukua, kuinka saat summan a) itseisarvon ja b) etu-
merkin?" [30, s.41]

Parhaiten joukko-oppia hyödynnetään murtolukujen yhteydessä. Ne ovat
molempien kirjasarjojen oppilaille tuttuja jo aiemmilta vuosilta, mutta niis-
sä aloitetaan asioiden kertaamisella. Molemmissa kirjoissa asiaa lähestytään
väritetyillä ja värittämättömillä kuvioilla, joiden tarkoituksena on havainnol-
listaa, kuinka suuri osa kaikista kuvioista on väritetty. Tuhattaiturissa niis-
tä tehdään suoraan murtoluku, kun taas Matematiikkaa esittää asian ensin
järjestettyjen parien kautta. Asian oppimiseen ei välttämättä joukko-oppia
tarvitse, mutta tässä tapauksessa sen tarkoituksena onkin lähinnä yhdistää
asia aiemmin opittuun. Kuitenkin on kohtia, jossa sitä todella hyödynnetään.
Matematiikkaa 5a:ssa murtolukujen laventaminen samannimisiksi tapahtuu
muodostamalla molempien nimittäjien jakamien lukujen joukot ja tarkastele-
malla näiden leikkausta. Näin oppilaat löytävät yhteisten jaettavien joukon.
Mielestäni tämä on paljon havainnollisempi tapa selvittää, mihin murtoluvut
tulisi laventaa, varsinkin, jos joukko-oppia ja joukon muodostamista ollaan
jo runsaasti harjoiteltu.

Viidennen luokan kirjojen vertailu näyttää muitakin hyviä puolia joukko-
opin ja logiikan hyödyntämisen suhteen. Uusi aihe pyritään periaatteessa esi-
tellemään aina tutuin joukko-opin termein, jolloin oppilas saa tietyn vaiku-
telman, että opetettavilla asioilla on jokin pohja. Samalla tutusta aihiosta
liikkeelle lähteminen edellä mainittujen johdattelevien kysymysten kanssa
mahdollistaa myös itseoppimisen ja omaan tahtiin etenemisen. Kirjassa on
vain se käytännön ongelma, että joihinkin avoimiin kysymyksiin oppilas ei
välttämättä löydä tukea perusteluilleen. Lisäksi käsitteistön tietty abstrak-
tius ja haastavuus saattaa vaatia melko usein opettajaa selventämään asiaa.
Myöskään lisääntynyt symboleiden käyttö ei varmaan edesauttanut omaeh-
toista etenemistä. Ylipäänsä herää kysymys, ovatko kaikki merkinnät ja ter-
mit niin tarpeellisia, että niitä ei voisi siirtää myöhemmäksi. Näin voitaisiin
keskittyä enemmän opetettaviin asioihin.
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4.3.3 Kahdeksannen luokan oppikirjat

Viidennen luokan kohdalla oltiin Tuhattaiturissa monessa aiheessa uuden
matematiikan vastinetta pidemmällä. Kahdeksannen luokan Penttilän, Simo-
linin, Huppusen ja Merikosken kirjan Matematiikkaa 8a keski- ja laaja kurssi
[29] sekä Laurinollin, Luoma-ahon, Sankilammen, Talvitien ja Vähä-Vaheen
tekemän Laskutaito 8 :n [21] kohdalla osat ovatkin jo vaihtuneet. Samo-
ja aiheita ovat yhtälöt, potenssi, juuri ja polynomit, mutta Matematiikkaa-
kirjassa näitä aiheita käsitellään jo syvällisemmiin. Tämän lisäksi siinä käsi-
tellään vielä relaatioita, funktioita ja vektoreita. Oppikirjat alkavat eroamaan
toisistaan myös tyyliltään. Matematiikkaa 8a alkaa olla selvästi teoreettisem-
paa. Uuteen aiheeseen johdatellaan jälleen kysymyksillä ja sen jälkeen käsi-
tellään teoria, johon liittyy usein vain yksi esimerkki. Laskutaito puolestaan
pyrkii esittämään asiat enemmän käytännön ja oikeaan elämään liittyvien
ongelmien kautta. Teoriaosiossa asioita pyritään selvittämään enemmän sa-
nallisesti ja esimerkkejä saattaa olla puolet käsiteltävään aiheeseen varatusta
tilasta. Laskutaidossa myös reaalielämään liittyviä tehtäviä on moninkertai-
sesti Matematiikkaan verrattuna.

Jos viidennen luokan kirjojen yhteydessä osa symboliikasta tuntui tur-
haan kirjaan lisätyltä, alkaa kahdeksannen luokan kohdalla näiden käyttö
tuntua jo luontevammalta. Uusi teoria saatetaan selittää pelkästään kaavan
ja esimerkin avulla ilman sen kummempia sanallisia selityksiä. Oppilas, joka
on harjoitellut näitä asioita ensimmäiseltä luokalta saakka, pystyy luultavasti
jo kertomaan, mitä kaava tarkoittaa. Voisin kuvitella, että tästä esitystavas-
ta on etua siinä mielessä, että lyhyempi versio saattaa olla helpompi muistaa,
kun se kertoo samalla kaiken tarvittavan. Toisaalta sanallinen tai kaavalli-
nen muoto ei välttämättä ole sen hyödyllisempi ulkoa opittuna, jos oppilas
ei ymmärrä itse sen aihetta.

Kahdeksannen luokan oppikirjoja vertaillessa Matematiikkaa-sarjan teos
vaikuttaa jo selvästi enemmän kokonaisuudelta. Joukko-opin hyödyt alka-
vat näkyä aikaisempaa paremmin. Matematiikkaa-kirja tarjoaa kompaktim-
man kokonaisuuden eikä joukko-oppi enää ole käytössä pelkästään sen it-
sensä vuoksi. Lisäksi kirja tarjoaa lisätehtävinä myös muutaman todistamis-
tehtävän, joiden tarkoituksena on osoittaa päteväksi käyttöön otettava las-
kukaavat. Valitettavasti vain itse todistamistekniikasta ei ole ensimmäistä-
kään mallia kirjan sivuilla. Matematiikkaan tehtävät ovat paikoitellen mel-
ko mekaanisia ja oikeaan elämään liittyvät laskut ovat uuden matematiikan
ajatuksen mukaisesti todellakin vähäiset. Ongelmakohdiksi Matematiikkaa
8a:n kohdalla muodostuvat kaksi seikkaa. Onko oppilas kyennyt omaksu-
maan symboliikkaa ja käsitteitä tarpeeksi hyvin, jotta kirjan seuraaminen
onnistuu? Entä pystyykö hieman mekaaniseksi muotoutuva matematiikka
pitämään oppilaan mielenkiintoa yllä?
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4.3.4 Lukion ensimmäisen vuoden oppikirjasta

Lukion pitkän matematiikan kurssin kirjoista vertailin Apajalahden, Laineen
ja Tanskasen teosta Lukion matematiikkaa 1 [1] sekä Halmetojan, Häkkisen,
Merikosken, Pippolan, Silfverbergin, Tossavaisen, Laurinollin ja Sankilam-
men oppikirjaa Matematiikan taito 1-2 [7]. Oppikirjoista ensinnä mainittu
sisältää koko ensimmäisen vuoden aiheet, kun taas jälkimmäinen käsittää
nykyisen kurssimuotoisen lukion kaksi ensimmäistä jaksoa. Molemmissa kir-
joissa sisällön pääosissa ovat kuitenkin funktiot ja yhtälöt. Kuten melkein kai-
kissa aikaisemmissakin uuden matematiikan kirjoissa, myös tälläkin kertaa
on joukko-opin perusteiden kertaaminen mukana. Tyyliltään kirjat kuitenkin
alkavat muistuttamaan toisiaan. Myös Matematiikan taidossa alkaa olla huo-
mattavasti enemmän symboleja ja teksikin on aikaisempaa teoreettisempaa.
Kirjasta löytyy myös joukko-opin perusteita lukualueiden yhteydessä.

Mielenkiintoista on myös se, että kummassakin kirjassa esitellään suora ja
epäsuora todistaminen. Matematiikan taidossa se tosin ei sisälly varsinaiseen
aihealueeseen, joten sitä käsitellään vain parilla esimerkillä ja todistamisteh-
tävienkin määrä jää melko pieneksi. Lukion matematiikka 1 puolestaan tar-
joaa kumpaankin menetelmään melko kattavan perustelun logiikan avulla.
Lisäksi kirjassa on selkeästi enemmän tehtäviä, joissa oppilas pääsee har-
jottelemaan. Todistaminen eroaa myös siten, että Matematiikan taidossa se
tapahtuu algebran avulla, mutta Lukion Matematiikka 1:ssä oppilas joutuu
käyttämään myös joukko-opin tietojaan.

Vertailusta jäi oikeastaan pohdituttamaan se, aloitetaanko nykypäivänä
joukko-opin opetus liian myöhään. Halmetoja ym. ovat artikkelistaan huo-
lissaan sen puolesta, että tasoryhmien aikaan kahdeksannelta luokalta aloi-
tettu oppimäärä käydään nykyään läpi lukiossa 2,5 vuodessa, mikä johtaa
lähinnä pinnalliseen oppimiseen [8]. Tämä koskee myös muuta oppisisältöä,
joten voisiko aiemmin aloitettu joukko-opin käsittely helpottaa ja syventää
lukion oppiaineksen käsittelyä. Toisaalta mikäli vertailee kummankin aika-
kauden kahdeksannen luokan oppikirjaa lukion ensimmäiseen teokseen, tun-
tuu, että matemaattisten merkintöjen ja aiheiden esitystavoissa nykypäivän
opiskelija joutuu suuremman hyppäyksen eteen. Koska joukko-opin peruskä-
sitteet ja merkintätavat eivät sinällään olisi yläkoulussa opittavista asioista
haastavimmasta päästä, eikö niiden opettaminen jo esimerkiksi yläkoulussa
mahdollistaisi tasaisemman siirtymisen lukioon.

4.4 Tilastojen vertailua
Varsinkin tilastotietojen valossa uuden matematiikan ja nykypäivän vertailu
on todella hankalaa, sillä moni muukin kuin oppisisältö on vuosien varrella
muuttunut merkittävästi. Tuntimäärät matematiikan osalta ovat vaihdelleet,
tasokurssit ovat poistuneet, oppilasaines lienee muuttunut eivätkä arviointi-
perusteetkaan ole enää täysin samat. Päädyin kuitenkin vertailemaan kah-
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ta seikkaa, joihin kenties matematiikan kehitysvaiheiden ajatukset ovat vai-
kuttaneet muita syitä enemmän. Ensimmäisenä tutkin oppilaiden asenteita
matematiikan opetusta kohtaan ja toisena Suomen menestymistä kansain-
välisissä matematiikkaolympialaisissa. Tarkoitus on selvittää, että oliko uusi
matematiikka oppilaiden mielestä mielekkäämpää kuin nyt ja onnistuiko se
tekemään oppilaista enemmän huippuosaajia.

4.4.1 Oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan

Tarkastelen yhdeksäsluokkalaisten asenteita matematiikkaa kohtaan käyt-
täen Pekka Kuparin vertailua asenteiden ja oppimistuloksien muutoksista
vuosina 1979 ja 1990 tehdyissä tutkimuksissa [19] sekä Kati Hirvosen raport-
tia vuonna 2011 peruskoulunsa päättäneiden oppilaiden osaamisesta [10].
Kuparin tutkimus keskittyy enemmän vuoden 1990 tuloksiin, mutta siitä on
hyötyä myös vuoden 1979 osalta. Otoskokoja voidaan kunkin vuoden osalta
pitää riittävän suurina, jotta ne heijastavat koko maan tilannetta. Tutkimus-
ten merkittävin ero asenteiden tarkastelussa on se, että Kuparin esityksessä
vaihtoehtoina oli kyllä tai ei, kun taas Hirvosen raportin seurantatutkimuk-
sessa käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa (Täysin eri mieltä - täysin sa-
maa mieltä).

Vuoden 2011 seurantaraportti osoittaa, että matematiikka nähdään sel-
västi hyödyllisenä aineena, mutta siitä pitäminen jää asteikon negatiiviselle
puolelle. Vuonna 1990 oppilaat pitivät matematiikkaa tärkeimpänä oppiai-
neena heti englannin jälkeen, mutta arvostus oli kuitenkin laskenut vuoden
1979 tasosta. Matematiikasta kuitenkin pidettiin vuorostaan enemmän vuon-
na 1990, sillä kolmannes yhdeksäsluokkalaisista ilmoitti pitävänsä matema-
tiikasta paljon ja lähes puolet piti sitä mielenkiintoisena. Vastenmielisyyttä
matematiikkaa kohtaan tunsi vain neljännes oppilaista. Tämän voisi mie-
lestäni tulkita niin, että keskimäärin suhtautuminen on positiivista. Tämä
oli kuitenkin edellä vuoden 1979 tasoa, jolloin matematiikasta pitäminen oli
luultavasti samaa luokkaa kuin tänäkin päivänä.

Tutkimuksissa tarkasteltiin myös oppilaiden uskoa omaan osaamiseen-
sa. Vuoden 1990 yhdeksäsluokkalaisista noin kolmannes uskoi osaamiseensa,
mutta vastaavasti kolmannes ei mieltänyt osaamistaan hyväksi. Yhden kol-
manneksen jäädessä noiden väliin voisi keskimääräisen tuloksen sanoa olevan
melko neutraali. Vuoden 1979 tulokset olivat asian suhteen hyvin samanlai-
set. Myös vuonna 2011 keskimääräisesti katsoen osaamista pidettiin melko
neutraalina, joten merkittävää muutosta ei ole tapahtunut senkään suhteen.
Niinpä asenteissa ei ole ainakaan nähtävissä merkittäviä eroja tämän päivän
ja joukko-oppia opiskelleiden välillä.
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4.4.2 Kansainväliset matematiikkaolympialaiset

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset ovat lukiolaisille suunnattu mate-
matiikkakilpailu, joka on järjestetty lähes vuosittain 1959 lähtien. Vaikka
ajan saatossa on eroavaisuuksia ollutkin, niin pääpiirteittäin jokaisesta osal-
listujamaasta maksimissaan kuusi opiskelijaa kisaa kuuden haastavan tehtä-
vän parissa. Kustakin tehtävästä saa enintään seitsemän pistettä. Osallistu-
jat järjestetään lopuksi pistemäärien mukaan, minkä jälkeen suurin piirtein
parhaat 1

12 saavat kulta-, seuraavat 2
12 hopea- ja siitä edespäin tulevat 3

12
pronssimitalin. Jako pyritään kuitenkin tekemään niin, että enintään puo-
let osallistujista saavat mitalin. Mikäli osallistuja ratkaisee ainakin yhden
tehtävän 7 pisteen arvoisesti, saa hän kunniamaininnan. [33]

Vaikka palkinnot jaetaan yksilökohtaisesti, tehdään eri maiden välillä
vuosittaista vertailua. Kansainvälisten matematiikkaolympilaisten viralliset
sivut1 tarjoavat kunkin maan kohdalta vuosittaiset tulokset niin pistemääräl-
lisesti kuin muihin maiden pisteisiin suhteutettuna. Koska osallistujamaiden
määrä on Suomen mukana ollessa vaihdellut kymmenestä maasta yli sataan,
on järkevämpää tarkastella suhteellista menestymistä. Tämän lisäksi pyrin
myös selvittämään, miten mitalit ovat jakautuneet.

Suomi on osallistunut kisoihin 39 kertaa, joista tuloksena on yksi kulta,
seitsemän hopeaa, 48 pronssia sekä 42 kunniamainintaa. Kun vertaa Suomen
suhteellista menestystä, näyttäisi se jollakin tasolla seuraavan matematiikan
kehitysvaiheiden viitoittamaa tietä. Vielä 70-luvulla menestys oli suhteellisen
vaatimatonta vain muutamine pronssimitaleineen, mutta heti seuraavan vuo-
sikymmenen alussa tuleekin historian paras ajanjakso. Suhteellisen vertailun
mukaan 1981-1983 ovat Suomen paras sekä toiseksi ja kuudenneksi menes-
tyksekkäimmät vuodet. Lisäksi ainoa kulta ja kolme hopeisista mitaleista
ovat tuolta ajalta. Tämän jälkeen Suomella on noin kymmenen vuoden hei-
kompi jakso, kunnes 90-luvun puolessa välissä alkaa uusi menestyksekkäämpi
aikakausi. Vielä vuosituhannen tällä puolen on ollut pari pilkahdusta, mutta
taso on kuitenkin jäänyt hieman parhaita vuosia heikommaksi. [15]

Ensimmäiseen menestyksen kauteen osallistuneet lukion opiskelijat ovat
varmasti opiskelleet joukko-oppia, mutta siitä ei ole aivan tarkkaa tietoa,
kuinka paljon. Uuteen matematiikkaan siirtyminen eri puolilla Suomea ko-
keilualueineen ja peruskoulun yhteydessä siirtymäaikoineen tapahtui, joko
60-luvun lopulla tai 70-luvun alussa. Todennäköisesti se ei kuitenkaan al-
kanut vielä ensimmäiseltä luokalta. Mielenkiintoista on, että aikana jolloin
oppikoulut ja myös yksityiset koulut olivat voimissaan, ei menestys ollut ko-
vinkaan mainittavaa. Ilmeisesti siis koulu-uudistuksella ja uuden matematii-
kan suuntauksella on jotakin tekemistä menestyksen suhteen. Kisatuloksista
täytyy kuitenkin olettaa, että alkuaikoina olympialaisiin osallistuneita maita
ei ollut vielä kovinkaan paljoa, jolloin nousu saattoi johtua myös siitä, että
Suomea huonompien maiden osuus lisääntyi.

1http://www.imo-official.org/
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Menestyskauden jälkeen tulevat puolestaan ensin ne ikäluokat, jotka var-
masti olivat lukeneet joukko-oppia heti alusta saakka. Tämä viittaisi vähän
siihen, että ensimmäisten luokkien tapa opettaa joukko-oppia ei sopinut las-
ten kehitysvaiheeseen. Samaa vaisumpaa kautta edesauttavat ilmeisesti myös
perusteisiin palaaminen sekä tasoryhmistä luopuminen. Ongelmanratkaisuun
ja opetussuunnitelmissa yhä koulukohtaisemmaksi siirtymistä seuraa puoles-
taan toinen menestyskausi. Opetussuunnitelmilla ja kehitystrendeillä tuntuu
olevan ainakin jotain merkitystä menestyksen suhteen, mutta esimerkiksi ma-
tematiikan opetuksen tuntimäärien vähenemisellä, olympiavalmennuksen jär-
jestämisellä ja muillakin muutoksilla lienee osuutensa. Kaiken kaikkiaan ai-
nakin itse näkisin, että joukko-opin opettamisesta on hyötyä tämänkaltaisiin
kisoihin osallistujille sekä oppilaiden huippuosaamisen kehittämiseksi.

5 Yhteenveto ja johtopäätökset
Aikanaan matematiikan kouluopetuksessa tultiin siihen tilanteeseen, että
vanhat opit ja keinot eivät riitäneet kattamaan tulevaisuuden tarvetta. Herä-
si huoli teknillis-luonnontieteellisestä osaamisesta aiempaa tarkempiin aloi-
hin keskittyvässä yhteiskunnassa. Samalla yhä suuremman kansanosan opis-
kellessa entistä pidemmälle ymmärrettiin, että matematiikan opetusta tulisi
uudistaa. Koulun ei enää nähty pystyvän opettamaan kaikkea tarvittavia sen
ajan yhteiskunnan jäsenen tarvitsemia laskuja, vaan haluttiin luoda ennem-
minkin perusta sille, että kukin oppilas pystyy jatkossa oppimaan kaavat
ja laskutoimitukset, joita hän oikeasti tarvitsee. Samalla pinnallisesta oppi-
misesta haluttiin siirtyä matemaattisten rakenteiden ymmärtämiseen. Näi-
hin tänäkin päivänä ajankohtaisiin tavoitteisiin ja ongelmiin pyrittiin vas-
taamaan uuden matematiikan myötä, jossa opetuksen pohjaksi otettiin tie-
teellisen matematiikankin tärkeisiin työvälineisiin kuuluvat joukko-oppi ja
logiikka.

Hyvistä tavoitteistaan ja ideoistaan huolimatta uusi matematiikka jäi ly-
hytikäiseksi kokeiluksi. Alakoulun opettajat joutuivat opettemaan joukko-
oppia ilman sen kummempia matematiikan opintoja, vanhemmat eivät enää
ymmärtäneet lastensa kotitehtäviä ja asiantuntijapiireissä oltiin paikoitellen
varsin kriittisiä uudistuksen hyödyistä. Myöskään tulokset eivät puhuneet
uudistuksen puolesta, vaan jossakin määrin oppiminen oli jopa heikentynyt
aikaisemmasta. Toisaalta uudelle matematiikalle ei tunnuttu antavan alun
alkaenkaan mahdollisuuksia. Alustavista Suomessa ja muissa pohjoismaissa
tehdyistä opetuskokeiluista huolimatta, uudistus ajettiin sisään melkoisella
kiireellä. Tämä saattoi heijastua opettajien tietojen ja taitojen puutteiden
kautta opetustuloksiin. Kenties nopean aikataulun myötä oppikirjatkaan ei-
vät vielä olleet tarpeeksi pitkälle hiottuja, jotta ne olisivat tukeneet opetuk-
sen puutteita. Kaiken lisäksi samaan aikaan Suomessa tapahtunut siirtymä
kaikille yhteisiin peruskouluihin vei väkisinkin aikaa ja voimia pois matema-
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tiikan uudistuksesta. Harmittavasti vaikeudet johtivat uuden matematiikan
kaatumiseen sen sijaan, että sitä oltaisiin lähdetty kehittämään, kuten on-
gelmanratkaisun aikakautena on pystytty tekemään.

Kaikesta huolimatta joukko-oppiin nojautuvassa matematiikassa oli puo-
lensa. Uutta matematiikkaa saattoi pitää kaiken kaikkiaan johdonmukaisena
kokonaisuutena, joka pyrki näyttämään matematiikan olevan muutakin kuin
kokoelma hyödyllisiä kaavoja. Luonnontieteellisiin jatko-opintoihin pyrkiväl-
le tämäntyylinen matematiikka varmasti sopi, vaikka välillä joukko-oppia
ja logiikkaa tunnuttiin opetettavan lähinnä niiden itsensä vuoksi, mikä söi
käytettävää aikaa pois muilta jatkossa hyödyttäviltä aiheilta. Eikä kanna-
ta unohtaa sitäkään, että tietoteknisten laitteiden ja sovellusten lisääntyessä
myös ohjelmoinnin osaamisen tarve kasvaa. Eri ohjelmointikielet puolestaan
pohjautuvat lähes poikkeuksetta joukko-oppiin ja logiikkaan.

Tämänkään päivän perus- tai lukio-opetus ei ole joukko-opitonta. Esi-
merkiksi ensimmäisen vuoden kirjoja vertailleissa löytyi kummastakin pit-
kälti samoja joukko-opillisia asioita ja lukion kirjoissa puhutaan esimerkiksi
jo luonnollisten lukujen joukosta. Joukko-oppia vain ei sinällään enää opete-
ta itsenäisesti, eikä sitä näe samaan tapaan muiden aiheiden pohjana, kuten
uuden matematiikan aikaan. Nykypäivän oppikirjojen aihepiirit eivät välttä-
mättä näytä kytkeytyvän toisiinsa, joten kirjoista tulee mieleen juuri kokoel-
ma erilaisia matematiikan asioita. Toisaalta nykypäivänä monet määritelmät
ja lauseet esitellään pitkien selitysten ja esimerkkien saattelemana vielä ylä-
asteen lopullakin, vaikka sama voitaisiin esitellä tiivistetysti muutaman tu-
tun merkin avulla. Lisäksi tämänkaltainen aisioiden tarkkaan selittäminen
aiheuttaa melkoisen hyppäyksen siirryttäessä peruskoulusta lukioon. Mieles-
täni joukko-opilla tulisi olla nykyistä suurempi rooli matematiikan opetuk-
sessa ja erityisesti yläkoulun puolella.

Mikäli joukko-oppia palautettaisiin seuraavaan opetussuunnitelmaan, oli-
si hyvä pitää mielessä uuden matematiikan aikana tehdyt virheet. Mielestäni
sen opetus olisi hyvä aloittaa vasta yläkoulun puolelta siinäkin mielessä, et-
tä aineenopettajien koulutustausta takaa ainakin teoriassa oikeanlaisen ope-
tuksen. Alakoulun opettajilla kun ei välttämättä ole kovinkaan kummoista
taustaa matematiikan opinnoissa. Muutoksen kanssa ei kannata myöskään
kiirehtiä. Ensin tulisi selvittää, että kuinka syvällisesti joukko-oppia on mah-
dollisuus opettaa heterogeenisissä oppilasryhmissä. Aivan perusteet olisi hy-
vä käydä läpi kaikkien kanssa seitsemännestä luokasta lähtien, jotta oppilaat
saisivat käsitystä matematiikan oikeasta luonteesta. Kuitenkin haastavam-
mat asiat, kuten tarkemmat määrittelyt ja lauseiden todistaminen voisivat
kenties olla tulevaisuudessa kahdeksannen ja yhdeksännen luokan valinnais-
kursseilla. Oppikirjoja tulisi hioa niin, että joukko-oppi mahdollistaisi niissä
itsenäisen etenemisen ainakin lahjakkaimpien osalta. Lisäksi lopullinen muu-
tos tulisi pyrkiä tuomaan käytäntöön esimerkiksi juuri opettajankoulutuksen
kautta.
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