
Solmu 2/2014 1

Minne katosi matematiikka?

Juha Haataja1

Usein unohdetaan, että matematiikan osaaminen on
kynnyskysymys yhteiskunnan toimintakyvylle. Tar-
kemmin ajatellen matematiikkaa tarvitaan kaikkial-
la. Tietokoneen toiminta perustuu matemaattisille pe-
riaatteille prosessoritasolta käyttöliittymään. Tiedon
siirto ja esimerkiksi videokuvien esittäminen perustu-
vat matemaattisille algoritmeille. Ja tiedon salaukses-
sa käytetään pitkälle kehitettyjä lukuteorian ja muiden
tutkimusalueiden tuloksia, esimerkiksi elliptisten käy-
rien teoriaa.

Kun koneeni ottaa yhteyttä langattomaan tukiase-
maan, saavat Maxwellin yhtälöt ja Shannonin infor-
maatioteoria homman pelaamaan. Ja kun haen tietoyh-
teiskuntastrategian PDF-versiosta sanaa ’matematiik-
ka’, käytän hyväkseni matematiikkaa.

Tietoyhteiskuntastrategiasta 2007–2015 puheen ollen
voi mainita, että raportista löytyy yksi maininta ma-
tematiikasta. Sitä saa etsimällä etsiä. Kyseisessä koh-
dassa puhutaan Suomen menestyksestä OECD:n Pisa-
tutkimuksessa.

Mutta miksi raportissa ei kerrota lukijalle, että ma-
tematiikan osaaminen on kynnyskysymys tietoyhteis-
kunnan toimintakyvylle? Vuonna 2003 Suomi sijoittui
matematiikan osaamisessa toiseksi Pisa-tutkimuksessa,
mutta vuonna 2012 olimme pudonneet 12. sijalle.

Tietoteknisten oivallusten kehittäminen vaatii mate-
maattista ajattelukykyä. Matematiikka rakentaa sillan
reaalimaailman ilmiöistä ja prosesseista tietokoneiden
virtuaalimaailmaan.

Tieteellisessä tutkimuksessa ja yritysten tuotekehityk-
sessä käytetään hyväksi laskennallista tiedettä, siis si-
mulointia ja mallintamista, missä matematiikan avul-
la kuvataan todellisuuden luonnetta. Tutkimus tarvit-
see laskennallisen tieteen välineistöä kyetäkseen vastaa-
maan haasteisiin.

Matematiikan osaamista tarvitaan kännyköiden, pape-
rikoneiden ja lääkkeiden suunnittelussa. Nanotieteessä
kuvataan atomit ja molekyylirakenteet matemaattisel-
la formalismilla. Bioinformatiikassa matematiikka kyt-
kee geenien symbolit ja niiden biologisen merkityksen
toisiinsa. ICT-alan kuumat puheenaiheet kuten ’big da-
ta’ ja ’kyberturvallisuus’ ponnistavat nekin matemaat-
tisesta osaamisesta.

Usein kehutaan tietotekniikka-alan suuryritysten työl-
listävästä vaikutuksesta, mutta ei puhuta pienistä oi-
valluksista, jotka kyseenalaistavat isojen aseman. Kun
vain matemaattista osaamista riittää, pitäisi Suomessa
pärjätä tapahtuu maailmalla mitä tahansa.

Jos haluamme elää tietoyhteiskunnassa, tarvitsemme
ihmisiä jotka kykenevät ymmärtämään maailmaa. Tä-
tä ymmärrystä ei saavuteta ilman matematiikkaa.

Vankimielisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma kirjoit-
taa teoksessaan ’Usko, toivo ja huijaus’ (Duodecim,
2006) seuraavasti: ”Kriittinen ajattelu edellyttää kykyä
ymmärtää numeerisia käsittelytapoja ja niihin pohjaa-
vaa todennäköisyyslaskentaa.”

Järjen (ja matematiikan) käyttöä pitäisi suosia tieto-
yhteiskunnassa.
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