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Pyrin tässä tuomaan esille muutamia joukko-opin suomenkielisten wikipe-
diasivujen puutteita rakentavassa mielessä, jotta vapaaehtoiset artikkelien kir-
joittajat ja muokkaajat voisivat niitä korjata. Vertailun vuoksi olen tutustunut
englannin-, saksan-, espanjan-, ranskan-, viron- ja ruotsinkielisiin vastaaviin
artikkeleihin. Kirjoitelman päiväys kertoo, milloin tämä on tapahtunut.

Pääartikkelilla tarkoitan sivua http://fi.wikipedia.org/wiki/Joukko-oppi
eli wikipedian artikkelia Joukko-oppi.

Pääartikkeli Joukko-oppi

Nykymuodossaan joukko-opin pääartikkeli on tasapainoton, eikä lukija voi sen
kautta saada kunnollista kuvaa joukko-opin merkityksestä matematiikalle ja
yhteiskunnalle. Artikkelissa painottuu kielteisesti joukko-opin rooli uuden ma-
tematiikan nimellä tunnetussa opetuskokeilussa, vaikka joukko-opilla on ollut
keskeinen, myönteinen osuus modernin matematiikan kehityksessä. Helpoin
tapa korjata tilannetta olisi luoda tekstiin sopivia uusia osioita.

1 Naiivin joukko-opin ja uuden matematiikan osuus on liikakorostunut pää-

artikkelissa. Uutta matematiikkaa käsittelevä kappale Joukko-oppi suo-
malaisessa kouluopetuksessa on sinänsä järkevää tekstiä, mutta joukko-
oppia voi tarkastella monesta muustakin näkökulmasta. Useat muunkie-
liset sivut syyllistyvät vastakkaiseen virheseen, ts. joukko-oppia käsitel-
lään vain teoreettisesta näkökulmasta.

Pääartikkelin tasapainoisuutta parantaisi uusien osioiden luominen; toi-
saalta voisi olla järkevää luoda oma sivu uudelle matematiikalle – englan-
ninkielisellä puolella tätä vastaa artikkeli New Math – ja esittää kouluope-
tus hieman kursorisemmin pääartikkelissa.
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2 Artikkeli on historiaton kouluopetuksen selostusta lukuun ottamatta. Jo-

pa vironkielisessä tynkäartikkelissa Hulgateooria on kappale Ajalugu joukko-
opin historiasta, saksaksi joukko-opin alkuaskeleista on kirjoitettu huo-
mattavan seikkaperäisesti, mikä on luonnollista, koska joukko-opin en-
simmäiset kehittäjät olivat järjestään saksalaisia. Kehittäjistä on suoma-
laisessa artikkelissa mainittu vain Georg Cantor, ei edes Ernst Zermeloa,
saatikka Abraham Fraenkeliä.

3 Joukko-opin merkitystä matematiikan perustana ei tuoda suomeksi kun-

nolla esille. Verratakoon tätä virolaisen artikkelin virkkeeseen “Kogu tä-
napäeva matemaatika sõnastatakse tavaliselt hulgateooria terminites ja
valdav enamik matemaatilisi objekte on defineeritav hulkadena.” Vastaa-
vasti ruotsiksi selitetään artikkelissa Mängdteori, että “ . . . nästan alla ma-
tematiska begrepp (tal, funktioner, algebraiska strukturer etc) kan reduce-
ras till mängder. Oleellista on siis, että matemaattiset oliot voidaan ku-
vailla joukko-opissa eli että ne voidaan konstruoida joukkoina. Tätä kon-
struktiivista aspektia ei tuoda esille missään kohdassa.

4 Satunnainen suomalainen lukija pääsee tutustumaan aksiomaattisen joukko-

opin rooliin oikeastaan vain seuraamalla linkkiä sivulle Aksiomaattinen
joukko-oppi. Aksioomajärjestelmää ZFC ei edes mainita. Sen sijaan rans-
kankielisellä sivulla Théorie des ensembles käydään jopa ZFC:n aksioo-
mat yksitellen läpi.

5 Joukko-opin menestystä tieteellisellä rintamalla ei selitä yksinomaan se,

että runsas sata vuotta sitten olemassaollut matematiikka pystyttiin ku-
vailemaan sen avulla, vaan myös ne uudet matemaattiset löydökset, jotka
tätä kautta tulivat esille. Näitä ovat kardinaalit, ordinaalit, transfiniittinen
induktio, hyvinjärjestys ja valinta-aksiooma. Näistä ei hiiskutakaan pää-
artikkelissa, paitsi että kappaleeseen Lisämääritelmiä on piilotettu linkki
artikkeliin Mahtavuus (kardinaalia voi kutsua myös mahtavuusluvuksi).

6 Lähdeluettelonkaan perusteella lukija ei pääsee perehtymään kunnolla

aiheeseen.

Pienemmistä virheellisyyksistä mainittakoon seuraavat:
Naiivi ja aksiomaattinen joukko-oppi on rinnastettu, vaikka ne toimivat ai-

van eri tasoilla. Nykymerkityksessään naiivilla joukko-opilla tarkoitetaan lähin-
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nä epämuodollista lähestymistapaa joukko-oppiin, ja sitä käytetään hyvin pal-
jon koulutuksellisissa yhteyksissä; sen sijaan aksiomaattinen joukko-oppi on
selkeästi matematiikan osa-alue. Naiivissa näkökulmassa lisäksi usein pyritään
pitämään joukon ja alkion roolit erillään eikä alkioiden rakenteesta joukkoina
olla kiinnostuneita.

Useimmat matemaattisesti tärkeät joukot eivät suinkaan ole lukujoukko-
ja, kuten kappaleessa Joukko-opin rakenne väitetään. Aksiomaattisesti katsoen
kaikki matemaattisen oliot ovat joukkoja, mutta naiivistikin tarkastellen esim.
algebrallisten rakenteiden perusjoukot ja tyypilliset geometriset objektit, kuten
pinnat ja kappaleet, ovat sellaisia.

Muut joukko-opin artikkelit

Yleisongelmana muitten artikkelien kohdalla on yksinkertaisesti niiden puut-
tuminen, ei niinkään sisällön vääristyminen.

7 Joukko-opin merkittävimmistä kehittäjistä vain Georg Cantorista on suo-

menkielinen artikkeli, esimerkiksi Ernst Zermelosta, Abraham Fraenke-
listä ja Felix Hausdorffista ne puuttuvat. Englanniksi, saksaksi, ranskaksi
ja espanjaksi ne toki on kirjoitettu, mutta Zermelosta on myös vironkieli-
nen sivu.

8 Omaa sivuaan ei ole ordinaaleilla eikä transfiniittisellä induktiolla.

Hyvinjärjestyksellä tällainen on, mutta se on jäänyt tyngäksi.
Valinta-aksiooman sivu on lyhyt, mutta lähempänä riittävää. Sivun Mah-
tavuus selitys äärettömistä mahtavuuksista on sekava.

9 Sivun Aksiomaattinen joukko-oppi keskeinen heikkous on se, että sivulla

ei mainitakaan keskeisiä vaihtoehtoisia aksioomajärjestelmiä. Näitä ovat
mm. Von Neumannin, Bernaysin ja Gödelin aksioomajärjestelmä, Mor-
sen ja Kelleyn joukko-oppi, Tarskin ja Grothendieckin aksioomat sekä Krip-
ken ja Platekin joukko-oppi. Lisäksi sivulla on joitain virheellisyyksiä, ku-
ten yhdisteaksiooma (sivulla muodossa ’Unioniaksiomi’) on väärin muo-
toiltu.
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Lähteitä

Isojen kielten wikipediasivujen avulla joukko-opista pystyy muodosta-
maan vinoutumattoman käsityksen. Wikipediasivujen, myös suomenkie-
listen, tulisi kuitenkin perustua ensisijaisiin lähteisiin. Aiheen kannalta
suositeltava matematiikan historiaa popularisoiva sivusto on MacTutor
eli http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/. Joukko-opista on myös
julkaistu paljon hyviä, mutta hyviä kirjoja, joista mainittakoon Herbert
Endertonin, Patrick Suppesin, Kenneth Kunenin ja Thomas Jechin joukko-
opin kirjat Elements of set theory (1977), Axiomatic set theory (1960/1972),
Set theory (1980) ja Set theory (1978/2003).

4

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/

