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Esipuhe 

Kirjan aihepiiri ja tavoitteet 
Tämä kirja käsittelee matemaattisten lausekkeiden ja kaavojen kirjoit-

tamisen sääntöjä ja tekniikkaa. Sääntöjen noudattaminen on yleisesti 

tärkeää matematiikan ja fysiikan teksteissä, mutta erityisesti opinnäyt-

teissä ja tutkimuksissa, koska oppilaitokset ja julkaisijat asettavat usein 

tiukkojakin vaatimuksia. Toisaalta kaikissa matemaattisissa merkin-

nöissä olisi selvyyden ja yksikäsitteisyyden takia noudatettava eräitä 

yksinkertaisia periaatteita, jotka kuvataan kirjan alussa. 

Kirja pyrkii vastaamaan hyvinkin eritasoisiin tarpeisiin. Se tarjoaa 

matemaattisista merkinnöistä perustietoja, joita esimerkiksi toimittaja 

tai kääntäjä saattaa tarvita hyvinkin yleistajuisissa teksteissä. Toisaalta 

se toimii käsikirjana vaativienkin matemaattisten tekstien kirjoittajille 

ja taittajille. 

Kirjan laitokset 
Tämän kirjan ensimmäinen laitos ilmestyi vuonna 2012 e-kirjana pdf-

muodossa. Tämä toinen laitos julkaistaan sekä Word- että pdf-muodos-

sa siten, että osoitteessa https://jkorpela.fi/mat/ on sen lyhyt esittely ja 

linkit mainittuihin muotoiin. 

Tässä laitoksessa on otettu huomioon standardin ISO 80000-2 uusi 

painos vuodelta 2019 (korjattu versio 2021) ja kirjan MAOL-taulukot 

uudistuminen. Lisäksi on korjattu havaittuja virheitä ja tarkistettu eri-

koismerkkien nimiä koostetta Kirjoitusmerkkien suomenkielisiä nimiä 

vastaaviksi. 

Kirjan rakenne 
Kirja jakautuu seuraaviin osiin: 

– Keskeisiä muutoksia. Tämä kohta kuvaa sääntöjen muutoksia, ja se 

on tarkoitettu erityisesti niille, joille matemaattiset merkinnät ovat 

tuttuja. 

– Perusohjeet matemaattisten merkintöjen periaatteista. Tämä lyhy-

ehkö osuus on hyvä lukea järjestelmällisesti. 

– Artikkeleita aakkosjärjestyksessä, tietosanakirjamaisesti. Artikkelit 

käsittelevät pääasiassa matemaattisten ilmausten kirjoittamista, 

mutta myös aiheeseen liittyviä muotoilukysymyksiä. Artikkelit on 

tarkoitettu luettaviksi tarpeen mukaan ja suhteellisen itsenäisinä. 

– Liitteenomainen ohje matemaattisten tekstien kirjoittamisen tek-

niikoista, etenkin Wordin kaavatilan ja LaTeXin käytöstä.  

https://jkorpela.fi/mat/
https://jkorpela.fi/merkkien-nimet.html
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Perusohjeiden sisältö on tarpeen kaikille, jotka kirjoittavat tai käsittele-

vät nykyaikaisia asiatekstejä. Matemaattisia merkintöjähän käytetään 

nykyisin laajasti paitsi eri tieteenaloilla ja tekniikassa. Siksi perusohjeet 

on kirjoitettu niin, että lukijalta edellytetään mahdollisimman vähän 

esitietoja matematiikasta. 

Muilta osin lukijan oletetaan tuntevan ne matemaattiset käsitteet, joi-

den käytöstä on kyse. Kirjassa kuvataan merkintöjen kirjoittamista. 

Merkityksiä kuvataan vain suppeasti, lähinnä vain siinä määrin kuin on 

tarpeen oikean merkintätavan valitsemiseksi. 

Kirjassa käsitellään myös fysiikan suureiden tunnuksia, koska ne ovat 

hyvin tavallisia matemaattisissa kaavoissa ja koska niihin liittyy erityi-

siä kirjoitussääntöjä.  

Kirjan esimerkit on yleensä esitetty erottuvasti, laatikoissa, joilla on 

vaaleasininen taustaväri. Tästä poiketaan joissakin tapauksissa tekni-

sistä syistä. 

ei𝜋 + 1 = 0 

Sääntöjen eroja 
Säännöt kuvataan tässä kirjassa nykyaikaisten standardien mukaisina. 

Tämä koskee erityisesti matematiikkastandardia ISO 80000-2, jota 

tässä kirjassa tarkoitetaan, kun puhutaan lyhyesti standardista. Se kuu-

luu laajaan ISO 80000 -standardisarjaan, joka käsittelee myös mm. fy-

siikan yksiköitä ja suureiden tunnuksia. Sarjan perusosaa ISO 80000-1 

voidaan kutsua mittayksikköstandardiksi, koska se esittää mm. pe-

rusyksiköt ja yksiköiden käytön yleiset perusteet. Siinä on myös joita-

kin enemmän matematiikkaan kuin fysiikkaan kuuluvia ohjeita. 

ISO 80000 -sarja on kumonnut vanhemman ISO 31 -sarjan. Erityisesti 

ISO 80000-2 on korvannut ISO 31-11:n (vuodelta 1999), johon tässä 

kirjassa viitataan ilmauksella ”vanhempi standardi”. Myös standardit 

ISO 1000 ja SFS 3100, joihin viitataan vanhoissa kirjoittamisen ohjeissa, 

on kumottu. Standardi ISO 80000-2 vahvistettiin vuonna 2009, ja suo-

malainen standardi SFS-ISO 80000-2 siitä tehtiin vuonna 2010. 

Standardista on uudempi painos ISO 80000-2:2019 (teknisesti kor-

jattu v. 2021), joka on vahvistettu myös suomalaiseksi standardiksi 

(vain englanninkielisenä) SFS-EN ISO 80000-2:2019. 

Tässä kirjassa on säilytetty kuvaukset siitä, mitä Unicode-merkkejä 

standardin merkinnöissä esiintyvät symbolit vastaavat, vaikka tällaiset 

määrittelyt sisältävä liite on poistettu standardin uudemmasta painok-

sesta. Kirjoittamisessa tarvitaan kuitenkin usein tietoa symbolien 

Unicode-arvoista, eikä tästä ole parempaa koostetta kuin kyseinen liite. 

Tässä kirjassa esitettävät lainaukset standardista ovat alkuperäisen pai-

noksen mukaisia, koska uudemmassa ei ole suomenkielistä tekstiä. 
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Standardin säännöt jossain määrin poikkeavat Suomessa vielä ylei-

sistä käytännöistä. Poikkeamat on ilmoitettu tässä kirjassa. Samoin on 

kuvattu erot standardin ja vaikutusvaltaisen kirjan MAOL-taulukot vä-

lillä. Erikoismerkkien käyttö kuvataan Unicode-standardin pohjalta. 

Kirjassa on otettu huomioon myös typografian asiantuntijoiden näke-

myksiä, vaikka niillä ei olekaan standardin asemaa. 

Muissakin maissa on omia kansallisia käytäntöjään, ja lisäksi eri kus-

tantajilla on omiaan. Eri tieteenalojenkin välillä on eroja; esimerkiksi 

matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa saatetaan soveltaa osittain eri 

periaatteita matemaattisissa merkinnöissä. Eri ohjelmistot, etenkin La-

TeX, ohjaavat merkintöjä omilla tavoillaan. Tässä kuitenkin lähdetään 

siitä, että kehitys vie kohti standardoitumista, ja standardi muodostaa 

ainakin referenssin, viitekehyksen: eri käytännöt voidaan kuvata esittä-

mällä ne tavat, joilla poiketaan standardista tai täydennetään sitä. 

Kirjaan on otettu kaikki standardissa kuvatut merkinnät ja lisäksi va-

likoidusti muita käytössä olevia merkintöjä. Valintaperusteena on ollut 

mm. käytön yleisyys, merkinnän tarpeellisuus ja käytäntöjen vaihtelu. 

Merkintätapojen kuvauksissa on erotettu toisistaan neljä tyyppiä: 

– Standardin mukaan ensisijainen merkintätapa. Tämän kohdalla on 

merkintä ”standardinmukainen”. 

– Standardin mukainen, mutta toissijainen merkintätapa. Tällaista 

tapaa voidaan käyttää muun muassa silloin, kun ensisijaista tapaa 

on teknisesti mahdotonta käyttää. Tämän kohdalla on mer-

kintä ”toissijainen”. 

– Standardin vastainen merkintätapa. Tällainen tapa voi olla standar-

dissa erikseen kielletty tai se voi koskea ilmausta, jolle standardi 

määrittelee merkintätavan tai -tavat. Tämän kohdalla on maininta 

lähteestä, jossa tapaa käytetään. 

– Standardin ulkopuolinen merkintätapa eli sellaisen ilmauksen mer-

kintä, jota standardi ei lainkaan käsittele. 

Viittaukset Unicode-numeroihin (U+…) 
Kirjassa yksilöidään käytettävä merkit tarvittaessa niiden Unicode-nu-

meroilla esimerkiksi seuraavaan tapaan: 

Käytä merkkiä ”²” (yläindeksi 2, U+00B2). 

Tämä on nykyaikainen menettely ja myös matematiikkastandardin 1. 

painoksen käytäntö. Unicode-numero yksilöi merkin kansainvälisessä 

merkistöstandardissa Unicodessa. Unicode-numero voi sisältää nume-

roita 0–9 ja kirjaimia A–F. Usein sen eteen kirjoitetaan selvyyden 

vuoksi ”U+”, ja tässä noudatetaan sellaista tapaa. Numero on heksade-

simaalinen eli 16-kantainen luku, joten esimerkiksi numeroa U+0029 

seuraava numero on U+002A. 
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Unicode-numero on usein tarpeen merkin kirjoittamiseksi ja sen sel-

vittämiseksi, onko tekstissä käytetty oikeaa merkkiä. Esimerkiksi 

Word-ohjelmassa voidaan kirjoittaa merkki kirjoittamalla Unicode-nu-

mero (sen eteen tarvitaan joissakin tapauksissa ”U+”) ja näppäilemällä 

Alt X. Tästä ja muista tavoista ks. verkkosivustoa Merkkien kirjoittami-

sen ohjeita. LaTeXissa Unicode-numeroiden käyttö ei ole yhtä suoravii-

vaista; ks. LaTeX ja Unicode. 

Merkkien kuvauksissa on merkkien nimiksi ilmoitettu sellaiset suo-

menkieliset nimet, jotka sopivat käytännössä käytettäviksi. Tällöin on 

otettu huomioon mm. verkkosivulla Eurooppalaisen merkistön merk-

kien suomenkieliset nimet oleva suositus, mutta siitä on osittain poi-

kettu, koska se on yritys pikemminkin suomentaa merkkien Unicode-

nimiä kuin muodostaa käyttönimiä. Sulkeissa on mainittu Unicode-nimi 

sellaisenaan, koska Unicode-nimeä tarvitaan useissa yhteyksissä. 

Sääntöjen keskeisiä muutoksia 
Nykyinen standardi ISO 80000-2 poikkeaa aiemmasta standardista tai 

Suomessa vielä yleisestä käytännöstä useissa kohdin. Tärkeimmät erot 

esitetään tässä tiivistettyinä, yksityiskohtaisemmin eri hakusanoissa. 

Monet muutoksista voivat tuntua oudoilta, ja esimerkiksi oppilaitos-

ten tai kustantajien ohjeet voivat olla toisella kannalla. Standardia ei 

aina voi tai ei kannata noudattaa kaikilta osin, mutta se on hyvä tuntea. 

Lisäksi useat muutokset helpottavat kirjoittamista tai edistävät sel-

vyyttä. ”Uudet” säännöt ovat osittain vain paluuta vanhaan: matematii-

kan perinteeseen, josta on poikettu muun muassa joidenkin tietoko-

neohjelmien vaikutuksesta. 

Jos standardista poiketaan, olisi mahdollisuuksien mukaan ilmoitet-

tava poikkeamat. Tämä voidaan tehdä myös selittämällä ne merkinnät, 

joita käytetään standardista poikkeavasti, jolloin ei tarvitse korostaa 

poikkeamista. 

Nykyisen standardin sääntö Esimerkki Vanha  

Lukuarvoltaan kiinteät matemaattiset vakiot kirjoite-

taan pystyfontilla, ei kursiivilla. Tästä vielä usein poi-

ketaan. 

2 + 5i 

e 
2 + 5𝑖 

e 

Pystyfontilla kirjoitetaan myös d- ja δ-kirjain diffe-

renssi- ja differentiaalimerkinnöissä. 

d𝑥 

δ𝑥 
𝑑𝑥 

𝛿𝑥 

Merkkien ”+”, ”−”, ”⋅” ja ”×” sekä merkkien ”±” tai ”∓” 

ympärille on aina jätettävä tyhjä väli, jos merkillä yh-

distetään kaksi ilmausta. Tämä on vanha periaate, 

mutta siitä poiketaan yleisesti. 

1 + 2  1+2 

http://www.julkaisija.fi/kirjoita/
http://www.julkaisija.fi/kirjoita/
http://www.ling.helsinki.fi/filt/info/mes2/merkkien-nimet.html
http://www.ling.helsinki.fi/filt/info/mes2/merkkien-nimet.html
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Käytettävät merkit on yksilöity Unicode-koodinume-

roilla. Tähän sisältyy esimerkiksi se, että kertopis-

teenä käytettävä merkki voi olla hiukan erilainen kuin 

ennen (kooltaan ja sijainniltaan). Tosin tällaiset asiat 

määrittelevä liite on poistettu standardin uudesta pai-

noksesta. 

𝑥 ⋅ 𝑦  𝑥 · 𝑦 

Ilmauksissa, jotka tarkoittavat ’paljon vähemmän 

kuin’ tai ’paljon enemmän kuin’ käytetään erikois-

merkkejä, ei merkkipareja ”<<” ja ”>>”. 

𝑥 ≪ 𝑦  𝑥 ≪ 𝑦 

Tiettyjen lukujoukkojen tunnuksina käytetään ensisi-

jaisesti lihavoituja kirjaimia. Toissijaisesti sallitaan 

kaksoisviivalliset kirjaimet, jotka aiemmin olivat ensi-

sijaisia. 

N ℕ 

Joukkojen erotusta merkitään omalla, kenoviivaa (\) 

muistuttavalla symbolillaan, ei miinusmerkillä. 
𝐴 ∖ 𝐵  𝐴 − 𝐵 

Osajoukkorelaatiota merkitään ensisijaisesti mer-

killä ”⊆” (ja ”⊂” tarkoittaa aitoa osajoukkoa). 
𝐴 ⊆ 𝐵  𝐴 ⊂ 𝐵 

Kongruenssimerkinnöissä käytetään ensisijaisesti yh-

täläisyysmerkkiä (=). Identtisyysmerkki (≡) voidaan 

kuitenkin tulkita sallituksi vaihtoehdoksi. 

7 = 1 (mod 2)  7 ≡ 1 (mod 2) 

Kun sulkeita on sisäkkäin, käytetään tavallisia kaari-

sulkeita, koska muilla sulkeilla on usein erikoismerki-

tys. 

((𝑎 + 𝑏) × 𝑐)
2
  [(𝑎 + 𝑏) × 𝑐]2 

Lattiafunktiota merkitään erikoismerkeillä, ei haka-

sulkeilla. 
⌊𝑥⌋  [𝑥] 

Muuttuja osoitetaan vektoriksi ensisijaisesti lihavoin-

nilla, toissijaisesti yläpuolisella nuolella (�⃗�), ei vaaka-

viivalla. 

𝒂  �̅� 

Yksikkövektoreita merkitään e:llä, jolla on alaindeksi. 𝒆𝑥, 𝒆𝑦 , 𝒆𝑧   𝑖,̅ 𝑗,̅ �̅� 

Juuret esitetään ensisijaisesti eksponenttimerkin-

nöillä. 
𝑎1/2 √𝑎 

 

Lisäksi kaavojen rivityksen sääntöjä on muutettu. Aiemmin kaava jaet-

tiin operaattorin jäljestä eli rivin loppuun jäi operaattori: 

𝑦 = 5 × 𝑎 + 3 × 𝑏 + 7 × 𝑐 + 

11 × 𝑑 + 42 × 𝑒 + 𝑓 

Nyt jaetaan operaattorin edeltä eli operaattori tulee rivin alkuun: 
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𝑦 = 5 × 𝑎 + 3 × 𝑏 + 7 × 𝑐 

+11 × 𝑑 + 42 × 𝑒 + 𝑓 

Kaavojen kirjoittamisen peruskurssi 
Tässä kohdassa kuvataan matemaattisten merkintöjen kirjoittamisen 

sääntöjä niin laajasti kuin jokaisen asiatekstejä joskus kirjoittavan pi-

täisi osata. 

Kaavojen kirjoittamisen välineet 
Matemaattisia merkintöjä voidaan kirjoittaa 

– millä tahansa ohjelmalla, jolla voi kirjoittaa tekstiä, mutta tällöin 

joudutaan ehkä jättämään pois muotoiluja tai korvaamaan ne jol-

lain tavalla 

– tekstinkäsittelyohjelmilla, joilla voi tehdä muotoiluja kuten kursi-

vointi ja yläindeksit 

– erikoisvälineillä kuten Wordin kaavatilassa tai LaTeXilla. 

Seuraava esimerkki esittää saman kaavan eritasoisilla välineillä kirjoi-

tettuna. Välineitä käsitellään laajahkosti kirjan viimeisessä osassa Mate-

maattisten tekstien kirjoittamisen tekniikat. 

f_1 = (1/(2π))√((k/m) − δ^2 ) 

 

f1 = (1/(2π))√((k/m) − δ2 ) 

 

𝑓1 =
1

2π
√𝑘/𝑚 − 𝛿2 

Laskutoimitusten merkit 
Vähennyslaskun merkkinä ja negatiivisena etumerkkinä tulisi käyttää 

miinusmerkkiä (−, U+2212), ei yhdysmerkkiä (-), joka on selvästi lyhy-

empi. Miinusmerkkiä ei yleensä voi kirjoittaa suoraan näppäimistöltä, 

vaan siihen tarvitaan jokin muu keino; ks. esim. Merkkipaletti. 

5 − 2 

Kertolaskua voidaan merkitä kertomerkillä (×, U+00D7) tai kertopis-

teellä (⋅, U+22C5). Niillä on merkitysero monissa matemaattisissa il-

mauksissa, mutta ei tavallisessa lukujen tai suureiden tulon merkitse-

misessä. Kertomerkki erottuu paremmin, ja se on helpompi kirjoittaa; 

ks. Standardinäppäimistö. Kertolaskua ei pidä merkitä x-kirjaimella 

eikä asteriskilla (*). 
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2 × 2 

Kertolasku voidaan merkitä myös kirjoittamalla kerrottavat peräkkäin 

ilman mitään laskutoimituksen merkkiä. Tämä ei kuitenkaan ole mah-

dollista silloin, kun jälkimmäinen kerrottava on luku (esimerkiksi 

𝑥 × 7). 

7𝑥 = 7 × 𝑥 

Jos ilmaus sisältää jakolaskun, jota seuraa samaan kokonaisuuteen kuu-

luva kertolasku, on rakenne osoitettava sulkeilla. Muutoin voi syntyä 

epävarmuus siitä, onko 
2

3
× 4 tulkittava (

2

3
) × 4 vai 

2

3×4
. Ensimmäinen 

tulkinta on oikea, mutta tämä ei aina ole kaikille lukijoille selvää. 

(
2

3
) × 4 

Välilyönnit laskutoimitusten merkkien yhteydessä 
Merkkien +, −, × ja ∙ ympärille kirjoitetaan välilyönnit. Tarkassa asette-

lussa voidaan välilyöntien leveyttä säätää; ks. Välit. 

1 + 2 

𝑎 − 𝑏 

(𝑥 + 𝑦) × 3 

Jos kuitenkin merkki + tai − on luvun etumerkkinä tai lausekkeen 

edessä (eikä kahden lausekkeen välissä), sen jälkeen ei kirjoiteta väli-

lyöntiä. 

+2 

−4 

−a 

Välilyöntiä ei käytetä, jos kertolasku merkitään kirjoittamalla kerrotta-

vat peräkkäin.  

𝑥𝑦 

Merkin ”/” ympärille matematiikkastandardi ei vaadi eikä matematii-

kassa ole tapana kirjoittaa välilyöntiä. Se ei toisaalta kielläkään sitä, ja 

suomalainen standardi SFS 4175 vaatii välilyönnit silloin, kun ”/” tar-

koittaa jakolaskua. 

𝑎

𝑏
 

𝑎 𝑏 



17 
 

Sulkeiden käytön perusteet 
Sulkeina eli sulkumerkkeinä käytetään standardin mukaan yleensä ta-

vallisia kaarisulkeita ( ), myös silloin, kun sulkeita on sisäkkäin. Mate-

matiikassa melko yleinen hakasulkeiden [ ] ja aaltosulkeiden { } käyttö 

ulompina sulkeina on yleensä aiheetonta; niillä on joissakin yhteyksissä 

omat erikoismerkityksensä, ja niiden käyttö on parasta rajata sellai-

seen. 

(𝑎 × (𝑏 + 𝑐))
2
 

Sellainen merkintätapa kuin [𝑎 × (𝑏 + 𝑐)]2 on matematiikassa melko 

yleinen, mutta ei siis suositeltu. 

Lisätietoja: Sulkeet. 

Ylä- ja alaindeksien peruskäyttö 
Jos tekstissä ei tarvita muita ala- tai yläindeksejä kuin numerot 1, 2 ja 3 

yläindekseinä, ne on kätevintä kirjoittaa asianomaisia erikoismerkkejä 

käyttäen. Windows-ohjelmissa komennot ovat Alt 0185, Alt 0178, Alt 

0179. 

m² 

𝑥³ 

Jos tarvitaan näiden sijasta tai ohella muita yläindeksejä tai alaindek-

sejä, tulisi ne kaikki toteuttaa yhtenäisellä tavalla. Usein helpoin tapa on 

käyttää tekstinkäsittelyohjelman yläindeksi- tai alaindeksikomentoja. 

Lisätietoja: Ylä- ja alaindeksit. 

Suureiden kirjaintunnusten käyttö 
Lausekkeissa ja yhtälöissä on käytettävä suureiden tunnuksia, ei kos-

kaan sanoja tai lyhenteitä. Yleiskielisessä tekstissä voi sanoa ”nopeus on 

etäisyyden ja ajan osamäärä”, mutta ilmaus ”nopeus = etäisyys/aika” on 

sekakielinen. Jos esitetään asia kaavana, ilmaistaan suureet tunnuksilla. 

 𝑣 =
𝑙

𝑡
 

Tunnusta ei pidä käyttää turhaan, pelkän nimeämisen takia. Voidaan 

kirjoittaa ”Kolmion pienin kulma 𝛼 on π/6”, jos tunnusta 𝛼 käytetään 

myöhemmin, mutta jos tunnusta ei käytetä mihinkään, lause on pa-

rempi ilman sitä. 

Myöskään sellaisia merkintöjä kuin ”ln 𝑥 + vakio” ei pidä käyttää, 

vaan parametreja merkitään tunnuksilla, jotka tarvittaessa selitetään. 

Esimerkiksi tunnuksen 𝐶 käyttö ns. integroimisvakiolle ei yleensä tar-

vitse selitystä matemaattisessa tekstissä. 



18 
 

∫
1

𝑥
d𝑥 = ln 𝑥 + 𝐶 

Kieliriippumattomuus tavoitteena 
Kirjaintunnusten käyttö nimien sijasta on osa sitä, että matemaattiset 

ilmaukset ovat yleensä kielestä riippumattomia. Kaava voidaan kopi-

oida sellaisenaan suomenkielisestä dokumentista englanninkieliseen tai 

ranskankieliseen. Tämä on ainakin hyvä tavoite. 

Käytännössä merkintätapojen välillä on jossain määrin eroja kielten 

ja kulttuurien välillä. Erot ovat vähentyneet muun muassa standardoin-

nin ansiosta. Kielikohtaisten merkintätapojen mahdollisuus on kuiten-

kin otettava huomioon käännettäessä tekstejä ja otettaessa omaan esi-

tykseen kaava vieraskielisestä tekstistä. Esimerkiksi vanhassa ranskan-

kielisessä tekstissä voi esiintyä funktioiden tunnukset tg ja coséc nykyi-

sen standardin mukaisten (tan ja csc) sijasta. Nykyisinkin etenkin ame-

rikkalaisissa teksteissä tunnus ℕ tarkoittaa usein positiivisten koko-

naislukujen joukkoa {1, 2,…} eikä standardin mukaista luonnollisten lu-

kujen joukkoa {0, 1, 2,…}. 

Kun valitaan tunnuksia muuttujille, funktioille ym., joille ei ole vakiin-

tuneita tunnuksia, kannattaa pitää mielessä kieliriippumattomuuden 

tavoite. Matematiikassa ja fysiikassa käytetyt tunnukset on yleensä 

muodostettu kansainvälisesti tunnettujen kielten sanoista, lähinnä lati-

nan tai kreikan mutta myös ranskan, saksan tai englannin sanoista. 

Ehtojen ilmaisemisessa on kuitenkin tapana käyttää tekstissä käyte-

tyn kielen sanoja seuraavaan tapaan: 

δ𝑖𝑘 = {
1 kun 𝑖 = 𝑘
0 muulloin

 

Tätä ei voi pitää virheenä, etenkään kun standardikin käyttää sanoja täl-

laisissa yhteyksissä. Yleistajuisessa esityksessä sanat lisäävät ymmär-

rettävyyttä. Parempi menettely on kuitenkin yleensä sellainen, missä 

käytetään vain välimerkkejä tai muotoilukeinoja. Tämä voi vaatia sellai-

sen ilmauksen kuin ”muulloin” tai ”otherwise” korvaamista eksplisiitti-

sellä ehdolla. 

δ𝑖𝑘 = {
1, 𝑖 = 𝑘
0, 𝑖 ≠ 𝑘

 

Edellä on ehto erotettu lausekkeesta pilkulla. Toinen vaihtoehto on kir-

joittaa ehto sulkeisiin: 

δ𝑖𝑘 = {
1 (𝑖 = 𝑘)
0 (𝑖 ≠ 𝑘)
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Kursivoinnin perusteet 
Muuttujat kirjoitetaan kursiivilla, esimerkiksi 𝑥 ja 𝑦. Fysiikan vakioiden 

(luonnonvakioiden) tunnukset kuten valon tyhjiönopeuden tunnus 𝑐 

käsitetään muuttujiksi, koska niiden arvot eivät määräydy matemaatti-

sesti. Ks. Vakiot. 

𝐸 = 𝑚𝑐2 

Matematiikassa yleisesti määritellyt funktiot, eli käytännössä matema-

tiikan hakuteoksissa esitetyt funktiot, kirjoitetaan pystyfontilla (siis ei 

kursiivilla), esimerkiksi sin, exp, ln, Γ. Sama koskee operaattoreita, joille 

on annettu kirjaimista koostuvat nimet, kuten div ja rot. 

sin 𝑥 

Lukuarvoltaan kiinteät matemaattiset vakiot kirjoitetaan standardin 

mukaan pystyfontilla, esimerkiksi e, π ja i. Tästä yleisesti poiketaan ma-

tematiikassa; etenkin e ja i kirjoitetaan useimmiten kursiivilla (aiemmin 

myös MAOL-taulukoissa, mutta nykyisin siinä e ja π ovat pystyfontilla, 

imaginaariyksikön tunnus i kursiivilla). 

eiπ+ 1 = 0 

Fysikaalisten vakioiden eli luonnonvakioiden symbolit kirjoitetaan kur-

siivilla, esim. valon tyhjiönopeuden symboli 𝑐. Ne ovat luonteeltaan suu-

reiden arvoja, ja suureiden symbolithan kirjoitetaan kursiivilla. 

Numeroin esitettyjä lukuja ei kursivoida, ei myöskään laskutoimitus-

ten merkkejä eikä sulkeita. Ei siis kirjoiteta esimerkiksi a + (b/2) vaan 

seuraavasti: 

𝑎 + (
𝑏

2
) 

Mittayksiköiden tunnuksia (kuten metrin tunnus m) ei saisi koskaan 

kursivoida, ei edes silloin, kun ne esiintyvät muuten kursivoidussa teks-

tissä. Varsinaisissa matemaattisissa kaavoissa ei yleensä esiinny mit-

tayksiköitä, mutta niitä voi esiintyä välivaiheissa, kun yleisestä fysiikan 

kaavasta lasketaan erityisiä suureiden arvoja. Lisäksi niitä esiintyy yh-

tälöissä, joissa yksinkertaisesti ilmoitetaan suureen arvo. 

𝑠 = 3,4 m 

Huolitellussa ladonnassa kursivointiin liittyy monia yksityiskohtia. 

Siinä pyritään mm. välttämään kursivoidun kirjaimen törmääminen 

seuraavaan kirjaimeen, kuten helposti käy esimerkiksi ilmauksessa f(0). 

Lisätietoja: Kursivointi. 
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Antiikvafonttien paremmuus 
Matemaattisissa teksteissä käytetään vakiintuneesti antiikvafonttia eli 

pääteviivallista fonttia (serif font), esimerkiksi Times New Romania tai 

Cambriaa. Tämä johtuu mm. siitä, että antiikvafonteissa matemaattiset 

erikoismerkit ovat paremmin erotettavissa kirjaimista, esimerkiksi 

unionin merkki ∪ kirjaimesta U. Groteskifonteissa eli pääteviivatto-

missa fonteissa (sans-serif font) kuten Arialissa erot ovat usein liian 

pieniä: ∪, U. Myös kursivoinnin erottuvuuden kannalta pääteviivalliset 

fontit ovat parempia. Lisätietoja: Fontit. 

Säde 𝑟 saadaan kaavasta 𝑟 =
𝑎𝑏𝑐

4𝐴
. 

Jos matemaattisilla ilmauksilla on tekstissä vähäinen osa ja ne ovat yk-

sinkertaisia, niissä voidaan käyttää myös groteskifonttia, jos teksti 

muutoin on groteskifontilla. Tämä on yleensä parempi ratkaisu kuin 

fonttien sekoittaminen. Huomaa kuitenkin, että esimerkiksi Wordin 

kaavatilassa ei voi käyttää groteskifonttia. 

Säde r saadaan kaavasta r = abc/(4A). 

Joissakin erikoistehtävissä käytetään nimenomaan groteskifonttia. Ks. 

Tensorit. 

Funktiomerkinnät 
Funktion argumentit kirjoitetaan sulkeisiin heti (ilman väliä) funktion 

tunnuksen jälkeen. 

𝑓(𝑥) 

cos(𝜔𝑡 + 𝜑) 

sin (
𝑥

2
) 

Argumenttia ympäröivät sulkeet voidaan kuitenkin jättää pois, jos seu-

raavat ehdot täyttyvät: 

– Kyseessä on matematiikassa yleisesti määritellyn funktion symboli. 

– Funktion symboli koostuu vähintään kahdesta kirjaimesta (esimer-

kiksi ln 𝑥 on sallittu, mutta Γ 𝑥 ei). 

– Argumentissa ei ole laskutoimitusten merkkejä (kuten +). 

Tässä tapauksessa tulee funktion merkin ja argumentin välissä olla väli. 

Standardi käyttää ilmausta ”thin space” (suomennettu ”pieni väli”), 

mutta tätä ei ole määritelty. Word tuottaa kaavatilassa automaattisesti 

esityksen, jossa on pienekö väli. Tavallisessa tekstissä voi käyttää sito-

vaa väliä, esimerkiksi ln 2, tai ohutta sitovaa väliä, esimerkiksi ln 2, eikä 

näillä useinkaan ole juuri eroa; ks. Välien leveydet. 
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sin 𝑥 

cos 𝑛π 

ln 2 

Sulkeet on kuitenkin merkittävä aina, kun on sekaannuksen vaara. Esi-

merkiksi ilmauksen cos 𝑥 + 𝑦 voisi tulkita virheellisesti merkitsevän 

cos(𝑥 + 𝑦). Siksi on käytettävä sulkeita jommallakummalla seuraavista 

tavoista: 

cos(𝑥) + 𝑦  

(cos 𝑥) + 𝑦 

Jos argumentteja on useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla ja välilyön-

nillä. Välilyönti jätetään usein pois, mutta tämä heikentää luettavuutta. 

𝑔(𝑥, 𝑦) 

Standardi sallii yleisesti myös puolipisteen käytön pilkun sijasta, esi-

merkiksi 𝑔(𝑥; 𝑦), mutta se ei ole tavallista. Puolipisteen käyttöön voi 

kuitenkin olla aihetta, jos argumentteina on lukuja, joissa on desimaali-

pilkkuja. 

𝑔(1,2;  5,11;  0,1) 

Versaali ja gemena 
Tässä kirjassa käytetään kirjaimista A, B, C jne. nimitystä versaali ja kir-

jaimista a, b, c jne. nimitystä gemena. Nämä ovat perinteisen kirjapaino-

kielen nimityksiä ja osuvampia kuin arkikielen nimitykset ”iso kirjain” 

ja ”pieni kirjain” tai kielenhuollon suosittamat ”suuraakkonen” ja ”pien-

aakkonen”. Olennainen ero on nimittäin muodon eikä koon ero, ja mate-

maattisessa esityksessä merkin koko on aivan eri asia – se viittaa fontti-

kokoon, joka voi vaihdella eri syistä. 

Matemaattisissa merkinnöissä versaalilla ja gemenalla on merkitys-

ero: 𝑎 ja 𝐴 ovat aivan erillisiä, toisistaan riippumattomia tunnuksia. 

Eroa ei pidä hävittää edes virkkeen alussa. Jos virke jostain syystä jou-

dutaan aloittamaan matemaattisella ilmauksella, virke aloitetaan geme-

nalla, jos ilmauksen sisältö sitä vaatii. 

𝒙 on kohtisuorassa 𝒚:tä vastaan. 

Tällaiset tilanteet ovat yleensä helposti vältettävissä. 

Vektori 𝒙 on kohtisuorassa vektoria 𝒚 vastaan. 
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Erityiset kirjaintyylit 
Matematiikassa on vanhastaan käytetty erityylisiä kirjaimia eri tarkoi-

tuksiin. Seuraavilla eri tyyleillä voi olla olennainen merkitysero, eli kyse 

ei ole vain tekstin ulkoasun muotoilusta tai koristelusta: 

 Kirjaintyyli Käyttö Esimerkki 

A tavalliset kirjaimet monet yleiset tunnukset log 

𝐴 kursiivi muuttujien tunnukset 𝑎 = 𝑏 + 𝑐  

A lihava mm. eräät operaattorit grad 

𝑨 lihava kursiivi mm. vektorit 𝒂 = 𝒃 × 𝒄  

𝒜  kaunokirjoitus mm. eräät funktiot ℋ  

𝔄  fraktuura mm. eräät funktiot ℨ  

Käytännössä kursivointi tehdään yleensä kursivointikäskyllä tai käyttä-

mällä ohjelmaa, joka automaattisesti kursivoi kirjaimet. Lihavointi teh-

dään yleensä ohjelman lihavointikäskyllä. Sen sijaan kaunokirjoitus- ja 

fraktuurakirjaimet toteutetaan erillisinä merkkeinä, joiden tuottami-

seen on ohjelmakohtaisia välineitä. Niitä ei matemaattisissa teksteissä 

pitäisi toteuttaa pelkällä fontin valinnalla. 

Matemaattisen ilmauksen suhde tekstiin 

Tekstikaavat 
Matemaattinen ilmaus voidaan kirjoittaa tekstikaavaksi eli osaksi teks-

tikappaletta, kuten 1 + 1 = 2. Välimerkkien käytön kannalta tekstikaava 

on verrattavissa sanoihin. Sen perään tulee siten piste, jos se on virk-

keen lopussa. Jos se on virkkeen keskellä, sen jälkeen voi tulla pilkku, 

jos virkkeen rakenne sitä vaatii. 

Laske energia kaavasta 𝐸 = 𝑚𝑐2. 

Kaava 𝐸 = 𝑚𝑐2, jonka Einstein esitti, on muodostunut modernin fy-

siikan symboliksi. 

On tulkinnanvaraista, miten kaavan lopussa oleva välimerkki tulisi si-

joittaa pystysuunnassa silloin, kun kaava vie tilaa enemmän kuin yhden 

rivin. Tavallisinta lienee, että välimerkki pyritään sijoittamaan tekstin 

peruslinjalle, vaikka merkki tällöin onkin kaavan suhteen keskellä. 

Tämän määrää determinantti |
𝑎 𝑏 𝑐
𝑑 𝑒 𝑓
𝑔 ℎ 𝑖

|. 
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Näyttökaavat 
Matemaattinen ilmaus voidaan vaihtoehtoisesti esittää niin sanottuna 

näyttökaavana, joka on omana kokonaisuutenaan, tavallisesti omana 

kappaleenaan. Nimitys ”näyttökaava” on hiukan kömpelö käännös eng-

lannin ilmauksesta ”display formula”, mutta sitä käytetään mm. Wordin 

käyttöliittymässä ja siksi myös tässä kirjassa. 

Usein näyttökaavat keskitetään vaakasuunnassa etenkin matemaatti-

sissa teksteissä. 

1 + 1 = 2 

(𝑥 + 𝑎)𝑛 =∑(
𝑛

𝑘
)𝑥𝑘𝑎𝑛−𝑘

𝑛

𝑘=0

 

Keskittäminen on kuitenkin vain typografinen käytäntö, eikä mikään 

yleinen sääntö vaadi sitä. Elleivät esimerkiksi julkaisijan antamat ohjeet 

vaadi keskittämistä, voidaan sen sijasta sisentää kaikkia näyttökaavoja 

hiukan, kuten fysiikassa usein tehdään. Voidaan jopa aloittaa ne vasem-

malta suunnilleen samasta kohdasta kuin tekstikappaleet, varsinkin ka-

peassa palstassa. 

(𝑥 + 𝑎)𝑛 =∑(
𝑛

𝑘
) 𝑥𝑘𝑎𝑛−𝑘

𝑛

𝑘=0

 

Näyttökaavakin on yleensä jotenkin kytkettävä tekstiin. Se voidaan 

tehdä niin, että rakenne on sama kuin tekstikaavaa käytettäessä, kaava 

vain on ladottu erilleen – mutta välimerkit ovat paikoillaan. 

Juuret lasketaan kaavasta 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
. 

Vaikka kaavaa edeltävä teksti päättyisi kaksoispisteeseen, kuuluu kaa-

van loppuun useimpien ohjeiden mukaan kuitenkin piste – johonkin 

virkkeen on loputtava. 

Juuret lasketaan seuraavasta kaavasta: 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
. 

Välimerkit jäävät pois kaavasta, jos siitä tehdään täysin erillinen niin, 

että se ei ole osa mitään virkettä. Käytännössä kaava tällöin numeroi-

daan ja siihen viitataan tekstissä numerolla. Tällöin numero usein kir-

joitetaan sulkeisiin myös viittauksessa, esimerkiksi ”kaavasta (17)”, 

mutta se on tarpeetonta. Jos esityksessä on numeroituja kaavoja, on ta-

vallista ja yleensä selvintä numeroida kaikki näyttökaavat. 

Juuret lasketaan kaavasta 17. 
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(17)      𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Kaavojen kehystäminen 
Näyttökaavaa voidaan korostaa reunaviivoilla. Viivat eivät saa häiritä 

kaavan luettavuutta, vaan niiden tulee olla tarpeeksi etäällä siitä.  

Juuret lasketaan oheisesta kaavasta. 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Jos reunaviivat tehdään esimerkiksi Wordin kaavatilassa, Word yleensä 

jättää riittävästi tyhjää tilaa, kuten edellisessä esimerkissä. Siinä on käy-

tetty kaavatilan tarjoamaa valmista välinettä: Rakenne-välilehden Ra-

kenteet-kohdasta valitaan ”Korostus” ja sitten kehystys kohdasta ”Ke-

hyksissä olevat kaavat”. 

Valinta tekstikaavan ja näyttökaavan välillä 
Kaava kannattaa esittää näyttökaavana, jos ainakin yksi seuraavista eh-

doista täyttyy: 

– kaava on kokonaisuuden kannalta tärkeä tai muuten korostettava 

– kaavaan viitataan tekstissä muuallakin kuin sen välittömässä lähei-

syydessä 

– kaavan esittäminen tekstikaavana olisi hankalaa sen korkeusvaati-

musten tai muiden syiden takia. 

Päätteen liittäminen matemaattiseen ilmaukseen 
Jos matemaattinen ilmaus on osa lausetta, sen tulee olla lauseyhteyden 

vaatimassa sijamuodossa. Sijamuoto on merkittävä kirjoituksessa siten, 

että ilmauksen jälkeen on kaksoispiste ja taivutuspääte. 

Näin käy 𝑘:ssa tapauksessa 𝑛:stä. 

Joukko koostuu 𝑝 + 1:stä alkiosta. 

Täten 𝐶 on 𝐴:n ja 𝐵:n yhdiste. 

Tästä voidaan päätellä 𝑓 ∘ 𝑔:n jatkuvuus. 

Joissakin tilanteissa voidaan selvyyttä ehkä parantaa sulkeilla. 

Joukko koostuu (𝑝 + 1):stä alkiosta. 

Yleensä on kuitenkin hyvä välttää matemaattisten ilmausten taivutta-

mista. Usein auttaa se, että asia ilmaistaan kaavalla eikä sanallisesti. 

Toinen keino on ns. tukisubstantiivin käyttö: ei kirjoiteta esimerkiksi 

𝐴:sta ja 𝑔:stä vaan joukosta 𝐴 ja funktiosta 𝑔. 

Täten 𝐶 = 𝐴 ∪ 𝐵. 

Tästä voidaan päätellä funktion 𝑓 ∘ 𝑔 jatkuvuus. 
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Virkkeen aloittaminen 
Mikään yleinen sääntö ei kiellä aloittamasta virkettä matemaattisella 

symbolilla tai kaavalla, mutta sitä on hyvä välttää tyyli- ja selvyyssyistä. 

Yleensä tukisubstantiivi auttaa. Esimerkiksi virke ”𝐻 on jatkuva funk-

tio” on parempi esittää seuraavasti: 

Funktio 𝐻 on jatkuva. 

Kaavan lukutavan vaikutus virkkeeseen 
Periaatteessa virke, jossa on kaava, kirjoitetaan ajatellen kaavan ääneen 

lukemisen tapaa. Esimerkiksi ilmaus 𝑎 < 𝑏 luetaan ”𝑎 on pienempi kuin 

𝑏”, joka on muodoltaan lause, joten voidaan kirjoittaa seuraavasti: 

Jos 𝑎 < 𝑏, niin yhtälöllä ei ole ratkaisuja. 

Ei siis tarvitse kirjoittaa pitemmästi esimerkiksi ”jos ehto 𝑎 < 𝑏 pätee”. 

Toisaalta lukutapasääntöä ei tarvitse tulkita niin tiukasti, ettei sen tyyp-

pinen rakenne kuin ”tapaus 𝑎 < 𝑏” lainkaan olisi mahdollinen. Lukuta-

vaksi voidaan ajatella ”tapaus ’𝑎 on pienempi kuin 𝑏’”, eli siinä kaava on 

ikään kuin tapauksen nimi, kuten ilmauksessa ”tapaus X”.  

Käsittelemme tapauksen 𝑎 < 𝑏 myöhemmin. 

Ei siis tarvitse kirjoittaa pitemmin ”tapauksen, jossa 𝑎 < 𝑏”. 

Valinta tekstin ja matemaattisen merkinnän välillä 
Usein sama asia voidaan hyvin sanoa joko tekstillä tai matemaattisella 

merkinnällä. Valinta on usein tyylikysymys, ja siinä pitäisi ottaa huomi-

oon kohderyhmä: yleistajuiseen esitykseen sopii yleensä paremmin sa-

nallinen ilmaus. Seuraavassa esimerkissä toinen vaihtoehto, joka on 

standardin mukainen, voi tuntua oudolta monista matemaattisiin mer-

kintöihin tottuneistakin. Kolmannessa vaihtoehdossa on merkintää sel-

ventävät sulkeet. 

Funktiolla 𝑓 on nollakohta välillä [𝑎, 𝑏]. 

∃𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] 𝑓(𝑥) = 0  

(∃𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏])𝑓(𝑥) = 0  

Monet matemaattiset merkit kuuluvat vain tiettyihin merkintöihin, eikä 

niitä pidä irrottaa sellaisista yhteyksistä. Vaikka esimerkiksi voidaan 

sanoa, että merkki ”∃” tarkoittaa olemassaoloa, sitä ei pidä käyttää esi-

merkiksi sanojen ”on olemassa” vastineena lauseessa. Sellaiset ilmauk-

set kuin ”∃ luku 𝑥, jolle…” ovat muistiinpanomerkintöjä, eivät hyväksyt-

täviä tekstissä. 
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Yhtenäinen ulkoasu 
Tekstissä tulisi pyrkiä käyttämään vain yhtä fonttia yhdessä koossa. Ot-

sikoissa voi käyttää isompaa fonttikokoa ja eri fonttiakin kuin leipäteks-

tissä, mutta leipätekstissä ei pitäisi olla vaihtelua. Poikkeuksena on ala- 

ja yläindeksien koon pienennys. 

Varsinkin matemaattisessa tekstissä koon vaihtelu voi aiheuttaa jopa 

epäselvyyksiä. Jos tekstissä mainitaan esimerkiksi AB ja vähän myö-

hemmin AB isommalla fonttikoolla, niin onko sillä jokin erityinen mer-

kitys vai onko se vahinko? Vahinkoja syntyy esimerkiksi leikattaessa ja 

liimattaessa tekstejä, ellei tekstin tyyliä huomata yhtenäistää liimaami-

sen yhteydessä tai jälkeen. 

Myös taulukoissa ja kuvissa pitäisi pyrkiä käyttämään samaa fonttia, 

mieluiten myös samaa fonttikokoa kuin tekstissä. Jos kuitenkin tau-

lukko sisältää lähinnä suuren määrän lukuja, voidaan siinä käyttää eri 

fonttia (usein groteskifonttia, vaikka leipäteksti on antiikvaa) ja pie-

nempää fonttikokoa. 

Esityksen linearisointi 
Useissa tilanteissa on välttämätöntä linearisoida teksti täysin eli esittää 

se pelkkänä peräkkäisten merkkien jonona. Seuraava esimerkki havain-

nollistaa kaavan esittämistä näyttökaavana, tekstikaavana ja linearisoi-

tuna Wordissa. 

∑𝑎𝑘𝑥
𝑘

𝑛

𝑘=0

 

Tulos lasketaan kaavasta ∑ 𝑎𝑘𝑥
𝑘𝑛

𝑘=0 . 

∑(𝑎𝑘𝑥
𝑘)

𝑛

𝑘=0

 

Tekstikaavassa siis esimerkiksi muutetaan summamerkin (∑) ylä- ja 

alapuolella olevat merkinnät ala- ja yläindekseiksi. Linearisoinnissa ne, 

kuten myös ala- ja yläindeksit yleisesti, korvataan erikoismerkinnöillä 

esimerkiksi niin, että ”_” tarkoittaa, että seuraa alaindeksi, ja ”^” tarkoit-

taa, että seuraa yläindeksi. Tällaisia merkintätapoja voidaan joutua 

käyttämään pakon edessä, ja siksi niitä kuvataan tässä kirjassakin, 

mutta ne heikentävät luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. 

Wordin kaavatilassa voi linearisoida kaavan, jolloin tulos on edellä 

esitetyn mukainen. Usein linearisointi on melko luettava, mutta jotkin 

Wordin linearisoinneissa käyttämät merkinnät ovat vaikeaselkoisia; 

esimerkiksi kaavasta 𝑥
𝑓
→ 𝑦 tulee 𝑥□(→ ┴𝑓 ) 𝑦. Tässä kirjassa kuvataan 

lähinnä sellaisia linearisointeja, jotka ovat melko yleisesti ymmärrettä-

vissä ilman selityksiä. Wordin linearisoinnit ovat UnicodeMath-määrit-

telyn mukaisia. 

https://www.unicode.org/notes/tn28/
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On myös kehitetty ohjelmia, jotka muuntavat linearisoidun esityksen 

tyylikkäästi muotoilluksi. Tällöin käytetään jotain täsmällisesti määri-

teltyä linearisoinnin järjestelmää kuten AsciiMath (ks. verkkosivua As-

ciiMath Tutorial). Myöhemmin tässä kirjassa käsitellään MathJax-ohjel-

mistoa, joka osaa muiden muotojen lisäksi käsitellä myös AsciiMath-esi-

tyksiä. 

Matemaattiset merkinnät A–Ö 

Ackermannin funktio 
A(𝑥, 𝑦) tavanomainen merkintä; kursivoinnista ks. Funktiot ja kursivointi 

Adjungaatti 
𝑨H standardinmukainen; myös yläindeksi H lihavoitu 

𝑨* 
vaihtoehtoinen, mutta tarkoittaa myös konjugaattia; asteriski lihavoitu, ei yläindek-

sinä 

𝑨+ vaihtoehtoinen; plusmerkki yläindeksinä 

𝑨† usein käytetty, yläindeksinä risti ”†” (U+2020) 

Matriisin adjungaatti eli adjungoitu matriisi eli Hermiten konjugoitu 

matriisi (Hermitian conjugate matrix, adjoint matrix) on sen konjugaa-

tin transpoosi eli 𝑨H = (𝑨)
T

. 

Airyn funktiot 
Ai(𝑧) standardinmukainen 

Bi(𝑧) standardinmukainen, eri funktio; myös nimellä Bairyn funktio 

Joskus käytetään myös kahta muuta Airyn funktiota, joita merkitään 

Gi(𝑧) ja Hi(𝑧). 

Ala- ja ylärajat 

Suurin alaraja infimum 

inf 𝐴 
standardinmukainen; suurin luku, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin joukon A lu-

vut 

inf N = 0 

inf({𝑥 ∈ R | 𝑥 > 42}) = 42 

http://www.wjagray.co.uk/maths/ASCIIMathTutorial.html
http://www.wjagray.co.uk/maths/ASCIIMathTutorial.html
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Pienin yläraja supremum 

sup 𝐴 standardinmukainen; pienin luku, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin A:n luvut 

Lausekkeiden ala- ja ylärajat 
Usein käytetään sellaisia merkintöjä kuin 𝑠up 𝑥∈𝐴𝑓(𝑥) tai sup

𝑥∈𝐴
𝑓(𝑥) 

tarkoittamaan suurinta alarajaa funktion 𝑓 arvoille, kun argumentti 

kuuluu joukkoon 𝐴. Standardinmukaisesti tämä voidaan esittää seuraa-

vasti: 

sup({𝑓(𝑥) | 𝑥 ∈ 𝐴}) 

Tällaisista merkinnöistä jätetään usein kaarisulkeet pois, esimerkiksi 

sup{𝑓(𝑥) | 𝑥 ∈ 𝐴}. Standardi ei kuitenkaan kuvaa tällaistakaan käytän-

töä. (Vrt. Maksimi ja Minimi.) 

Algebralliset rakenteet 
Algebrallisia rakenteita kuten ryhmiä, renkaita ja kuntia merkitään 

usein samalla tunnuksella kuin sen alkioiden joukkoa.  

reaalilukujen kunta R 

ryhmä 𝐺 

Tarkemmassa esityksessä voidaan ilmoittaa myös rakenteeseen kuulu-

vien laskutoimitusten symbolit. Usein ne kirjoitetaan sulkeisiin joukon 

tunnuksen jälkeen, esimerkiksi R(+,⋅). Loogisempana voidaan kuiten-

kin pitää merkintää, joka vastaa järjestetyn parin tai jonon merkintää 

eli jossa myös joukon tunnus on sulkeissa: (R,+,⋅). Vielä selvempää on 

käyttää sulkeina kulmasulkeita: 

reaalilukujen kunta ⟨R,+,⋅⟩  

ryhmä ⟨𝐺,∗⟩ 

Alkiorelaatiot 
𝑥 ∈ 𝐴 standardinmukainen; luetaan ”𝑥 kuuluu 𝐴:han” tai ”𝑥 on 𝐴:n alkio” 

𝐴 ∋ 𝑥 standardinmukainen; tarkoittaa samaa kuin edellinen 

𝑥 ∉ 𝐴 standardinmukainen; luetaan ”𝑥 ei kuulu 𝐴:han” tai ”𝑥 ei ole 𝐴:n alkio” 

𝐴 ∌ 𝑥 standardinmukainen; tarkoittaa samaa kuin edellinen 

∈ kuulumismerkki (element of) 

U+2208 Unicode 

\in LaTeX ja Word kaavatilassa 
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∋ käänteinen kuulumismerkki (contains as member) 

U+220B Unicode 

\ni LaTeX ja Word kaavatilassa 

Unicode-standardissa on myös merkkien ∈ ja ∋ pienemmät vastineet ∊ 

(U+220A) ja ∍ (U+220D). Niiden käyttö ei ole matematiikkastandardin 

mukaista, mutta raportti UTR #25 kuvaa ne varianteiksi. 

∉ kuulumattomuusmerkki (not an element of) 

U+2209 Unicode 

\notin LaTeX  

\notelement Word kaavatilassa 

∌ käänteinen kuulumattomuusmerkki (does not contain as member) 

U+220C Unicode 

\notni LaTeX 

\notcontain Word kaavatilassa 

Merkkien ∉ (U+2209) ja ∌ (U+220C) sisältämä poikkiviiva voi olla myös 

pystysuora (esimerkiksi ∉). Tämä on fontista johtuvaa vaihtelua (ja 

harvinaista). 

Alleviivaukset ja ylleviivaukset 
Joissakin matemaattisissa merkinnöissä käytetään merkkien alleviivaa-

mista ja ylleviivaamista. Standardi ei määrittele tähän käytettäviä kei-

noja. Seuraavassa on tavallisimpia tapoja. Niitä kaikkia voi pitää peri-

aatteessa hyväksyttävinä, jos niitä käytetään johdonmukaisesti, mutta 

käytännössä tulosten laatu vaihtelee.  

a ̲ kirjaimen jälkeen merkki U+0332 (yhdistyvä alaviiva, combining low line) 

a kirjain alleviivattuna Wordin alleviivauskomennolla 𝑎 

𝑎 kirjain, johon on lisätty Wordin kaavatilassa alapalkki 

Ylleviivaus tehdään vastaavilla tavoilla. Wordin perustilassa ei ole ylle-

viivausta, vaan siinä ylleviivaus tehdään kaavatilassa. 

a ̄ kirjaimen jälkeen merkki U+0304 (yhdistyvä pituusmerkki, combining macron) 

a ̅ kirjaimen jälkeen merkki U+0305 (yhdistyvä yläviiva, combining overline) 

�̅� kirjain, johon on lisätty Wordin kaavatilassa yläpuolinen viiva 

𝑎 kirjain, johon on lisätty Wordin kaavatilassa yläpalkki 

Joissakin tapauksissa on mahdollista käyttää erikoismerkkejä, joissa al-

leviivaus tai ylleviivaus sisältyy itse merkkiin, kuten alaviiva-b ḇ 
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(U+1E07) tai pituusmerkki-a ā (U+0101). Tällöin ulkoasu on kuitenkin 

usein erityylinen kuin edellä kuvattuja keinoja käytettäessä. 

Yleensä kaavaeditorilla tai vastaavalla tehty esitys on paras. Tämä 

koskee erityisesti sellaisia tilanteita, joissa alleviivauksen pitää koskea 

useita peräkkäisiä merkkejä.  Seuraavat ilmaukset on kirjoitettu Wordin 

kaavatilassa. 

𝐴𝐵𝐶    𝐴𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅  

Näistä ensimmäinen käyttää ”korostuksena” yläpalkkia, toinen yläpuo-

lista viivaa, joka tuottaa yleensä hiukan paremman ulkoasun: viiva näyt-

tää selvästi liittyvän kirjaimiin. 

LaTeXissa alleviivaus saadaan aikaan kaavatilassa käskyllä \under-

line{teksti} ja ylleviivaus käskyllä \overline{teksti}. 

Jos ilmaus joudutaan linearisoimaan niin, että ylleviivausta tai allevii-

vausta ei voida vain jättää huomiotta, voidaan ehkä käyttää sellaisia 

merkintöjä kuin ▁a (missä käytetään merkkiä U+2581) ja ¯a (missä 

käytetään merkkiä U+00AF). Nämä vastaavat Wordin kaavatilan tuotta-

mia linearisointeja ilmauksille, joissa käytetään ala- ja yläpalkkia. Sen 

sijaan merkintä _a ei ole hyvä, koska se tarkoittaa usein 𝑎:ta alaindek-

sinä. 

Areafunktiot 
areahyperbelikosekantti arcsch 𝑥 Ei arcosech 

areahyperbelikosini arcosh 𝑥 Ei arch 

areahyperbelikotangentti arcoth 𝑥  

areahyperbelisekantti arsech 𝑥  

areahyperbelisini arsinh 𝑥 Ei arsh 

areahyperbelitangentti artanh 𝑥 Ei arth 

Edellä toisen sarakkeen merkintä on standardin suosittama. Viimei-

sessä sarakkeessa on tunnus, jonka standardi mainitsee, mutta jota sen 

mukaan ”olisi vältettävä”. 

Areafunktiot ovat hyperbelifunktioiden käänteisfunktioita. Niiden 

standardinmukaiset tunnukset on muodostettu lisäämällä hyperbeli-

funktion tunnuksen eteen ”ar”.  Tästä poikkeavia merkintöjä käytetään 

usein, etenkin merkintöjä, joissa eteen on liitetty ”arc” (esimerkiksi arc-

sinh) tai joissa hyperbelifunktion jälkeen on yläindeksinä oleva −1 (esi-

merkiksi sinh−1). 
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Argumentti, funktion 
Funktion argumentit kirjoitetaan yleensä sulkeisiin funktion tunnuksen 

jälkeen. Ks. Funktiomerkinnät. 

𝑔(𝑥) 

ℎ(𝑥, 𝑦) 

sin 𝑥 

Argumentti, kompleksiluvun 
arg 𝑧 standardinmukainen  

Jos 𝑧 =  𝑟ei𝜑 siten, että −π < 𝜑 ≤ π, niin 𝑧:n argumentti eli vaihekulma arg 𝑧 on 𝜑. 

Arkusfunktiot 
Seuraavan taulukon toisen sarakkeen merkinnät ovat standardin mu-

kaiset: 

arkuskosekantti arccsc 𝑥 Ei arccosec 

arkuskosini arccos 𝑥  

arkuskotangentti arccot 𝑥 Ei arcctg 

arkussekantti arcsec 𝑥  

arkussini arcsin 𝑥  

arkustangentti arctan 𝑥 Ei arctg 

 

Arkusfunktiot eli syklometriset funktiot (inverse trigonometric functi-

ons, cyclometric functions) ovat trigonometristen funktioiden kään-

teisfunktioita, ja niiden tunnukset on muodostettu lisäämällä eteen 

”arc”, esimerkiksi ”arcsin”. Joskus alkuosana on pelkkä ”a”, esimer-

kiksi ”asin”, etenkin ohjelmointikielissä, mutta tämä ei ole standardin 

mukaista. Etenkin amerikkalaisessa käytännössä esiintyy myös sellaisia 

merkintöjä kuin ”sin−1”; ne mainittiin aiemmin MAOL-taulukoissa vaih-

toehtoisina. 

Standardin mukaan merkinnät tarkoittavat kukin yhtä funktiota. Esi-

merkiksi arkussini on määritelty niin, että 𝑦 = arcsin 𝑥 ⇔ 𝑥 = cos 𝑦, 

kun 𝑦 ∈ [−π/2, π/2]. Vanhemmassa ja osittain nykyisessäkin kirjalli-

suudessa esiintyy käytäntöä, jossa arkusfunktiot ovat ”monikäsitteisiä” 

ja merkinnät tarkoittavat funktiojoukkoja, monikäsitteiseksi ymmärre-

tyn funktion kaikkia ”haaroja”, joista yksi, ”päähaara”, vastaa standar-

dissa tarkoitettua funktiota. Sellaisessa käytännössä merkitään päähaa-

raa niin, että funktion tunnuksen tai sen arc-alun päällä on vaakaviiva: 

arcsin̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  tai arc̅̅ ̅̅ sin. 
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Standardi ei määrittele erityistä merkintää, joka tarkoittaisi funktio-

joukoksi käsitetyn arkusfunktion kaikkia haaroja. Käytännössä haarat 

voidaan ilmaista sellaisilla merkinnöillä kuin (arcsin  𝑥) + 2𝑘π, 𝑘 ∈ Z. 

Arvojoukko 
range 𝑓 funktion 𝑓 arvojen joukko eli arvojoukko (range), {𝑦|∃𝑥 𝑓(𝑥) = 𝑦} 

Merkintätapa ei ole vakiintunut. Tunnuksen range sijasta kirjoitetaan 

mm. myös Range. Englanninkielisissä matemaattisissa teksteissä range-

sana saattaa tarkoittaa myös määrittelyjoukkoa. 

Aste, matriisin 
rank A standardinmukainen 

Matriisin A aste eli ranki tarkoittaa sen lineaarisesti riippumattomien 

rivien määrää. Sitä merkitään standardin suomalaisen tekstin mu-

kaan ”aste A”. Tämä on kuitenkin ilmeinen virhe, koska merkintä on kie-

lestä riippumaton, ja englanninkielisessä tekstissä on ”rank A”. 

Aste mittayksikkönä 
15° standardinmukainen, ilmaisee kulman suuruuden 

15 °C standardin ISO 80000-1 (ja SFS 4175) mukainen, ilmaisee lämpötilan 

Asteen tunnus kirjoitetaan kiinni edeltävään lukuun, kun se on kulman 

yksikön tunnus. Kun fysiikassa merkitään lämpötila celsiusasteina, kir-

joitetaan asteen tunnus kiinni C-kirjaimeen, mutta erotetaan edeltä-

västä luvusta välilyönnillä. 

° asteen merkki (degree sign)  

U+00B0 Unicode 

\degree LaTeX kaavatilassa (gensymb-paketti) 

\degree Word kaavatilassa 

Alt 0176 Windows 

AltGr Vaihto 0 standardinäppäimistö 

LaTeXissa \degree on määritelty muissakin paketeissa, mutta saatava 

ulkoasu ei useinkaan ole oikea. LaTeXissa esimerkiksi $12 \degree 

\mathrm{C}$ tuottaa virheellisen esityksen 12°C ilman väliä; välin saa-

miseksi  asteen merkin edelle on kirjoittava $12 \ \degree 

\mathrm{C}$. 
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Matematiikassa ei yleensä käytetä astetta, vaan kulmat ilmaistaan radi-

aaneina. 

α = 60° = π/3 

Wordin kaavatilan symbolivalikossa on asteen merkin lisäksi merkit ℉ 

(U+2109) ja ℃ (U+2103), jotka tarkoittavat fahrenheitastetta ja cel-

siusastetta. Unicode-standardin mukaan ne kuitenkin ovat ns. yhteenso-

pivuusmerkkejä, joiden käyttöä ei suositella. Suositeltu tapa on kirjoit-

taa asteen merkki ja tavallinen F- tai C-kirjain, esimerkiksi °F ja °C. 

Aste, polynomin 
deg 𝑃 tavanomainen merkintä polynomin 𝑃 asteelle (degree, order) 

Jos määritellään 𝑃(𝑥) = 2𝑥5 + 10𝑥3 + 1, niin deg 𝑃 = 5. 

Asteriski 

* asteriski (asterisk)  

U+002A Unicode 

Vaihto ' Tavallinen suomalainen näppäimistö 

Asteriskia eli tähteä käytetään matemaattisissa merkinnöissä eri tarkoi-

tuksissa, yleensä tunnuksen jäljessä. Standardissa kuvatut käyttöyhtey-

det ovat kompleksiluvun konjugaatin merkitseminen (esim. z*) ja luku-

joukkojen tunnusten yhteydessä (esim. C*). Lisäksi sitä käytetään ylei-

sesti duaalisuuden merkkinä. Kertolaskun merkitsemiseen sitä ei pidä 

käyttää (paitsi ohjelmointikielissä). 

Jos asteriski on lihavoidun tunnuksen jäljessä, lihavoidaan myös aste-

riski. Ks. Lihavointi. 

Asteriski sijaitsee useimmissa fonteissa yläindeksin tapaisesti, joten 

sitä ei pidä esittää yläindeksityylillä, jottei siitä tule liian pientä ja liian 

korkealla sijaitsevaa (esim. 𝑧* ). 

Jos Wordin kaavatilassa kirjoitetaan tavallinen asteriski ”*”, se muut-

tuu asteriskioperaattoriksi, jolloin esimerkiksi z* muuttuu muotoon 𝑧 ∗. 

Tämän voi korjata valitsemalla asteriskioperaattorin ja napsauttamalla 

kaavatilan Rakenne-välilehden Työkalut-kohdan painiketta ”Normaali 

teksti”, jolloin operaattori muuttuu asteriskiksi: 𝑧*. 

Asteriskioperaattori 

∗ asteriskioperaattori (asterisk operator)  

U+2217 Unicode 
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* LaTeX  ja Word kaavatilassa 

Asteriskioperaattori on matemaattinen merkki, jota käytetään muun 

muassa funktioiden konvoluution merkkinä. Se on eri merkki kuin näp-

päimistöltä suoraan saatava asteriski, joka on typografisesti erilainen, 

ylempänä sijaitseva. Asteriskioperaattori sen sijaan muistuttaa tyylil-

tään muita matemaattisia operaattoreita kuten ”+” tai ”×”. Vertaa: 𝑓 ∗ 𝑔 

(asteriskioperaattori), 𝑓 * 𝑔 (asteriski).  Jos LaTeXin tai Wordin kaavati-

lassa kirjoitetaan tavallinen asteriski ”*”, se muuttuu asteriskioperaat-

toriksi. 

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑥) ≝ ∫ 𝑓(𝑦)𝑔(𝑥 − 𝑦)d𝑦
∞

−∞

 

Avaruuskulma 
Avaruuskulman (solid angle) suuruutta merkitään yleensä kreikkalai-

sella kirjaimella 𝛺, joka kursivoidaan, koska se on suureen tunnus. 

Myös gemenakirjainta 𝜔 käytetään. 

Avaruuskulman yksikkö on steradiaani, tunnus sr. Se on luvun 1 eri-

tyisnimi. Vrt. Kulman yksiköt. 

Beetafunktio 
B(𝑧,𝑤) standardinmukainen merkintä (Eulerin) beetafunktiolle 

B on tässä latinalainen B-kirjain, ei kreikkalainen beeta. 

Bernoullin luvut 
B𝑛 standardinmukainen  

B0 = 1 

Besselin funktiot 
Seuraavat merkinnät ovat standardinmukaisia: 

Jv(z) Besselin funktio eli ensimmäisen lajin sylinterifunktio 

Iv(z), Kv(z) modifioituja Besselin funktioita 

jl(z) Besselin pallofunktio 

il(z), kl(z) modifioituja Besselin pallofunktioita 

Binomikerroin 

(
𝑛

𝑘
) standardinmukainen 
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C𝑛
𝑘  standardinmukainen 

nCk joskus käytetty merkintä 

bin(𝑛, 𝑘) etenkin ohjelmoinnissa 

(𝑛¦𝑘) Wordin käyttämä linearisointi, merkkinä katkopystyviiva 

Standardinmukaiset merkinnät edellyttävät käytännössä kaavaeditorin 

tai vastaavan kehittyneen kirjoitusvälineen käyttöä. LaTeXissa mer-
kintä (𝑛

𝑘
) tuotetaan käskyllä \binom{n}{k}. Wordin kaavatilassa se vali-

taan Rakenne-välilehden Rakenteet-osan Hakasulje-kohdasta avautu-

vasta valikosta, otsikon ”Yleiset sulkeet” alta.  

Joissakin laskimissa käytetään funktiota tai operaattoria nCr kombi-

aatioiden määrän laskemiseen. Tämän takia voisi käyttää merkintää 

nCr(𝑛, 𝑘), jos tarvitaan yksinkertainen lineaarinen merkintätapa. 

(
5

2
) =  C5

2  =  
5!

2! (5 − 2)!
 =  10 

Binomikerroin ilmoittaa kombinaatioiden määrän: C𝑛
𝑘  on n:n alkion jou-

kon k-alkioisten kombinaatioiden lukumäärä. Vrt. Kombinaatioiden 

määrä, kun toistuminen sallitaan. 

Cauchyn pääarvo  
𝑏
⨍
𝑎

𝑓(𝑥) d𝑥 standardinmukainen 

PV ∫ 𝑓(𝑥) d𝑥

𝑏

𝑎

 usein käytetty; integraalimerkintä voi olla myös muussa asussa 

Merkinnän PV tilalla esiintyy myös CPV tai P. Merkinnät johtuvat sa-

noista Cauchy principal value. 

Standardinmukaista esitystä ei voi tuottaa Wordin kaavatilan integ-

raalirakenteilla. Esitys voidaan rakentaa käyttämällä 3 × 1 -taulukkoa, 

jonka keskimmäiseen soluun kirjoitetaan pääarvointegraalin merkki ja 

muihin soluihin integroimisrajat. Tulos on tällöin tyyliltään aika erilai-

nen kuin tavalliset integraalit. 

⨍ pääarvointegraali (finite part integral)  

U+2A0D Unicode 

\fint LaTeX kaavatilassa (txfonts-, pxfonts- tai esint-paketti) 
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D’Alembertin operaattori  
□ standardinmukainen tunnus, valkoinen neliö 

□² usein käytetty, kuvastaa skalaariluonnetta 

∂² kvanttiteoriassa käytetty (ks. Osittaisderivaatta) 

□ valkoinen neliö (white square)  

U+25A1 Unicode 

\medsquare LaTeX kaavatilassa (mnsymbol-paketti) 

\box Word kaavatilassa 

 □ ≡ □² ≡
𝜕2

𝜕𝑥2
+
𝜕2

𝜕𝑦2
+
𝜕2

𝜕𝑧2
−
1

𝑐2
⋅
𝜕2

𝜕𝑡2
≡ ∇2 −

1

𝑐2
⋅
𝜕2

𝜕𝑡2
 

Delta 
∆𝑦 standardinmukainen merkintä muuttujan 𝑦 deltalle eli äärelliselle lisäykselle 

∆𝑥 = 𝑥1 − 𝑥0 

Merkintä tarkoittaa muuttujan tai funktion arvojen erotusta eli äärel-

listä lisäystä (finite increment). Tarkempi merkitys (mistä arvoista on 

kyse) jää erikseen kuvattavaksi tai asiayhteydestä pääteltäväksi. 

MAOL-taulukoiden mukaan merkintä ∆𝑥 on nimeltään muuttujan 𝑥:n 

muutos. Nimitys on sikäli osuvampi, että ∆𝑥 voi olla myös negatiivinen 

eli osoittaa vähennystä. 

Standardin mukainen merkki on deltaoperaattori, joka kuuluu mate-

maattisiin operaattoreihin. Se on samannäköinen kuin versaali delta-

kirjain (ks. Kreikkalaiset kirjaimet), mutta erotetaan siitä merkkikoo-

dien tasolla. 

∆ deltaoperaattori (increment)   

U+2206 Unicode 

\Delta LaTeX kaavatilassa (ei tee eroa deltaoperaattorin ja delta-kirjaimen välillä) 

\inc Word kaavatilassa 

∆ versaali delta (greek capital letter delta)  

U+0394 Unicode 

\Delta LaTeX ja Word kaavatilassa 
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Derivaatan arvo tietyssä pisteessä 

(
d𝑓

d𝑥
)
𝑥 = 𝑎

 Standardinmukainen merkintä 𝑓:n derivaatalle pisteessä 𝑎 

(
d𝑓

d𝑥
)
𝑥 = 𝑎

 Vaihtoehtoinen, tekstikaavaan sopiva 

𝑓′(𝑎) Vaihtoehtoinen; MAOL-taulukoissa ensisijainen 

d𝑓

d𝑥
|
𝑥 = 𝑎

 MAOL-taulukoissa toissijainen 

Derivaatta 
Seuraavia merkintöjä käytetään vain yhden muuttujan funktioille. Vrt. 

osittaisderivaatta, kokonaisdifferentiaali. 

Ensimmäinen derivaatta 
d𝑓

d𝑥
 Standardinmukainen 

d𝑓/d𝑥 Vaihtoehtoinen 

f ′ Vaihtoehtoinen, muuttujaa ei mainita; merkkinä priimi 

d𝑓(𝑥)

d𝑥
 Vaihtoehtoinen 

d𝑓(𝑥)/d𝑥 Vaihtoehtoinen, sopii tekstikaavaan 

𝑓′(𝑥) Vaihtoehtoinen; merkkinä priimi 

Df Vaihtoehtoinen; MAOL-taulukoissa ensisijainen 

𝑓̇ Vaihtoehtoinen, kun riippumaton muuttuja on aika t 

Merkintätavoista osa sisältää tiedon siitä, minkä muuttujan suhteen de-

rivoidaan (d𝑥), muissa se oletetaan yhteydestä selväksi.  MAOL-taulu-

koissa on vain jälkimmäisen tyypin merkinnät Df ja f ′. 

Merkinnöissä käytettävää d-kirjainta ei standardin mukaan kursi-

voida, mutta tästä poikkeaminen (esimerkiksi 𝑑𝑓/𝑑𝑥) on tavallista. 

Merkinnän 𝑓̇ yläpiste toteutetaan tavallisimmin kaavaeditorilla tai 

vastaavalla. Se voidaan tehdä myös yhdistyvällä merkillä, nimittäin yh-

distyvällä yläpisteellä (U+0307, combining dot above), mutta tulos on 

usein typografisesti huono, jopa epäselvä (esimerkkejä: ḟ, y ̇). 

Korkeammat derivaatat (n:s derivaatta) 

d𝑛𝑓

d𝑥𝑛
 Standardinmukainen 

d𝑛𝑓

d𝑥𝑛
 Vaihtoehtoinen 
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𝑓(𝑛) Vaihtoehtoinen, muuttujaa ei mainita  

𝑓″ Vaihtoehtoinen 2. derivaatan 𝑓(2) merkintä; ks. Priimit 

𝑓‴ Vaihtoehtoinen 3. derivaatan 𝑓(3) merkintä; ks. Priimit 

d𝑛𝑓(𝑥)

d𝑥𝑛
 Vaihtoehtoinen 

d𝑛𝑓(𝑥)

d𝑥𝑛
 Vaihtoehtoinen, sopii tekstikaavaan 

𝑓(𝑛)(𝑥) Vaihtoehtoinen  

D𝑛𝑓 Vaihtoehtoinen; MAOL-taulukoissa ensisijainen 

𝑓̈ Vaihtoehtoinen 2. derivaatan merkintä, kun riippumaton muuttuja on aika t 

Merkinnän 𝑓̈ yläpisteet toteutetaan tavallisimmin kaavaeditorilla tai 

vastaavalla. Ne voidaan tehdä myös yhdistyvällä merkillä, nimittäin yh-

distyvällä treemalla (U+0308, combining diaeresis), mutta tulos on 

usein typografisesti huono, jopa epäselvä (esimerkkejä: f̈, ÿ ). 

Determinantti 
det 𝑨 standardinmukainen merkintä neliömatriisin 𝑨 determinantille 

Det(𝑨)  

|𝑨|  

Standardin mukaan voidaan determinantti ilmaista myös seuraavasti: 

|

𝑎11 … 𝑎1𝑛
⋮  𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 ⋮
𝑎𝑛1 … 𝑎𝑛𝑛

| 

Esimerkki: 

|
4 6
12 21

| 

Tällainen esitys voidaan tuottaa Wordin kaavatoiminnon Matriisi-koh-

dassa, kun valitaan alakohdasta ”Matriisit ja sulkeet” vaihtoehto, jossa 

matriisin vasemmalla ja oikealla puolella on pystyviiva. 

Diagonaalimatriisi 
diag(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) diagonaalimatriisi, jonka lävistäjäalkiot ovat 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 

⌈𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛⌋ toinen merkintätapa (merkeistä ks. Katto ja Lattia) 

Diagonaalimatriisi tarkoittaa matriisia, jossa kaikki muut alkiot kuin 

päälävistäjän alkiot ovat nollia. 
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diag(5, 3, 7) = ⌈5, 3, 7⌋ = (
5 0 0
0 3 0
0 0 7

) 

Dimensio 

Avaruuden dimensio matematiikassa 

dim𝐴 avaruuden 𝐴 dimensio eli ulottuvuuksien määrä (tavanomainen merkintä) 

Suureen dimensio fysiikassa 
Fysikaalisen suureen dimensio tarkoittaa sitä, miten suure johdetaan 

käytetyn järjestelmän perussuureista. Dimension käsitettä käytetään 

mm. kaavojen dimensioanalyysissa. 

Kansainvälisessä mittayksikköjärjestelmässä perussuureet ja niiden 

tunnukset ovat seuraavan taulukon mukaiset. Tässä mainitaan havain-

nollisuuden vuoksi myös suureiden tunnukset ja yksiköt, vaikka dimen-

sio onkin niistä riippumaton käsite. 

Suureen nimi Dimensio Suureen tunnus Yksikkö 

pituus L 𝑙, 𝑠 metri (m) 

massa M 𝑚 kilogramma (kg) 

aika T 𝑡 sekunti (s) 

sähkövirta I 𝐼 ampeeri (A) 

lämpötila Θ 𝑇 kelvin (K) 

ainemäärä N 𝑛 mooli (mol) 

valovoima J I kandela (cd) 

Perussuureita vastaavat dimensioiden tunnukset ovat siis kursivoimat-

tomia versaalikirjaimia (Θ on kreikkalainen kirjain theeta) groteskifon-

tilla. Muut dimensiot muodostetaan niistä kerto- ja jakolaskulla, mutta 

kertomerkkiä ei käytetä, ja jakolasku ilmaistaan negatiivisten potens-

sien avulla. 

Kiihtyvyyden dimensio on LT−2 ja yksikkö m ⋅ s−2. 

Suureen dimensio voidaan mittayksikköstandardin ISO 80000-1 mu-

kaan merkitä tunnuksella dim suureen tunnuksen edessä. Esimerkiksi 

voiman dimensio voidaan ilmaista tiiviisti seuraavalla tavalla: 

dim𝐹 =MLT−2 

Dimensioiden tunnuksissa käytettävä groteskifontti kannattaa käytän-

nössä valita sellaiseksi, että se sopii tyyliltään yhteen tekstin perusfon-

tin kanssa. Ks. Fontit. 
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Diracin deltafunktio 
δ(𝑥) standardinmukainen; tunnus on kreikkalainen kirjain delta kursivoimattomana 

Diracin deltafunktiota kutsutaan myös Diracin distribuutioksi (Dirac 

delta distribution, Dirac delta function) ja Dirac-impulssiksi (unit 

pulse). 

Disjunktio eli tai-operaattori 
p ∨ q standardinmukainen, inklusiivinen, ”p tai q (tai molemmat)”  

⋁𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 
monikkodisjunktio, 𝑝1 ∨ …∨ 𝑝𝑛; rakenteesta on eri muunnelmia, ks. Suuret ope-

raattorit 

p ⊻ q eksklusiivinen (exclusive or, xor), ”joko p tai q, mutta ei molemmat”  

p ⊕ 

q 
eksklusiivinen, toinen merkintätapa; huom.: ”⊕” on myös suoran summan merkki 

Eksklusiivinen disjunktio p ⊻ q voidaan ilmaista standardin mukaisilla 

merkinnöillä mm. lausekkeena (p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ q).  

∨ looginen tai-merkki (logical or) 

U+2228 Unicode 

\vee LaTeX ja Word kaavatilassa 

⋁ monikkodisjunktio (n-ary logical or) 

U+22C1 Unicode 

\bigvee LaTeX ja Word kaavatilassa 

⊻ joko-tai-operaattori (xor) 

U+22BB Unicode 

\veebar LaTeX kaavatilassa (amssymb-paketti) 

⊕ ympyrässä oleva plus (circled plus) 

U+2295 Unicode 

\oplus LaTeX ja Word kaavatilassa 

Divergenssi 
∇ ⋅ 𝒂 standardinmukainen, vektorikentän 𝒂 divergenssi eli lähteisyys 

div 𝒂 vaihtoehtoinen 

Käytetyistä merkeistä ks.  Nabla, Kertopiste. 
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Duaalisuus 
Duaalisuuden merkkinä käytetään yleisesti asteriskia. 

Vektoriavaruuden 𝑉 kantaa 𝒆1, 𝒆2 , … , 𝒆𝑛 vastaava duaalikanta 

on duaaliavaruuden 𝑉* kanta 𝒆1
∗ , 𝒆2

∗ , … , 𝒆𝑛
∗ . 

Ehtorakenteet 
Ehtorakenteeksi kutsutaan tässä kirjassa sellaista rakennetta, joka mää-

rittelee jonkin ilmauksen eri tavoilla eri tapauksissa eli eri ehtojen valli-

tessa. 

Kohdassa Kieliriippumattomuus esitettiin, että tällaiset rakenteet on 

ehkä hyvä kirjoittaa ilman sanoja. Yleistajuisessa esityksessä voi kuiten-

kin kirjoittaa ehdon eteen sanan ”jos”, ”kun” tai vastaavan. 

Ehtorakenteiden kirjoittamiseen on kaavaeditoreissa yms. omia väli-

neitään; vrt. kohtaan Yhtälöparit ja -ryhmät. Wordin kaavatilassa on 

(Hakasulje-ryhmässä, otsikon ”Yleiset sulkeet” alla) oma toimintonsa 

ehtorakenteen lisäämiselle. Se lisää seuraavan erityisen rakenteen: 

𝑓(𝑥) = {
−𝑥, 𝑥 < 0
𝑥, 𝑥 ≥ 0

 

Tämän rakenteen osia muokkaamalla voi tehdä tarvittavan ehtoraken-

teen. Jos tarvitaan enemmän kohtia, napsautetaan rakenteen jotain koh-

taa hiiren kakkospainikkeella ja valitaan toiminto ”Lisää kaava jälkeen” 

tai ”Lisää kaava ennen”. 

Wordin tuottama linearisointi tällaisesta rakenteesta on melko vaikea 

hahmottaa: 𝑓(𝑥) = {█(−𝑥, & < 0@𝑥, &𝑥 ≥ 0)┤. Jos linearisointia tar-

vitaan, on yleensä parempi käyttää seuraavanlaista ilmausta, vaikka 

siinä joudutaankin käyttämään sanoja: 

𝑓(𝑥) = −𝑥, kun 𝑥 < 0;  𝑥, kun 𝑥 ≥ 0 

Eksponenttiesitys luvuille 
Luku voidaan esittää muodossa, joka sisältää eksponenttiosan, joka tar-

koittaa edeltävän osan kertomista kymmenen potenssilla. 

25,1 ⋅ 106 = 25 100 000 

4,7 × 10−3 = 0,004 7 

Esitystavassa voidaan käyttää joko kertopistettä (⋅) tai kertomerkkiä 

(×), kuten yleensäkin lukujen kertolaskussa. Standardin ISO 80000-1 

mukaan tulisi käyttää kertomerkkiä silloin, kun desimaalierottimena on 

piste (kuten yleensä englannissa), jotta kertopiste ja desimaalipiste ei-

vät sekoittuisi toisiinsa. Siis ei 25.1 ⋅ 106 vaan 25.1 × 106 (englannissa). 
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Tietotekniikassa ja joskus muulloinkin käytetään usein merkintää, 

jossa 10:n tilalla on E-kirjain eikä eksponentti ole yläindeksinä. Tällöin 

miinusmerkin tilalla on usein yhdysmerkki, esimerkiksi 4,7E-3. Usein 

käytetään englannin mukaisesti desimaalipistettä, esimerkiksi 4.7E-3.  

Fysiikan alalla suositellaan (mm. SFS:n SI-oppaassa) ensisijaisesti sel-

laisia 10:n potensseja, joissa eksponentti on jaollinen 3:lla, esimerkiksi 

mieluummin 25,1 ⋅ 106 kuin 2,51 ⋅ 107. Lisäksi suositellaan eksponentin 

valitsemista niin, että sitä edeltävä osa saadaan välille [0,1, 1000), esi-

merkiksi mieluummin 6,719 ⋅ 109 kuin 6 719 ⋅ 106. 

Eksponenttifunktio 
e𝑥 standardinmukainen; e kursivoimaton, ks. Neperin luku e 

exp 𝑥 toissijainen 

Eksponentti-integraali 
Ei 𝑥 standardinmukainen merkintä 

Ekvivalenssi 
𝑝 ⇔ 𝑞 standardinmukainen merkintä loogiselle ekvivalenssille (𝑝, jos ja vain jos 𝑞) 

𝑝 ↔ 𝑞 joskus käytetty, vanhemmassa standardissa sallittu vaihtoehto edelliselle 

𝑎 ∼ 𝑏 standardinmukainen merkintä sille, että 𝑎 ja 𝑏 ovat ekvivalenssirelaatiossa 

⇔ vasemmalle ja oikealle osoittava kaksoisnuoli (left right double arrow) 

U+21D4 Unicode 

\Leftrightarrow LaTeX ja Word kaavatilassa 

↔ vasemmalle ja oikealle osoittava nuoli (left right arrow) 

U+2194 Unicode 

\leftrightarrow LaTeX ja Word kaavatilassa 

∼  tildeoperaattori (tilde operator) 

U+223C Unicode 

\sim LaTeX ja Word kaavatilassa 

Ekvivalenssirelaatiossa olemisen voi ilmaista myös tietyn relaation 

symbolilla, esimerkiksi 𝑎 𝑅 𝑏. Merkin ”∼” käytöllä voidaan korostaa, 

että kyseessä on ekvivalenssirelaatio. 
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Ekvivalenssin merkkinä (kummassakin merkityksessä) on käytetty 

myös identtisyysmerkkiä ”≡”, mutta sellaista käyttöä ei voi pitää hyväk-

syttävänä. 

Tildeoperaattoria käytetään myös verrannollisuuden ilmaisemiseen, 

ks. Yhtäsuuruudet ja samankaltaisuudet. 

Ekvivalenssiluokka 
[𝑎] tavanomainen merkintä a:n ekvivalenssiluokalle jonkin relaation suhteen 

⟦𝑎⟧ yksikäsitteisempi merkintä, jossa käytetään ns. valkeita hakasulkeita 

⟦𝑎⟧𝑅 kuten edellinen, mutta relaatio 𝑅 mainitaan merkinnässä 

[𝑎] = ⟦𝑎⟧ = { 𝑥 | 𝑥 ~ 𝑎 } 

⟦𝑎⟧𝑅 = { 𝑥 | 𝑥 𝑅 𝑎 } 

⟦  matemaattinen valkea alkuhakasulje (mathematical left white square bracket) 

U+27E6 Unicode 

\ldbrack LaTeX kaavatilassa (mathabx-paketti) 

⟧  matemaattinen valkea loppuhakasulje (mathematical right white square bracket) 

U+27E7 Unicode 

\rdbrack LaTeX kaavatilassa (mathabx-paketti) 

Wordin kaavatilassa on erillinen toiminto tällaisten hakasulkeiden 

käyttämiseksi, Rakenne-välilehden Rakenteet-osan Hakasulje-koh-

dassa. 

Ellipsimerkit 

Ellipsimerkeiksi sanotaan merkkejä, jotka koostuvat kolmesta pisteestä 

ja tarkoittavat pois jättämistä. Ne eivät mitenkään liity ellipseihin eli 

soikioihin kuvioina. 

Eri ellipsimerkit 

Merkki Nimi Unicode LaTeX Word 

… vaakasuora ellipsi U+2026 \ldots … 

... piste, piste, piste U+002E U+002E U+002E   … … Ctrl Z 

⋯ keskilinjan ellipsi U+22EF \cdots \cdots 

⋮ pystysuora ellipsi U+22EE \vdots \vdots 

⋰ vinosti nouseva ellipsi U+22F0 \udots \rddots 
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⋱ vinosti laskeva ellipsi U+22F1 \ddots \ddots  

Sarakkeessa ”Word” kuvataan Wordin kaavatilassa toimivat käskyt. 

Kuitenkin Word normaalitilassakin muuttaa kolme peräkkäistä pis-

tettä ”...” ellipsimerkiksi ”…”, ellei Wordin asetuksia muuttamalla ole es-

tetty tätä ”automaattista korjausta”. 

Sarakkeessa LaTeX kuvatut käskyt toimivat LaTeXin kaavatilassa, 

\ldots myös normaalitilassa. 

Ellipsimerkkien käyttö 
Ellipsimerkkiä ”…” käytetään matematiikassa yleisesti osoittamaan, että 

on jätetty pois sarjasta termejä, luettelosta kohtia tms. Usein ellipsi on 

ilmaisun lopussa osoittamassa, että numerojono, termi tms. jatkuisi lo-

puttomasti tai voi vaihdella pituudeltaan. 

e = 2,718 281 8… 

𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 

𝒁 = { … ,−2, −1, 0, 1, 2, … } 

𝐴1 × 𝐴2 ×⋯× 𝐴𝑛 

Välit ja välimerkit ellipsimerkin yhteydessä 
Matematiikkastandardi ei säätele välien ja välimerkkien käyttöä ellipsi-

merkkien yhteydessä. Myöskään eri kielten säännöissä ei yleensä oteta 

kantaa. 

Yllä olevan esimerkki on kirjoitettu Wordin kaavatilaa käyttäen, ja 

tällöin Word jättää tyhjää tilaa ellipsimerkin kummallekin puolelle. Jos 

halutaan esimerkiksi ellipsin tulevan suoraan numeron jälkeen, esimer-

kiksi 2,718 281 8…, ilmausta ei siis voi kirjoittaa kaavatilassa. 

Välimerkkien käytössä seuraavaa linjaa (jota edellä on noudatettu) 

voidaan pitää luettavimpana ja selvimpänä: 

– Kun ellipsi osoittaa numerojonon jatkumista, se kirjoitetaan vii-

meisen merkityn numeron perään ilman välimerkkiä. 

– Kun ellipsi osoittaa, että pilkulla toisistaan erotettujen ilmausten 

jonosta on jätetty jotain pois, kirjoitetaan ellipsi ikään kuin jonon 

alkioksi. Se siis erotetaan edellisestä ja seuraavasta alkiosta pil-

kulla, ja pilkun jälkeen jätetään väli. (Word jättää kaavatilassa auto-

maattisesti tyhjää tilaa. Muutoin tarvitaan välilyönti.) 

– Myös kun ellipsi osoittaa, että operaattorilla toisistaan erotettujen 

ilmausten jonosta on jätetty jotain pois, kirjoitetaan ellipsi ikään 

kuin jonon alkioksi. Tässä tapauksessa se siis erotetaan edellisestä 

ja seuraavasta alkiosta operaattorilla, jonka ympärillä on välit.  

Jos tavallinen ellipsimerkki on virkkeen lopussa, niin suomen kielen 

sääntöjen mukaan sen jälkeen ei kirjoiteta virkkeen lopettavaa pistettä. 
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Tarkastellaan jonoa 𝑥−1, 𝑥−2, 𝑥−3, … Se suppenee kohti nollaa. 

Muunlaisen ellipsimerkin jälkeen lienee aiheellista kirjoittaa piste virk-

keen lopussa. 

Tarkastellaan summaa 𝑥−1 + 𝑥−2 + 𝑥−3 +⋯. Sen arvo on 1/(𝑥 − 1), 

kun |𝑥| > 1. 

Valinta ellipsimerkkien välillä 
Standardi ei säätele myöskään sitä, mitä ellipsimerkkiä käytetään kus-

sakin tilanteessa, mutta se käyttää peruslinjalla olevaa ellipsiä monissa 

merkinnöissään. Se käyttää osittain kolmea peräkkäistä pistettä ”...”, 

osittain ellipsimerkkiä ”…”, joten molempia vaihtoehtoja on pidettävä 

sallittuina. Niiden ero on usein pieni, mutta ellipsimerkissä pisteet ovat 

yleensä etäämmällä toisistaan. 

Typografisin perustein voidaan suositella seuraavaa: 

– tavallisesti ellipsinä käytetään vaakasuoraa ellipsiä ”…” U+2026 

– operaattorien välissä käytetään kuitenkin keskilinjan ellipsiä ”⋯” 

U+22EF (tai vaakasuoraa ellipsiä typografisin keinoin korotettuna) 

– jos operaattorina on kertopiste ”⋅”, käytetään kuitenkin selvyyden 

vuoksi peruslinjalla olevaa ellipsiä 

– matriiseissa ja vastaavissa rakenteissa käytetään tilanteen mukaan 

myös muita ellipsimerkkejä. 

𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 

𝑎1 + 𝑎2 +⋯+ 𝑎𝑛 

𝑎1 ⋅ 𝑎2 ⋅ … ⋅ 𝑎𝑛 

(

𝑎11 … 𝑎1𝑛
⋮  ⋮
𝑎𝑚1 … 𝑎𝑚𝑛

) 

Tässä kirjassa on tulkittu, että edellä esitetty käytäntö on hyväksyttä-

vissä standardin kannalta. Vaikka standardi käyttääkin peruslinjalla 

olevaa vaakasuoraa ellipsiä esimerkiksi merkinnässä 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ …∪ 𝐴𝑛, 

keskilinjan ellipsin käyttö (𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ ⋯∪ 𝐴𝑛) voidaan tulkita sallituksi 

typografiseksi muutokseksi. 

Ei ellipsimerkkiä vaihteluvälin merkintään 
Fysiikassa ja tekniikassa käytetään yleisesti ellipsimerkkiä vaihteluvälin 

merkitsemiseen, esimerkiksi ”5…12”. Yleiskieleen suosittelee SFS 4715 

vastaavaan tarkoitukseen ajatusviivaa, esimerkiksi ”5–12”. Kumpikaan 

näistä tavoista ei sovi matemaattiseen esitykseen, koska ne voivat se-

kaantua muihin merkintöihin. 

Matematiikassa on omat merkintänsä lukuväleille, esimerkiksi [5, 

12]. 
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Elliptiset integraalit 
Seuraavat merkinnät ovat standardinmukaisia: 

F(𝜑, 𝑘) ensimmäisen lajin epätäydellinen elliptinen integraali 

K(𝑘) ensimmäisen lajin täydellinen elliptinen integraali, = F(π/2, 𝑘) 

E(𝜑, 𝑘) toisen lajin epätäydellinen elliptinen integraali 

E(𝑘) toisen lajin täydellinen elliptinen integraali, = E(π/2, 𝑘) 

Π(𝑛, 𝜑, 𝑘) kolmannen lajin epätäydellinen elliptinen integraali; Π kreikkalainen kirjain 

Π(𝑛, 𝑘) kolmannen lajin täydellinen elliptinen integraali, = Π(𝑛, π/2, 𝑘) 

Epsilon 
Kreikkalaista kirjainta epsilonia käytetään yleisesti merkitsemään mie-

livaltaista positiivista lukua tilanteessa, jossa on olennaista, että luku 

voi olla miten pieni tahansa. Tällöin epsilon on selvästi muuttujan ase-

massa, joten se kirjoitetaan kursiivilla: 휀 (ei ε). Sama koskee delta-kir-

jaimen käyttöä tällaisessa yhteydessä: 𝛿 (ei δ). 

Käytettävä merkki on epsilon-kirjain, ei epsilon-symboli ϵ. 

Jos jokaista positiivista lukua 휀 kohti on olemassa luku 𝛿 siten, että 
|𝑓(𝑎 + 𝑑) − 𝑏| < 휀 aina kun |𝑑| < 𝛿, merkitsemme lim

𝑥→𝑎
𝑓(𝑥) = 𝑏. 

Erisuuruus 
a ≠ b standardinmukainen merkintä epäyhtäläisyydelle 

a ≢ b joskus käytetty merkintä identtisyyden negaatiolle ¬(a ≡ b). 

Ilmaus a ≠ b tarkoittaa samaa kuin ¬(a = b). 

≠ epäyhtäläisyysmerkki (not equal to) 

U+2260 Unicode 

\neq LaTeX ja Word kaavatilassa 

≢ identtisyyden negaatio (not identical) 

U+2262 Unicode 

\notequiv LaTeX kaavatilassa (mathabx-paketti) 

Epäyhtäläisyysmerkin sisältämä kieltoa ilmaiseva viiva on yleensä vino, 

mutta kaltevuus vaihtelee fontin mukaan (≠ ≠ ≠), ilman merkityseroa. 
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Erotus 
𝑎 − 𝑏 standardinmukainen merkintä, merkkinä miinusmerkki (−), ei yhdysmerkki (-) 

6 − (−4) = 10 

Ks. myös Joukkojen erotus, jossa ei pidä käyttää miinusmerkkiä, Delta ja 

Funktion arvojen erotus. 

Etäisyys 
𝑑(A, B) standardinmukainen merkintä pisteiden A ja B etäisyydelle  

Tunnuksen 𝑑 kursivointi johtuu siitä, että se ei tarkoita kiinteää ylei-

sesti määriteltyä funktiota, vaan avaruuden metriikan mukaista funk-

tiota. 

Euklidinen avaruus 
R𝑛 standardinmukainen 

ℝ𝑛 vaihtoehtoinen 

Joukkona n-ulotteinen euklidinen avaruus on reaalilukujen joukon R 

(ℝ) n-kertainen karteesinen tulo itsensä kanssa. 

R3 

Eulerin luvut 

⟨
𝑛

𝑘
⟩ tavanomainen merkintä Eulerin luvulle, merkkeinä suuret kulmasulkeet 

E(𝑛, 𝑘) toinen merkintä; käytännössä E usein kursivoidaan 

A(𝑛, 𝑘) myös käytössä oleva merkintä; käytännössä A usein kursivoidaan 

⟨𝑛¦𝑘⟩ Wordin kaavatilan tuottama linearisointi, joka käyttää katkopystyviivaa 

Eulerin luku (Eulerian number) ⟨𝑛
𝑘
⟩ tarkoittaa lukua, joka ilmaisee, mo-

niko 𝑛:n alkion permutaatioista sisältää tasan 𝑘 sellaista alkiota, jotka 

ovat suurempia kuin edellinen alkio. 

⟨
5

2
⟩ = E(5, 2) = A(5, 2) 

Wordin kaavatilassa ilmaus ⟨𝑛
𝑘
⟩ voidaan tehdä valitsemalla se Yhtälö-

välilehden Rakenteet-osan Hakasulje-kohdasta avautuvasta valikosta, 

otsikon ”Yleiset sulkeet” alta. Muutoin sulkeita ei saada tarpeeksi suu-

riksi. 

Nimitystä Eulerin luvut (Euler numbers) käytetään lukuteoriassa ai-

van eri merkityksessä, luvuista, jotka on määritelty erään 
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sarjakehitelmän avulla. Niille käytetään merkintää E𝑛 (käytännössä E 

usein kursivoidaan); E0 = 1, E1 = 0, E2 = −1, E3 = 0, E4 = 5,… Lisäksi 

joskus piitä π kutsutaan Eulerin luvuksi. 

Eulerin vakio 
γ standardinmukainen, kreikkalainen kirjain gamma kursivoimattomana 

C vaihtoehtoinen 

Eulerin vakiota, jonka lukuarvo on noin 0,577 216, kutsutaan myös Eu-

lerin–Mascheronin vakioksi. Muissa kielissä kutsutaan joskus Eulerin 

luvuksi (Euler’s number) aivan muuta vakiota, Neperin lukua e. 

Fontit 

Antiikva sopii matematiikkaan 
Matemaattisia merkintöjä sisältävälle tekstille kannattaa käyttää antiik-

vafonttia eli pääteviivallista (engl. serif) fonttia. Tällaisia ovat esimer-

kiksi Times New Roman, Palatino Linotype, Cambria, DejaVu Serif ja 

Computer Modernin serif-versio. Osa niistä on merkkivalikoimaltaan 

melko suppeita matemaattisten merkkien osalta. 

E = mc² Times New Roman perinteinen, melko laaja 

E = mc² Palatino Linotype perinteinen, suppeahko 

E = mc² Cambria nykyaikaisissa Windowseissa; suppeahko 

E = mc² DejaVu Serif Linuxissa yleinen, laajahko 

E = mc² Computer Modern (serif) LaTeXin käyttämä, laaja; muutoin harvinainen 

E = mc² Arial  ei suositeltava matemaattiseen tekstiin 

 

Antiikvafonttien käyttö on vanha tapa ja perusteltu siksi, että antiikva-

fonteissa merkit sisältävät enemmän yksityiskohtia kuin groteskifon-

teissa eli pääteviivattomissa (engl. sans-serif) fonteissa (kuten Arial). 

Tämän takia merkit erottuvat toisistaan selvemmin, mikä on tärkeää, 

koska matematiikassa käytetään paljon symboleita, jotka muistuttavat 

toisiaan tai kielen yleisiä merkkejä. Lisäksi matemaattisissa merkin-

nöissä käytetään paljon kursiivia, ja kursiivi on varsinaisesti antiikvaan 

kuuluva ilmiö. Antiikvan kursiivi käyttää kirjaimista erityisiä muotoja 

(esimerkiksi a ~ a), kun taas groteskin kursiivi on paljolti vain tavallisia 

merkkejä kallistettuina (a ~ a). 

https://cm-unicode.sourceforge.io/index.html
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Seuraava yksinkertainen esimerkki havainnollistaa groteskifonttien 

merkkien suurempaa sekaantuvuutta: v v ν ∨. Antiikvafontissa erot 

ovat selvemmät: v v ν ∨ (tavallinen v-kirjain, kursivoitu v-kirjain, kreik-

kalainen nyy-kirjain ja looginen tai-operaattori). 

Antiikvafonttien käyttöä suosittelee myös arvostettu Detailtypo-

graphie-kirja, joka sisältää laajan esityksen matemaattisten merkintöjen 

typografiasta (s. 203–). Se perustelee: ”Pääteviivattomat fontit ovat pe-

rustaltaan sopimattomia vaativaan kaavojen ladontaan. Monet kirjai-

met sekaantuvat helposti muihin merkkeihin. Monien kirjainten osalta 

on myös versaalin ja gemenan ero liian pieni.” (suomennos JK).  

Joissakin yhteyksissä, mm. vanhassa standardissa, antiikva-sanaa on 

käytetty aivan toisessa merkityksessä: tarkoittamaan tavallista pysty-

fonttia kursiivin vastakohtana. 

Groteskifontin erikoiskäyttöä 
Fysikaalisten suureiden dimensioiden merkinnöissä käytetään grotes-

kifonttia. Esimerkiksi aika dimensiona on T. 

Tensorien ensisijaisessa merkintätavassa käytetään standardin mu-

kaan groteskifonttia kursivoituna ja lihavoituna, esimerkiksi T.  

Groteskifontti olisi valittava sellaiseksi, että se tyyliltään sopii yhteen 

matemaattisten merkintöjen muun fontin kanssa. Esimerkiksi Times 

New Romanin pariksi ei sovi Arial, koska Arialissa merkkien koko on 

selvästi suurempi (samaa fonttikokoa käytettäessä); vertaa: T, T. Sen 

sijaan Corbel-fontti sopii melko hyvin yhteen muun muassa Cambrian ja 

Times New Romanin kanssa; vertaa: T, T, T. 

Tällaisissa tarkoituksissa voidaan teoriassa käyttää myös erikois-

merkkejä kuten ”mathematical sans-serif capital t” (U+1D5B3). Ne sisäl-

tyvät kuitenkin vain hyvin harvoihin fontteihin. 

Fontin vaihtaminen 
Tekstinkäsittelyohjelmissa fontin voi vaihtaa ohjelman fonttivalikon 

kautta tai tyyliasetuksissa. Wordin kaavatilassa fontti on normaalisti 

kiinteä, mutta sen voi vaihtaa kuten merkkien fontin yleensäkin Wor-

dissa, kunhan merkki ensin muutetaan ”Normaaliksi tekstiksi” (ks. 

Wordin kaavatilan yksinkertainen käyttö). 

LaTeXissa on omat fontinvaihtokäskynsä. Kaavatilassa fontin saa gro-

teskiksi \mathsf-käskyllä. Esimerkiksi $\mathsf{T}$ tuottaa T-kirjai-

men groteskifontilla kursivoimattomana. 

Versaalinumerot ja gemenanumerot 
Typografiassa erotetaan versaalinumerot kuten 0123456789 (Cambria-

fontti) ja gemenanumerot kuten 0123456789 (Constantia) tai 

0123456789 (Georgia). Versaalinumerot ovat fontin versaalien eli iso-

jen kirjainten korkuisia, gemenanumerot taas korkeudeltaan 
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vaihtelevia. Lisäksi versaalinumerot ovat yleensä keskenään samanle-

vyiset, gemenanumerot useinkaan eivät, ja tällä on merkitystä muun 

muassa lukutaulukoissa. 

Versaali- ja gemenanumeroilla ei ole merkityseroa, mutta matemaat-

tiseen tekstiin sopivat yleensä vain versaalinumerot. Tämä rajoittaa 

fonttien valintaa jonkin verran. 

Jos teksti kokonaisuudessaan ei ole matemaattista, sille on saatettu 

valita fontti, jossa numerot ovat gemenanumeroita. Jos sellaiseen teks-

tiin tarvitaan matemaattisia ilmauksia, on yleensä pienin paha käyttää 

niissä muusta tekstistä poikkeavaa fonttia. Tosin joissakin fonteissa on 

sekä gemena- että versaalinumerot, ja ainakin kehittyneissä taitto-oh-

jelmissa voidaan valita, kumpia käytetään eri kohdissa. 

Fontin täydentäminen 
Ensisijaisesti kannattaa käyttää samaa fonttia kaikissa kaavoissa ja kai-

kessa leipätekstissä, mikäli mahdollista. Fontti pitäisi siis valita niin, 

että se kattaa kaikki tarvitsemasi merkit. Times New Roman on yleensä 

riittävän laaja. Sen sijaan Cambrian merkkivalikoima on suppea. Jos jou-

dutaan käyttämään muita fontteja perusfontin täydentämiseen, pitäisi 

pyrkiä käyttämään tyyliltään samanlaisia fontteja. 

Esimerkiksi Cambria-fonttia voi täydentää Cambria Math -fontilla, ku-

ten seuraavassa on tehty: erikoismerkki on otettu Cambria Mathista. 

Joukon mahtavuus on ℵ0.  

Joissakin yhteyksissä joudutaan käyttämään Arial-fonttia tai muuta gro-

teskifonttia esimerkiksi julkaisuja koskevien sääntöjen takia. Tällöin so-

piva täydennysfontti oli aiemmin yleensä Arial Unicode MS, joka on 

merkkivalikoimaltaan hyvin kattava. Sitä ei nykyisin kuitenkaan 

yleensä ole enää saatavilla, joten apua on etsittävä muista fonteista, ku-

ten Segoe UI Symbol. 

Suhteellisen harvinaiset merkit kuten seuraavan esimerkin alef-sym-

boli tuottavat usein hankalia ongelmia. Tärkeintä on tarkistaa, että 

kaikki symbolit ovat luettavissa ja tunnistettavissa. Seuraavan esimer-

kin ensimmäisessä vaihtoehdossa näin ei ole, koska ohjelma on käyttä-

nyt oman logiikkansa mukaista korvaavaa fonttia, jossa alef-symboli voi 

olla tunnistamaton. Toisessakin se on poikkeavan näköinen, koska se on 

eri tyyliä (ja liian iso suhteessa latinalaisiin kirjaimiin), mutta tunnistet-

tavissa. 

Joukon mahtavuus on 

ℵ₀. 
Teksti Arialilla, erikoismerkki ”satunnaisella” muulla fon-

tilla. 

Joukon mahtavuus on 

ℵ₀. Teksti Arialilla, erikoismerkki Cambrialla. 
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Joukon mahtavuus on 

ℵ₀. Teksti Arialilla, erikoismerkki Lucida Sans Unicodella. 

Joukon mahtavuus on ℵ0 Teksti Arialilla, erikoismerkki Segoe UI Symbolilla. 

Saatavissa on suurehko joukko muita fontteja, joissa on laaja matemaat-

tisten merkkien valikoima, kuten Quivira, STIX ja Symbola. Niitä voi 

harkitusti muutenkin käyttää perusfontin täydentämiseen etenkin sil-

loin, kun tarvitaan merkkiä, joka ei sisälly Cambria Mathiin tai Arial 

Unicode MS:ään. Niissä saattaa kuitenkin olla erikoisuuksia, jopa kum-

mallisuuksia. Lisäksi koska niitä ei ole useimmissa tietokoneissa, niitä ei 

juuri kannata käyttää verkkosivuilla. Word-, PDF- yms. dokumenteissa 

niitä voi käyttää, jos käytetään fontin upotusta (font embedding), joka 

liittää dokumenttitiedostoon tarvittavan osan fontista. Lisätietoja on 

verkkosivulla Laajoja Unicode-fontteja, https://jkorpela.fi/font-

teja.html. 

Fileformat.info-sivustossa on palvelu Unicode Character Search, jolla 

voi etsiä tietoja merkeistä Unicode-numeron tai -nimen perusteella. Tie-

toihin kuuluu myös luettelo fonteista, joihin merkki sisältyy. Nämä tie-

dot eivät ole täysin kattavia, mutta ne antavat varsin hyvän kuvan tilan-

teesta. 

Fourier’n muunnos 
ℱ𝑓 standardinmukainen merkintä funktion f  Fourier’n muunnokselle 

Fourier’n muunnos eli Fourier-muunnos määritellään seuraavasti: 

(ℱ𝑓)(𝜔) =  ∫ e−i𝜔𝑡

∞

−∞

𝑓(𝑡)d𝑡 

Merkintää käytetään kuitenkin myös muunnoksesta, jonka määritel-

mässä on kertoimena 1/√2𝜋. 

Merkinnän (ℱ𝑓)(𝜔) sijasta kirjoitetaan usein lyhyemmin ℱ(𝜔). 

ℱ versaali kaunokirjoitus-F (script capital f)  

U+2131 Unicode 

\mathcal{F} LaTeX  

\scriptF Word kaavatilassa 

Fraktuurakirjaimet 
Matematiikassa käytetään joskus fraktuurakirjaimia 𝔞, 𝔟, 𝔠 jne. erikois-

tarkoituksiin, esimerkiksi ideaalien (eräiden algebrallisten rakentei-

den) ja joidenkin funktioiden niminä. Fraktuurakirjaimia ei kursivoida. 

https://jkorpela.fi/fontteja.html
https://jkorpela.fi/fontteja.html
http://www.fileformat.info/info/unicode/char/search.htm
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Ideaaleille pätee 𝔞(𝔟 + 𝔠) = 𝔞b + a𝔠. 

Tarkastellaan topologiaa 𝔐. 

Tällainen käytäntö on osittain varsin ongelmallinen, koska varsinkin 

fraktuuran versaalikirjaimet 𝔄, 𝔅, ℭ jne. ovat nykylukijoille vaikeita 

tunnistaa. 

Fraktuuran tilalla käytetäänkin nykyisin yleensä kursiivikirjaimia. 

Kuitenkin standardi määrittelee yhden tapauksen, johon kuuluu frak-

tuura: Z-muunnoksen tunnus ℨ. 

Fraktuurakirjaimet voidaan LaTeXissa ja Wordissa kirjoittaa yhtenäi-

sillä menetelmillä, jotka ilmenevät seuraavasta esimerkistä Sen sijaan 

Unicodessa tilanne on sekavampi, koska fraktuurakirjaimet on otettu 

Unicode-standardiin kahdessa vaiheessa: ensin otettiin fraktuura-C, -H, 

-I, -R ja -Z sellaisilla nimillä kuin ”black-letter capital c”, sitten muut kir-

jaimet sellaisilla nimillä kuin ”mathematical fraktur capital a”.  

𝔄 matemaattinen fraktuuran versaali-A (mathematical fraktur capital a)  

U+1D504 Unicode 

\mathfrak{A} LaTeX kaavatilassa (eufrak-paketti) 

\frakturA Word kaavatilassa 

Fraktuuran gemenakirjainten Unicode-numerot ovat aakkosjärjestyk-

sen mukaiset: 𝔞 = U+1D51E, 𝔟 = U+1D51F, 𝔠 = U+1D520, 𝔡 = U+1D521, 

𝔢 = U+1D522, 𝔣 = U+1D523, 𝔤 = U+1D524, 𝔥= U+1D525, 𝔦 = U+1D526, 

𝔧 = U+1D527, 𝔨 = U+1D528, 𝔩 = U+1D529, 𝔪 = U+1D52A, 𝔫 = U+1D52B, 

𝔬 = U+1D52C, 𝔭 = U+1D52D, 𝔮 = U+1D52E, 𝔯 = U+1D52F, 𝔰 = U+1D530, 

𝔱 = U+1D531, 𝔲 = U+1D532, 𝔳 = U+1D533, 𝔴 = U+1D534, 𝔵 = U+1D535, 

𝔶 = U+1D536, 𝔷= U+1D537. 

Fraktuuran versaalikirjainten Unicode-numerot ovat nekin pääosin 

aakkosjärjestyksen mukaiset, mutta siihen on muutama poikkeus, joi-

hin edellä viitattiin. Numerot ovat: 𝔄 (A) = U+1D504, 𝔅 (B) = U+1D505, 

ℭ (C) = U+212D, 𝔇 (D) = U+1D507, 𝔈 (E) = U+1D508, 𝔉 (F) = U+1D509, 

𝔊 (G) = U+1D50A, ℌ (H) = U+210C, ℑ (I) = U+2111, 𝔍 (J) = U+1D50D, 𝔎 

(K) = U+1D50E, 𝔏 (L) = U+1D50F, 𝔐 (M)= U+1D510, 𝔑 (N)= U+1D511, 

𝔒 (O) = U+1D512, 𝔓 (P) = U+1D513, 𝔔 (Q) = U+1D514, ℜ (R) = U+211C, 

𝔖 (S) = U+1D516, 𝔗 (T) = U+1D517, 𝔘 (U) = U+1D518, 𝔙 (V) = 

U+1D519, 𝔚 (W) = U+1D51A, 𝔛 (X) = U+1D51B, 𝔜 (Y) = U+1D51C, ℨ (Z) 

= U+2128.  

Fresnelin integraalit 

S(𝑧) standardinmukainen, ∫ sin(π
2

𝑧

0
𝑡) d𝑡 

C(𝑧) standardinmukainen, ∫ cos(π
2

𝑧

0
𝑡) d𝑡 
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Funktion arvo 
Edellä kuvattiin kohdassa Funktiomerkinnät, miten merkitään tietyn 

funktion arvo tietyllä argumentin arvolla, kuten 𝑓(𝑎). 

Funktion arvojen erotus 
𝑓|𝑎
𝑏  standardinmukainen; 𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎) 

𝑓(… , 𝑥,… )|𝑥=𝑎
𝑥=𝑏 vaihtoehtoinen 

├ 𝑓(… , 𝑥, … )┤|_(𝑥 = 𝑎)^(𝑥 = 𝑏) Wordin käyttämä linearisointi (├ = U+251C, ┤=U+2524) 

𝑥 = 𝑏
/

𝑥 = 𝑎
𝑓(… , 𝑥,… ) Suomessa yleinen käytäntö 

Tässä kuvattuja merkintöjä käytetään lähinnä määrättyjen integraalien 

laskennassa. Standardin mukaisista merkintätavoista jälkimmäinen on 

tavallisempi. 

Standardinmukaiset merkinnät on käytännössä tehtävä kaavaedito-

rilla tai vastaavalla; merkkinä ”|” voi käyttää tavallista näppäimistön 

pystyviivaa. 

∫
3

2
𝑥2𝑑𝑥 =

4

0

 
1

2
𝑥3|

𝑥=0

𝑥=4

=
1

2
⋅ 43 −

1

2
⋅ 03 = 32 

Suomessa yleinen käytäntö vaatii erityistoimenpiteitä, koska ohjelmissa 

ei useinkaan ole valmiita välineitä sen toteuttamiseen. Edellä esitetty 

esimerkki on ulkoasultaan viitteellinen ja tehty vinoviivalla ”/”, jonka 

tilalla pitäisi olla selvästi isompi merkki. Suomalaisesta merkinnästä jä-

tetään usein osa ”𝑥 =” pois, jos muuttuja 𝑥 ilmenee asiayhteydestä. Seu-

raavassa esimerkissä on menetelty näin ja lisäksi käytetty tavallisen vi-

noviivan sijasta merkkiä (U+29F8). 



54 
 

𝑏

⧸

𝑎

𝑓(… , 𝑥,… ) 
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Funktiot 
Tässä kuvataan yleisiä funktioihin liittyviä merkintöjä. Funktion käyttöä 

(kutsua) käsiteltiin kohdassa Funktiomerkinnät. 

Funktioita merkitään yleensä kursivoiduilla kirjaimilla f, g jne., ellei 

kyseessä ole matematiikassa yleisesti määritelty funktio kuten sinifunk-

tio sin tai eksponenttifunktio exp, joille on standardoidut, kursivoimat-

tomat tunnukset. 

𝑓: 𝐴 → 𝐵 standardinmukainen: f on funktio A:sta B:hen  

𝑓: 𝑥 ↦ 𝑇(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐴 standardinmukainen: 𝑓 kuvaa 𝑥:n 𝑇(𝑥):ksi, kun 𝑥 ∈ 𝐴 

𝑥
𝑓
→ 𝑦 standardinmukainen: 𝑓 kuvaa 𝑥:n 𝑦:ksi 

𝑥 → 𝑓(𝑥) 
MAOL-taulukoissa: alkion 𝑥 kuva on 𝑓(𝑥); aiemmissa painoksissa nuo-

len tilalla oli merkki ↦ 

𝑔: 𝑥 ↦ 4𝑥3 +  2𝑥2 −  1, 𝑥 ∈ R 

Seuraava esimerkki ilmaisee, että kosinifunktio cos kuvaa 0:n 1:ksi eli 

että cos(0) = 1. 

0
cos
→ 1 

Standardin merkinnöissä on välilyönnit paitsi nuolimerkin myös kak-

soispisteen ympärillä. Tätä ei kuitenkaan tässä tulkita normiksi. Word 

tuottaa kaavatilassa oletusarvoisesti esityksen, jossa on melko vähän 

tyhjää kaksoispisteen ympärillä, ellei tilaa lisätä välilyöntimerkeillä 

erikseen. Sen sijaan LaTeX tuottaa oletusarvoisesti esityksen, jossa on 

tyhjää kaksoispisteen molemmin puolin; jos LaTeXissa halutaan esitys, 

jossa näin ei ole,, kirjoitetaan kaksoispisteen paikalle \colon, esimer-

kiksi $f\colon A\to B$. 

Merkintä ∶ 𝐴 → 𝐵 merkitsee, että 𝑓:n määrittelyjoukko on A ja että 

sen arvojoukko sisältyy B:hen. Tosin standardin 1. painoksen suomen-

kielinen teksti sanoo, että määrittelyjoukko sisältyy A:han, ja tämän mu-

kaisia merkintöjä käytetään usein. Standardin englanninkielistä tekstiä 

on kuitenkin pidettävä virallisempana. 

Standardin mukaanei siis voi kirjoittaa esimerkiksi 𝑓:R → R,𝑓(𝑥) =

1/𝑥, koska 0 ei kuulu määrittelyjoukkoon, vaan on merkittävä esimer-

kiksi näin: 

𝑓: R∗ → R, 𝑓(𝑥) = 1/𝑥 

→ oikealle osoittava nuoli (rightwards arrow) 

U+2192 Unicode 

\to LaTeX kaavatilassa 
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\rightarrow Word (ja LaTeX) kaavatilassa 

↦ pystyviivasta lähtevä oikealle osoittava nuoli (rightwards arrow from bar) 

U+21A6 Unicode 

\mapsto  LaTeX ja Word kaavatilassa 

Fysikaaliset suureet 
Fysikaalisten suureiden tunnukset kursivoidaan. Tätä sääntöä noudate-

taan tieteellisessä ja teknisessä esityksessä yleensä hyvin, mutta kreik-

kalaiset kirjaimet jäävät joskus kursivoimatta (esimerkiksi σ, pitää olla 

𝜎). 

Suureiden tunnuksissa gemenan ja versaalin ero on merkitsevä. Esi-

merkiksi 𝑡 ja 𝑇 ovat eri tunnuksia. Suureen arvoja eri tilanteissa voi-

daan merkitä alaindeksejä käyttäen, esimerkiksi 𝑚0 ja 𝑡1. Joissakin ta-

pauksissa alaindeksi erottaa myös muuten samanlaiset tunnukset toi-

sistaan (sähkövirran tunnus 𝐼 ja valovoiman tunnus 𝐼v). Alaindeksiä ei 

kursivoida. 

Laaja kokoelma fysikaalisten suureiden tavanomaisia tunnuksia on 

verkkojulkaisussa IUPAC Gold Book. Seuraavassa on joukko yleisimpiä 

tunnuksia. 

Suure Tunnus Englanniksi Yksikkö 

absorboitunut säteilyannos 𝐷 absorbed dose of radiation Gy (gray) 

aika 𝑡 time s (sekunti) 

ainemäärä 𝑛 amount of substance mol (mooli) 

aktiivisuus 𝐴 activity Bq (becquerel) 

ala 𝐴 area m2 (neliömetri) 

avaruuskulma 𝛺 solid angle 
srad (steradi-

aani) 

celsiuslämpötila 𝑡, 𝜗 Celsius temperature °C (celsiusaste) 

ekvivalenttiannos 𝐻 dose equivalent Sv (sievert) 

energia 𝐸 energy J (joule) 

induktanssi 𝐿 inductance H (henry) 

jännite 𝑈 electric potential V (voltti) 

kaarevuus 𝜘 (kappa) curvature m−1 

kapasitanssi 𝐶 capacitance F (faradi) 

kiihtyvyys 𝑎, 𝑔 acceleration m/s² = m ⋅ s−2 

http://goldbook.iupac.org/
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konduktanssi 𝐺 conductance S (siemens) 

kulmakiihtyvyys 𝛼 angular acceleration 
rad/s² = rad ⋅

s−2 

kulmanopeus 𝜔  angular velocity rad/s = rad ⋅ s−1 

magneettivuo 𝛷 magnetic flux Wb (weber) 

magneettivuon tiheys 𝐵 magnetic flux density T (tesla) 

massa 𝑚 mass kg (kilogramma) 

nopeus 𝑣 velocity, speed m/s = m ⋅ s−1 

paine 𝑝 pressure Pa (pascal) 

pituus 𝑙, 𝐿, 𝑠 ym. length m (metri) 

resistanssi eli vastus 𝑅 resistance Ω (ohmi) 

sähkövaraus 𝑄 electric charge C (coulombi) 

sähkövirta 𝐼 electric current A (ampeeri) 

taajuus 𝑓, 𝜈 (nyy) frequency Hz (hertsi) 

tasokulma 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜃, 𝜑 plane angle rad (radiaani) 

teho 𝑃 power W (watti) 

termodynaaminen lämpö-

tila 
𝑇 

thermodynamic tempera-

ture 
K (kelvin) 

tilavuus 𝑉 volume m3 (kuutiometri) 

työ 𝑊,𝑤 work J (joule) 

valaistusvoimakkuus 𝐸v illuminance lx (luksi) 

valovirta 𝛷v luminous flux lm (luumen) 

valovoima 𝐼v luminous intensity cd (kandela) 

voima 𝐹 force N (newton) 

Gammafunktio 

Γ(z) 
standardinmukainen merkintä (Eulerin) gammafunktiolle; ks. Kreikkalaiset kirjai-

met 

Luonnolliselle luvulle 𝑛 pätee: Γ(𝑛 + 1) = 𝑛! (ks. Kertoma).  

Gammajakauma 
Gamma(𝜈, 𝜆) gammajakauma, jonka parametrit ovat 𝜈 ja 𝜆 
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Gradientti 
∇𝜑 standardinmukainen merkintä skalaarikentän 𝜑 gradientille; ks. Nabla 

grad 𝜑 vaihtoehtoinen 

Halkaisija 
Ympyrän halkaisijan (diameter) pituutta voidaan merkitä kirjaimella 𝑑 

tai kirjaimella 𝐷. Myös kirjainta 𝑅 käytetään, mutta se voi sekaantua sä-

teen merkitsemiseen. 

Metrisen avaruuden osajoukon 𝐴 halkaisijalle (pisteiden suurimmalle 

etäisyydelle) käytetään usein merkintää diam 𝐴. 

Tekniikassa putken tms. halkaisijan pituutta merkitään erikoismer-

killä ⌀, esimerkiksi ”⌀ 22 mm”. Merkki sisältyy melko harvoihin fonttei-

hin, mm. Cambria ja Linux Libertine G. Sen tilalla käytetään yleisesti, 

mutta virheellisesti, kirjainta ø (tanskalainen ö eli o ja poikkiviiva). 

⌀ halkaisijan merkki (diameter sign) 

U+2300 Unicode 

\diameter LaTeX kaavatilassa (wasysym-paketti) 

Hankelin funktiot 
H𝑣
(1)(𝑧), H𝑣

(2)(𝑧) standardinmukaiset merkinnät  

Hankelin funktioita sanotaan myös kolmannen lajin sylinterifunktioiksi. 

Hankelin pallofunktiot 
h𝑙
(1)(𝑧), h𝑙

(2)(𝑧) standardinmukaiset merkinnät  

Harmoniset pallofunktiot 
Y𝑙
𝑚(𝜗, 𝜑) standardinmukainen merkintä  

Havaintojen määrä 
N tavanomainen merkintä havaintojen määrälle empiirisissä tutkimuksissa, kursivoitu  

𝑛 toinen käytetty merkintä 

Kieltävästi vastasi 2 % vastaajista (𝑁 = 148). 

Joissakin tilanteissa on epäselvää, tarkoitetaanko kaikkien havaintojen 

määrää vai tarkasteltavan tietyn tuloksen määrää. 
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Heavisiden funktio 
H(𝑥) standardinmukainen merkintä  

ε(𝑥) vaihtoehtoinen; tunnuksena kreikkalainen kirjain epsilon 

U(𝑥) vaihtoehtoinen 

ϑ(𝑡) vaihtoehtoinen, kun argumenttina on aika; tunnuksena theeta-symboli 

Standardin mukaan Heavisiden funktion (Heaviside function) eli yksik-

köaskelfunktion (unit step function) arvo on 1, kun 𝑥 ≥ 0, ja 0, kun 𝑥 <

0. Esiintyy myös vanhempi määritelmä, joissa funktion arvo nollassa on 

½. 

Heprean kirjaimiin perustuvat symbolit 

ℵ alef-symboli (alef symbol) 

U+2135 Unicode 

\aleph LaTeX ja Word kaavatilassa  

ℶ bet-symboli (bet symbol) 

U+2136 Unicode 

\beth LaTeX ja Word kaavatilassa (LaTeXissa amssymb-paketti)  

ℷ gimel-symboli (gimel symbol) 

U+2137 Unicode 

\gimel LaTeX ja Word kaavatilassa (LaTeXissa amssymb-paketti)   

ℸ dalet-symboli (dalet symbol) 

U+2138 Unicode 

\dalet LaTeX ja Word kaavatilassa (LaTeXissa amssymb-paketti)   

 

Luonnollisten lukujen joukon kardinaali on ℵ0. 

Joukkojen kardinaalien ilmaisemiseen käytetään heprean aakkosten en-

simmäisistä kirjaimista kehitettyjä symboleita. Matematiikkastandardi 

ei käsittele niitä, mutta on luonnollista käyttää Unicodeen kuuluvia eri-

tyisiä matemaattisia merkkejä eikä heprean kirjaimia (kuten alef 

U+2135 ”ℵ”). Ulkoasussa ei välttämättä ole eroa, mutta heprean kirjain-

ten kirjoitussuunta on oikealta vasemmalle, mikä voi aiheuttaa ongel-

mia matemaattisessa tekstissä. Esimerkiksi heprean alef, jota seuraa 

alaindeksi nolla, näkyy yleensä muodossa ₀ א . 
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Hermiten polynomit 
H𝑛(𝑧) standardinmukainen merkintä  

Hyperbelifunktiot 
hyperbelikosekantti csch 𝑥 Ei cosech 

hyperbelikosini cosh 𝑥 Ei ch 

hyperbelikotangentti coth 𝑥  

hyperbelisekantti sech 𝑥  

hyperbelisini sinh 𝑥 Ei sh 

hyperbelitangentti tanh 𝑥 Ei th 

Edellä ensimmäinen merkintä on standardin suosittama. Viimeisessä 

sarakkeessa on tunnus, jonka standardi mainitsee, mutta jota sen mu-

kaan ”olisi vältettävä”. Nyrkkisääntö: hyperbelifunktioiden suositellut 

nimet ovat nelikirjaimisia. 

Hyperbelifunktioista (hyperbolic functions) käytetään myös nimi-

tystä hyperboliset funktiot. Niiden tunnukset on muodostettu trigono-

metristen funktioiden tunnuksista lisäämällä loppuun h-kirjain, esimer-

kiksi ”sinh”. Käytössä on myös tästä järjestelmästä poikkeavia tunnuk-

sia, kuten ”sh”, mutta standardin mukaan niitä olisi vältettävä. 

sinh 𝑥 ≔ (e𝑥 − e−𝑥)/2 

Hyperbelifunktioiden potensseille käytetään usein sellaisia merkintöjä 

kuin sinh2𝑥 = (sinh 𝑥)2. Ks. Potenssit. 

Hypergeometriset funktiot 
F(𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧) standardinmukainen merkintä (Gaussin) hypergeometriselle funktiolle 

F(𝑎; 𝑐; 𝑧) standardinmukainen merkintä konfluentille hypergeometriselle funktiolle 

Identtinen relaatio 
id𝐴 standardinmukainen merkintä joukon A identtiselle relaatiolle 

id edellisen lyhennysmerkintä, kun A ilmenee asiayhteydestä 

△A aiemman standardin mukainen merkintä 

Joukon A identtinen relaatio on joukon 𝐴 × 𝐴 diagonaali eli parien (𝑥, 𝑥) 

joukko, missä 𝑥 ∈ 𝐴. Identtinen relaatio on funktio, joten siitä voidaan 

käyttää myös nimitystä identtinen funktio. Sille pätee, että id(𝑥) = 𝑥 

kaikilla 𝑥:n arvoilla. 
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Imaginaariosa 
Im 𝑧 standardinmukainen merkintä kompleksiluvun z imaginaariosalle 

I[z] joskus käytetty 

ℑ(z) etenkin aiemmin käytetty; tunnuksena fraktuuran versaali-I 

Jos 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, niin Im z = y. 

Imaginaariyksikkö 
 

i standardinmukainen 

j standardinmukainen sähkötekniikassa 

i kursivoitu, matematiikassa edelleen yleinen 

j kursivoitu, sähkötekniikassa käytetty 

2 + 5i 

Standardin mukaan imaginaariyksikön (imaginary unit) tunnusta ei 

kursivoida, koska se on matemaattisen kiinteän vakion tunnus. Ks. Kur-

sivointi. 

Ilmaus √−1 ei ole imaginaariyksikön tunnus, vaan lauseke, jonka 

arvo on i. 

Imaginaariyksikkö voidaan esittää myös kompleksilukujen yhden 

yleisen merkintätavan mukaan kahden reaaliluvun järjestettynä parina 

(0,1). 

Implikaatio 
𝑝 ⇒ 𝑞 standardinmukainen, ”jos 𝑝, niin 𝑞” eli ”𝑝 implikoi 𝑞:n” 

𝑞 ⇐ 𝑝 vaihtoehtoinen; sopii, kun operandit halutaan esittää toisessa järjestyksessä 

𝑝 ⊃ 𝑞 logiikassa joskus käytetty, merkkinä osajoukkorelaation symboli 

𝑝 → 𝑞 joskus käytetty; vanhemmassa standardissa sallittu vaihtoehto 

⇒ oikealle osoittava kaksoisnuoli (rightwards double arrow) 

U+21D2 Unicode 

\Rightarrow LaTex ja Word kaavatilassa 

⇐ vasemmalle osoittava kaksoisnuoli (leftwards double arrow) 

U+21D0 Unicode 

\Leftarrow LaTex ja Word kaavatilassa 
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Implikaatio on yksinkertainen lauselogiikan rakenne, ja 𝑝 ⇒ 𝑞 tarkoit-

taa samaa kuin ¬(𝑝 ∧ ¬𝑞). Päättelyä ei ilmaista implikaatiomerkinnällä, 

vaan sanallisesti, esimerkiksi ”Koska 𝑥 > 2, niin |𝑥| > 4”, tai joskus siis-

merkkiä käyttäen.  

Infinitesimaalinen muutos 
δ𝑓 standardinmukainen, funktion 𝑓 infinitesimaalinen muutos (infinitesimal variation) 

Kreikkalainen kirjain delta δ on tässä kursivoimaton. 

Integraalit 
∫𝑓(𝑥) d𝑥  standardinmukainen, funktion 𝑓 määräämätön integraali eli integraalifunktio 

∫𝑓(𝑥) d𝑥

𝑏

𝑎

 standardinmukainen, funktion 𝑓 (määrätty) integraali 𝑎:sta 𝑏:hen 

∫𝑓(𝑥) d𝑥

 

C

 standardinmukainen, käyrä-, pinta- tai tilavuusintegraali käyrää C pitkin 

taikka pinnan C tai kolmiulotteisen tilan C yli 

∮𝑓(𝑥) d𝑥

 

C

 standardinmukainen, integraali umpinaista (closed) käyrää C pitkin tai umpi-

naisen pinnan C yli 

∲ 𝑓(𝑥) d𝑥
C

 integraali umpinaista käyrää C pitkin myötäpäivään 

∳ 𝑓(𝑥) d𝑥
C

 integraali umpinaista käyrää C pitkin vastapäivään 

Ks. myös Cauchyn pääarvo. Määrätyn integraalin laskemisessa tehtä-

västä sijoituksesta ks. Funktion arvojen erotus. 

Integraalien merkinnöissä esiintyvä d𝑥 kirjoitetaan standardin mu-

kaan niin, että d on kursivoimaton, sitä seuraava muuttuja kursivoitu. 

Typografisten ohjeiden mukaan sen edelle jätetään tällaisissa ilmauk-

sissa pieni väli, mutta Wordin kaavatila ei toimi niin; siksi edellä oleviin 

Wordilla tehtyihin ilmauksiin on lisätty ohut väli d:n edelle. (Standardin 

esimerkeissä väliä ei ole, mutta tämä on tulkittava ulkoasun puut-

teeksi.) 

Integraalimerkkejä käytetään myös suurina operaattoreina kuten 

yllä, mutta tällöin käytettävät merkit ovat samoja kuin tavalliset teks-

tissä käytettävät merkit, vain isokokoisempia. 

∫ integraali (integral)  

U+222B Unicode 

\int LaTeX ja Word kaavatilassa 



63 
 

∮ käyräintegraali (contour integral)  

U+222E Unicode 

\oint LaTeX ja Word kaavatilassa (LaTeXissa txfonts-, amsmath- tai esint-paketti) 

∲ myötäpäiväinen käyräintegraali (clockwise contour integral)  

U+2232 Unicode 

\ointclockwise LaTeX kaavatilassa (txfonts- tai esint-paketti) 

\coint Word kaavatilassa 

∳ vastapäiväinen käyräintegraali (anticlockwise contour integral)  

U+2233 Unicode 

\ointctrclockwise LaTeX kaavatilassa (txfonts- tai esint-paketti) 

\aoint  Word kaavatilassa 

Myötäpäiväisen ja vastapäiväisen integraalin ero on siinä, millainen 

kiertosuuntaa osoittava nuoli on integraalimerkissä olevassa ympy-

rässä. Se on usein vaikeasti havaittavissa pienessä fonttikoossa. Muuta-

missa fonteissa (kuten Code2000) kiertosuuntaa osoittava nuoli on in-

tegraalimerkin vasemmalla puolella (∲). Tämä ei vaikuta merkitykseen. 

Myötäpäiväisen tai vastapäiväisen integraalin esitystä ei voi tuottaa 

Wordin kaavatilan integraalirakenteilla. Esitys voidaan rakentaa käyttä-

mällä 2 × 1 -taulukkoa, jonka ylempään soluun kirjoitetaan sopiva in-

tegraalin merkki ja alempaan käyrän tunnus. Tulos on tällöin tyyliltään 

aika erilainen kuin tavalliset integraalit. Eroa voi vähentää pienentä-

mällä käyrän tunnuksen fonttikokoa; edellä olevissa esimerkeissä koko 

on asetettu 9 pisteeksi. 

∯ pintaintegraali (surface integral)  

U+222F Unicode 

\oiint LaTeX ja Word kaavatilassa (LaTeXissa txfonts- tai esint-paketti) 

∰ tilavuusintegraali (volume integral)  

U+2230 Unicode 

\oiiint LaTeX ja Word kaavatilassa (LaTeXissa txfonts-paketti) 

Standardi ei erikseen mainitse sellaisia määrätyn integraalin merkintä-

tapoja kuin ∫ 𝑓(𝑥)d𝑥
𝑏

𝑎
, mutta ne ovat tavanomaisia tekstikaavoihin so-

pivia muunnelmia standardin esittämistä merkinnöistä. Wordin tuot-

tama linearisointi tällaiselle integraalille on ∫ _𝑎^𝑏▒〖𝑓(𝑥)"𝑑" 𝑥〗. 

Standardin mukaan ”moninkertaisille määrätyille integraaleille käy-

tetään myös merkintöjä ∬, ∯ jne.” 
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∬ kaksoisintegraali (double integral)  

U+222C Unicode 

\iint LaTeX ja Word kaavatilassa (LaTeXissa txfonts-, amsmath- tai esint-paketti) 

∭ kolmoisintegraali (triple integral)  

U+222D Unicode 

\iiint  LaTeX ja Word kaavatilassa (LaTeXissa txfonts-, amsmath- tai esint-paketti) 

Merkit ”∬” ja ”∭” on Unicodessa määritelty ns. yhteensopivuusmer-

keiksi (compatibility characters), jotka vastaavat merkin ”∫” esiinty-

mistä kaksi tai kolme kertaa peräkkäin.  

Integraalimerkkien ulkoasu voi vaihdella huomattavasti lähes pysty-

suorasta hyvinkin vinossa olevaan. Tämä on tyyliero eikä vaikuta mer-

kitykseen. Sama koskee ala- ja ylärajailmausten tarkkaa sijaintia. Seu-

raavassa on integraali näyttökaavana ensin Wordin kaavatilassa kah-

della eri tavalla tehtynä, sitten LaTeXilla tehtynä. 

∫𝑓(𝑥)d𝑥

𝑏

𝑎

 

∫ 𝑓(𝑥) d𝑥 
𝑏

𝑎
  

 
Edellä olevista vaihtoehdoista voidaan ensimmäistä pitää selkeimpänä, 

mutta se vie eniten tilaa pystysuunnassa. 

Integroimisvakio 
𝐶 tavanomainen tunnus, kursivoitu versaali-C 

Integroimisvakion tunnus kursivoidaan, koska se ei ole arvoltaan kiin-

teän matemaattisen vakion tunnus, vaan tarkoittaa mitä tahansa lukua. 

Esimerkiksi ilmaus ∫ cos 𝑥 d𝑥 = sin 𝑥 + 𝐶 viittaa äärettömään joukkoon 

funktioita, jotka muodostuvat sinifunktion ja jonkin vakion summasta. 

Itseisarvo 
|𝑎| standardinmukainen luvun 𝑎 itseisarvon merkintä, merkkinä pystyviiva 

abs 𝑎 vaihtoehtoinen 

Itseisarvosta (absolute value) käytetään myös nimityksiä moduuli tai 

moduli (module) ja suuruus (magnitude). Kompleksiluvun tapauksessa 

käytetään yleensä moduuli-nimitystä, ja kompleksiluvulle |𝑎| = 

√(Re 𝑎)2 + (Im 𝑎)2.  
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Merkintää, jossa muuttuja on pystyviivojen ”|” välissä, käytetään 

myös kardinaalin ja vektorin normin merkintänä. 

Pystyviiva tulee usein liian lähelle merkkiä varsinkin, jos sitä edeltävä 

merkki on kursivoitu: |T|. Välilyöntien käyttö ei ole oikea tapa ratkaista 

asia, koska se johtaa liian isoon väliin. Sen sijaan voidaan käyttää välis-

tystä. Toisaalta esimerkiksi Wordin kaavatilassa ongelmaa ei yleensä 

synny, jos käytetään Rakenne-välilehden Hakasulje-osassa olevaa toi-

mintoa, jolla tehdään lausekkeen ympärille pystyviivat. Word käyttää 

tällöin automaattisesti pientä välistystä: |𝑇|. Myös LaTeXin kaavatilassa 

välistys on automaattista. 

 
Wordin kaavatilassa on toiminto, jolla voi tuottaa itseisarvolausekkeen. 

Jakauma 
𝑋 ∼ 𝐷 satunnaismuuttuja X noudattaa jakaumaa D eli X:n jakauma on D 

Merkinnässä käytetään yleisesti tildeä ”~”, joka voidaan kirjoittaa suo-

raan näppäimistöltä. Luonteeltaan sopivampi merkki on tildeoperaat-

tori. 

X ∼ N(0, 1) 

Jakolasku 

Jakolaskun merkitsemisen tapoja 
𝑎

𝑏
 standardinmukainen, sopii erikseen ladottuihin kaavoihin (näyttökaavoihin) 

𝑎/𝑏 toissijainen, tekstissä käytettävä; merkkinä tavallinen vinoviiva ”/” 

𝑎 ∶ 𝑏 toissijainen, suhdetta ilmaistaessa; merkkinä tavallinen kaksoispiste ”:” 
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𝑎𝑏−1 epäsuora merkintä, joka on usein käytännöllinen etenkin fysiikassa 

Murtoluku kuten 1/2 eli ½ voidaan tulkita kahden kokonaisluvun mer-

kityksi jakolaskuksi, mutta varsinaisesti se tarkoittaa jakolaskun tu-

losta. 

Murtolauseke tarkoittaa lauseketta, jonka ylimmän tason operaatio 

on jakolasku, esimerkiksi 𝑎/𝑏 tai 1/(1 + 𝑥2). Englanniksi sekä murto-

luku että murtolauseke on ”fraction”. 

Vaakaviiva 
Näyttökaavoissa jakolaskut merkitään yleensä pitkällä vaakaviivalla, 

jonka yläpuolella on jaettava ja alapuolella jakaja. Tällöin lausekkeen 

rakenne tulee havainnollisesti esiin. Tähän kuitenkin tarvitaan yleensä 

kaavaeditori tai taitto-ohjelma. LaTeXissa tällainen esitys saadaan ai-

kaan käskyllä \frac{…}{…}. 

𝑥 + 𝑦

1 + (𝑥 − 𝑦)2
 

Jos murtolausekkeita on sisäkkäin, voidaan sisemmässä murtolausek-

keessa käyttää pienempää fonttikokoa. Wordin kaavatila ei oletusarvoi-

sesti tee niin, mutta siinä on toiminta-asetus sitä varten. Seuraavassa 

esimerkissä asetus ei ole käytössä. 

𝑥 +
𝑦
2

2
 

Seuraavassa taas asetus on käytössä. 

 

Vaakaviivan käyttö tekstikaavoissa johtaa hyvin usein vaikeasti luetta-

viin ja tekstin tyyliä ja rivitystä rikkoviin ilmauksiin kuten 
𝑥+𝑦

1+(𝑥−𝑦)2
. 

Tekstikaavoissa käytetäänkin vaakaviivaa yleensä vain murtolukujen 

yhteydessä. 

Vinoviiva  
Jakolasku (osamäärä) ilmaistaan tekstissä vinoviivan (solidus, slash) ”/” 

avulla. Tällöin tarvitaan usein enemmän sulkeita kuin vaakaviivaa käy-

tettäessä. 

(𝑥 + 𝑦)/(1 + (𝑥 − 𝑦)²)) 

Standardi ISO 80000-1 varoittaa siitä, että vinoviiva voi sekoittua kursi-

voituun l- tai I-kirjaimeen etenkin groteskifonttia käytettäessä. Sekaan-

nuksen vaara lienee kuitenkin melko pieni. 
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Merkin ”/” ympärillä ei ole tapana käyttää välilyöntejä. Ks. Välilyönnit 

ja välistys. 

Matematiikkastandardin mukaan jakolaskun merkkinä käytettävä vi-

noviiva on tavallinen, suoraan näppäimistöltä kirjoitettava ”/” (U+002F, 

solidus). Sitä käytetään myös muissa merkityksissä eri kielissä ja mer-

kintätavoissa. Unicode-standardi määrittelee myös erityisen jakoviivan 

”∕” (U+2215, division slash), joka saattaa olla muodoltaan ”jakoviivamai-

sempi”. Sillä saatava esitysasu voi olla muutenkin erilainen; esimerkiksi 

Wordin kaavatilassa jakoviivaa käyttävässä esityksessä kuten 𝑎 ∕ 𝑏 on 

selvästi enemmän tyhjää viivan ympärillä kuin tavallista vinoviivaa käy-

tettäessä, 𝑎/𝑏. 

Sulkeiden käyttö vinoviivan yhteydessä 
Mittayksikköstandardin ISO 80000-1 mukaan vinoviivan jälkeen ei saa 

olla samaan lausekkeeseen (termiin) kuuluvaa kertolaskun merkkiä 

eikä vinoviivaa, ellei lausekkeen rakennetta osoiteta sulkeilla. 

Esimerkiksi 𝑎/𝑏 × 𝑐 on oikean tulkinnan mukaan (𝑎/𝑏) × 𝑐, mutta 

sulkeiden käyttöä suositellaan väärän tulkinnan 𝑎/(𝑏 × 𝑐) torjumiseksi. 

Vastaavasti (𝑎/𝑏)/𝑐 on suositeltavampi kuin sulkeeton (𝑎/𝑏)/𝑐. To-

sin näiden sijasta voi olla parempi käyttää esitysmuotoa 𝑎/(𝑏 × 𝑐). 

Kaksoispiste suhteen merkkinä 
Kaksoispistettä on aiemmin usein käytetty jakolaskun merkkinä varsin-

kin kouluopetuksessa: ”Laske 100 : 4.” Matematiikkastandardin mu-

kaan tällainen käyttö rajoittuu suhteen merkitsemiseen; tätä ei ole tar-

kemmin määritelty. Tyypillisin tilanne lienee kaksoispisteen käyttö ver-

rannoissa. 

𝑎 ∶  𝑏 = 𝑐 ∶  𝑑 

ℎ ∶  𝑤 = √2 

Suomen kieltä koskevien ohjeiden mukaan kaksoispisteen ympärille ei 

kirjoiteta välilyöntejä, kun sitä käytetään suhteen merkkinä (a:b). Mate-

matiikkastandardin esimerkissä välilyöntejä on kuitenkin käytetty. Väli-

lyönnit edistävät luettavuutta, jos mukana on moninumeroisia lukuja. 

1 : 1 000 000 

Merkkiä ”÷” vältettävä 
Muissa kielissä käytetään joskus merkkiä ”÷” (U+00F7) jakolaskun 

merkkinä, ja siinä merkityksessä se esiintyy joissakin laskinten näp-

päimistöissä. Suomalaisessa käytännössä se taas tarkoittaa vähennys-

laskua; käyttöala on rajoittunut. Matematiikkastandardin mukaan tätä 

merkkiä ei pitäisi käyttää. 
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Negatiivinen potenssi jakolaskun ilmaisemisessa 
Merkintätapa 𝑎𝑏−1 on standardin mukainen, mutta se ei ole varsinainen 

osamäärän merkintä, vaan lauseke, jolla on sama arvo kuin osamää-

rällä. Se on erityisen käytännöllinen lausekkeessa, jossa on monta 

kerto- ja jakolaskua. Jakaminen potenssilla voidaan korvata kertolas-

kulla, jossa on vastaava negatiivinen potenssi. 

m−3 ⋅ kg−1 ⋅ s4 ⋅ A−2 = 

(1/m3) ⋅ (1/kg) ⋅ s4/A2 

Kokonaislukujen jakolasku 
Kokonaisluvuille voidaan määritellä erilaisia sellaisia jakolaskuja, joi-

den tulos on kokonaisluku. Tällöin esimerkiksi luvun 42 jakaminen lu-

vulla 10 määritellään niin, että tulos on 4 (osamäärän 4,2 kokonaisosa). 

Tietotekniikassa sellaisille laskutoimituksille on omia merkintöjään, 

mutta matematiikassa käytetään yleensä tavallista jakolaskun merkin-

tää ja jotain operaatiota, joka muuntaa tuloksen kokonaisluvuksi, esi-

merkiksi int(𝑚/𝑛). 

Jakojäännökselle ei ole standardoitua merkintää. Tietotekniikassa 

käytetään mm. mod- ja %-operaattoria, esimerkiksi 42 mod 10 tai 

42%10 (= jakojäännös, kun 42 jaetaan 10:llä, siis 2). 

Jana 
AB̅̅ ̅̅  standardinmukainen; A ja B ovat janan päätepisteet (ks. Piste) 

Standardi ei määrittele, miten ylleviivaus toteutetaan. Käytännössä se 

tehdään yleensä kaavaeditorilla tai vastaavalla. 

MAOL-taulukoiden mukaan tällainen merkintä tarkoittaa suuntajanaa 

eli vektoria. 

Vrt. Suora. 

Jaollisuus 
𝑚 ∣ 𝑛 standardinmukainen; luetaan ”m on n:n tekijä” tai ”m jakaa n:n”   

𝑚 ∤ 𝑛 
MAOL-taulukoiden aiempien painosten merkintä edellisen negaatiolle; 

standardinmukainen merkintä ¬(𝑚 ∣ 𝑛 ) 

Kokonaisluvuille 𝑚 ja 𝑛 merkintä 𝑚 ∣ 𝑛 tarkoittaa, että on olemassa ko-

konaisluku 𝑘 siten, että 𝑘 × 𝑚 = 𝑛. Tämä merkitsee samaa kuin kong-

ruenssimerkintä 𝑛 = 0 mod 𝑚, jota usein käytetään jaollisuuden ilmai-

semiseen. 

Merkintää 𝑚 ∣ 𝑛 käytetään myös mm. polynomien jaollisuudesta. 

20 ∣ 800, koska 20 × 40 =  800. 
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∣ jaollisuusmerkki (divides)  

U+2223 Unicode 

\mid LaTeX ja Word kaavatilassa 

∤ jaottomuusmerkki (does not divide)  

U+2224 Unicode 

\nmid LaTeX kaavatilassa (amssymb-paketti) 

Jaollisuusmerkki on eri merkki kuin suoraan näppäimistöltä kirjoitetta-

vissa oleva pystyviiva ”|” (vertical line). Typografisesti merkeillä on 

eroa yleensä siten, että pystyviiva on korkeampi. Sekä LaTeXin että 

Wordin kaavatilassa jaollisuusmerkin ympärille tulee automaattisesti 

tyhjää, pystyviivan ympärille ei. 

Jaollisuusmerkillä on matematiikkastandardin 1. painoksen suoma-

laisessa versiossa harhaanjohtava nimi ”jakoviiva”. Yleensä sana ”jako-

viiva” tarkoittaa jakolaskun merkkinä käytettyä vinoviivaa ”/” tai vaa-

kasuoraa viivaa. 

Joukkojen erotus 
𝐴 ∖ 𝐵 standardinmukainen merkintä joukkojen erotukselle (set difference) 

∁𝐴𝐵 toissijainen, käytetään etenkin, kun B on A:n osajoukko; ei MAOL-taulukoissa 

∁𝐵 
vaihtoehtoinen, voidaan käyttää, kun A ilmenee asiayhteydestä; ei MAOL-taulu-

koissa 

A − B standardissa erikseen kielletty; esiintyy MAOL-taulukoiden vanhoissa painoksissa 

BC vaihtoehtoisena merkintänä MAOL-taulukoiden vanhoissa painoksissa 

~B joskus käytetty merkintä, vrt. negaation merkitsemiseen 

�̅� vaihtoehtoinen merkintä MAOL-taulukoiden mukaan 

Kun B on A:n osajoukko, käytetään erotuksesta A ∖ B usein nimi-

tystä ”B:n komplementti (A:n suhteen)”.  

𝐴 ∖ 𝐵 = {𝑥 ∈ 𝐴 | 𝑥 ∉ 𝐵} 

∁(𝑋 ∩ 𝑌) = ∁(𝑋) ∪ ∁(𝑌) 

∖ joukkomiinus(set minus)  

U+2216 Unicode 

\setminus LaTeX  ja Word kaavatilassa (LaTeXissa mm. mnsymbol-paketti) 

\smallsetminus kaavatilassa  
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Joukkomiinus on eri merkki kuin kenoviiva ”\” (backslash, U+005C), 

joka voidaan kirjoittaa suoraan näppäimistöltä (AltGr +). LaTeXissa 

∖setminus tuottaa eri paketteja käytettäessä erityylisiä tuloksia. 

∁ komplementti (complement)  

U+2201 Unicode 

\complement LaTeX kaavatilassa (mathabx- tai amssymb-paketti) 

Joukkojen symmetrinen erotus tarkoittaa joukkoa, johon kuuluvat ne 

alkiot, jotka kuuluvat tasan yhteen näistä joukoista. Sen operaattorina 

on käytetty mm. symboleita ”⊖” (U+2296), ”∇”, ”∆” ja ”+”. Kaikkiin vaih-

toehtoihin sisältyy ongelmia, vähiten ensin mainittuun. Standardinmu-

kaisesti voidaan A⊖B esittää seuraavasti: (𝐴 ∖ 𝐵) ∪ (𝐵 ∖ 𝐴). 

Joukot 
{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} standardinmukainen tapa esittää joukko luettelemalla alkiot 

{𝑥𝑖 | 𝑖 ∈ 𝐼} vaihtoehtoinen tapa, jossa I ilmoittaa alaindeksien joukon 

{𝑥 ∈ 𝐴 | 𝑃(𝑥)} standardinmukainen, niiden A:n alkioiden x joukko, joille P(x) on tosi 

{𝑥 | 𝑃(𝑥)} vaihtoehtoinen lyhennysmerkintä edelliselle, kun A ilmenee yhteydestä 

Joukkojen tunnuksina käytetään tavallisesti versaalikirjaimia A, B jne. 

{5, 17, 39} 

𝐴 = {𝑥 ∈ R | 𝑥² > 10} 

Usein käytetään merkintätapaa, jossa pystyviivan ”|” tilalla on kaksois-

piste ”:”, esimerkiksi {𝑥 ∈ R ∶  𝑥2 > 10}. Matematiikkastandardin 2. pai-

nos mainitsee tämän erikseen, ottamatta suoraan kantaa sen standar-

dinmukaisuuteen. 

Luettavuuden takia tarvitaan tyhjää pystyviivan kummallekin puo-

lelle (ks. Välilyönnit ja välistys). Wordin kaavatila ei tee tätä automaatti-

sesti, vaan siinä on aiheellista poikkeuksellisesti käyttää välilyöntejä 

tässä yhteydessä (vertaa: {𝑥 ∈ 𝑉𝑘|𝑃(𝑥)} ja {𝑥 ∈ 𝑉𝑘 | 𝑃(𝑥)}. 

Varsin tavallista on, että pystyviivan vasemmalla puolella on lauseke, 

joka on monimutkaisempaa muotoa kuin standardissa kuvatut, esimer-

kiksi sisältää laskutoimituksia. Seuraavassa esimerkissä on ensin tällai-

nen tiivis merkintä, sitten vastaava standardin mukainen merkintä. 

{𝑎 + 𝑛𝑘 | 𝑘 ∈ 𝐙} = {𝑝 ∈ 𝐙 | ∃𝑘 ∈ 𝐙 𝑝 = 𝑎 + 𝑛𝑘} 

Ks. myös Lukujoukkojen tunnukset, Tyhjä joukko. 

Merkinnöistä, jotka koskevat alkion kuulumista joukkoon (esimer-

kiksi 𝑥 ∈ 𝐴), ks. Alkiorelaatiot. 
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Joukko-operaatiot: Unioni, Leikkaus, Joukkojen erotus, Karteesinen 

tulo, Potenssijoukko. 

Ks. myös Osajoukko, Kardinaali. 

Juuret 
𝑎1/𝑛 standardinmukainen 

√𝑎
𝑛  toissijainen; huomaa juurimerkin jatkeena oleva vaakaviiva 

n√a edellisen yksinkertaistus: neliöjuurimerkki, jota edeltää n yläindeksinä 

(𝑎 + 𝑏)
1
3 = 

√𝑎 + 𝑏
3

 

√ neliöjuuri (square root)  

U+221A Unicode 

\sqrt Word kaavatilassa 

\sqrt{} LaTeX kaavatilassa; myös \surd toimii 

∛ kuutiojuuri (cube root)  

U+221B Unicode 

\cbrt Word kaavatilassa 

\sqrt[3]{} LaTeX kaavatilassa 

∜ neljäs juuri (fourth root)  

U+221C Unicode 

\qdrt Word kaavatilassa 

\sqrt[4]{} LaTeX kaavatilassa 

Standardin mukaan juuret ovat yksikäsitteisiä. Aiemmin, ja nykyisinkin, 

on puhuttu juurista monikäsitteisinä funktioina, joilla on eri ”haaroja”, 

siis funktiojoukkoina. Tällöin esimerkiksi √4 tarkoittaa lukuja 2 ja −2, 

mutta standardissa se tarkoittaa vain lukua 2. Eri asia on, että yhtälöllä 

𝑥2 = 4 on kaksi ratkaisua (joita voidaan sanoa yhtälön juuriksi). 

Standardin mukaan juuren esittäminen potenssina, esimerkiksi 𝑎
1

2 tai 

𝑎1/2, on ensisijaista. Se ei kuitenkaan ole kovin tavallista, ja se voidaan 

jopa ymmärtää väärin. Joissakin merkintätavoissa sellainen merkintä 

tarkoittaa ”juuren kaikkia haaroja”, juurimerkintää käyttävä ilmaus ku-

ten √𝑎 vain ”päähaaraa”. 

Matematiikassa juuri esitetään tavallisesti muodossa √𝑎
𝑛

, mutta sen 

tuottaminen onnistuu yleensä vain kaavaeditorilla tai muilla 
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kehittyneillä välineillä. Ne osaavat usein automaattisesti myös tehdä 

juurimerkistä tarpeeksi ison. 

LaTeXissa käsky \sqrt{a} tuottaa neliöjuuren √𝑎, käsky \sqrt[3]{a} 

kuutiojuuren √𝑎
3

 jne. Siksi LaTeXissa ei yleensä käytetä juurimerkkejä 

erillisinä symboleina, mutta se on mahdollista käyttämällä lauseketta, 

jossa juurrettava on tyhjä, esimerkiksi \sqrt{}. 

√
𝑎

𝑏 + 𝑐
 

Muutoin joudutaan tyytymään yleisessä tapauksessa merkintään n√a 

tai erikoistapauksissa merkintään √a (kun n = 2), ∛a (kun n = 3) tai ∜a 

(kun n = 4). Muita juuria varten ei ole määritelty omia juurimerkkejään. 

Merkkejä ∛ ja ∜ ei mainita matematiikkastandardissa. Niiden käyttöä 

kannattaa yhtenäisyyden vuoksi välttää etenkin silloin, kun tekstissä on 

myös esimerkiksi viidensiä juuria. Näin vältetään sellainen epäyhtenäi-

syys kuin ∛ ja 5√ samassa tekstissä. 

Jos käytetään juurimerkkiä ilman sen jatkeena olevaa, juurrettavan 

yli ulottuvaa vaakaviivaa, tulisi yksiselitteisyyden vuoksi käyttää sul-

keita, jos juurrettava on mutkikkaampi kuin luku tai muuttuja. 

√2 

√𝑎 + 𝑏 

√(𝑎 + 𝑏) 

Standardin mukaan ”tunnusta √𝑎
𝑛  olisi vältettävä”, mutta on tulkinnan-

varaista, tarkoitetaanko sillä kuitenkin vain yksinkertaistettua muotoa 
n√a. 

Kaikki esitetyt merkinnät tarkoittavat siis nykyisin tavallisimman 

käytännön mukaan yksikäsitteistä lukua, ”juuren päähaaraa”. Standardi 

sanoo tämä nimenomaisesti siltä osin, että positiivisen luvun juuri tar-

koittaa positiivista lukua. Epäselvää on, voisiko esimerkiksi √−27i
3

 tar-

koittaa kolmea eri arvoa vaiko vain ”päähaaran” arvoa 3i, mikä tuntuu 

olevan standardin yleisen linjan mukaista. Selvempää siis on, että ei kir-

joiteta esimerkiksi luvun −27i useista kuutiojuurista, vaan seuraavaan 

tapaan: 

Yhtälön 𝑧 = −27i juuret ovat 3i ja ±
3

2
√3 − 

3

2
i. 

Jälki, matriisin 
tr A standardinmukainen merkintä neliömatriisin A jäljelle (trace) 

Tr A usein käytetty merkintä 

Neliömatriisin jälki on sen lävistäjäalkioiden summa.  
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Järjestetty pari ja järjestetty jono 
(𝑎, 𝑏)  standardinmukainen merkintä järjestetylle parille (ordered pair, couple) 

(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛)  standardinmukainen merkintä järjestetylle jonolle (ordered 𝑛-tuple) 

 (𝑥𝑛) (päättymättömän) jonon merkintä MAOL-taulukoissa, jono 𝑥1, 𝑥2, … 

(𝑥𝑛)𝑛=1
∞  vaihtoehtoinen merkintä MAOL-taulukoissa 

Standardi mainitsee: ”Jos pilkkua voidaan erehtyä luulemaan desimaali-

merkiksi, sen tilalla voidaan käyttää puolipistettä tai pystyviivaa (|).” 

Sellainen ei kuitenkaan ole tavallista. Useimmiten välilyönnin käyttö 

pilkun jäljessä on riittävää. 

(0, 1) 

(a, b) = (c, d), jos ja vain jos a = b ja c = d 

Käytössä on edelleen myös merkintätapa, jossa tavallisten kaarisulkei-

den tilalla on kulmasulkeet, esimerkiksi ⟨0, 1⟩. Aiempi standardi salli tä-

män vaihtoehdon. 

Järjestysrelaatiot 
𝑎 < 𝑏  standardinmukainen, 𝑎 on pienempi kuin 𝑏 

𝑎 > 𝑏  standardinmukainen, 𝑎 on suurempi kuin 𝑏 

𝑎 ≤ 𝑏  standardinmukainen, 𝑎 on pienempi tai yhtä suuri kuin 𝑏 

𝑎 ≥ 𝑏  standardinmukainen, 𝑎 on suurempi tai yhtä suuri kuin 𝑏 

𝑎 ≪ 𝑏  standardinmukainen, 𝑎 on paljon pienempi kuin 𝑏 

𝑎 ≫ 𝑏  standardinmukainen, 𝑎 on paljon suurempi kuin 𝑏 

≤ pienempi tai yhtä suuri kuin -merkki (less-than or equal to) 

U+2264 Unicode 

\leq LaTeX kaavatilassa; toimii myös Wordin kaavatilassa 

<= Word kaavatilassa 

≥ suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki (greater-than or equal to) 

U+2265 Unicode 

\geq LaTeX kaavatilassa; toimii myös Wordin kaavatilassa 

>= Word kaavatilassa 

Merkkien ”≤” ja ”≥” ulkoasu on joissakin fonteissa sellainen, että vaaka-

viivan tilalla on vinossa oleva viiva, esimerkiksi ”≤” ja ”≥” (SimSun-

fontissa). LaTeXissa tämäntyyliset asut saa komennoilla \leqslant ja 

\geqslant (amssymb-paketti). 
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Merkkien ”≤” ja ”≥” lisäksi on olemassa myös niitä muistuttavat mer-

kit ”≦” ja ”≧” (U+2266 ja U+2267), jotka ovat alkujaan niiden muunnel-

mia, mutta määritelty erillisiksi merkeiksi. Käytännössä niillä on sama 

merkitys kuin merkeillä ”≤” ja ”≥”. 

≪ paljon pienempi kuin -merkki (much less-than) 

U+226A Unicode 

\ll LaTeX kaavatilassa; toimii myös Wordin kaavatilassa 

<< Word kaavatilassa 

≫ paljon suurempi kuin -merkki (much greater-than) 

U+226B Unicode 

\gg LaTeX kaavatilassa; toimii myös Wordin kaavatilassa 

>> Word kaavatilassa 

Merkit ”≪” ja ”≫” eivät ilmaise mitään täsmällistä suhdetta, vaan ne 

kertovat, että ilmauksen kirjoittaja pitää pienemmyyttä tai suurem-

muutta isona tarkasteltavan asian kannalta. 

Järjestysrelaatioita voidaan yhdistää yhdeksi kaavaksi, jos yhden re-

laation toinen operandi on sama kuin toisen relaation ensimmäinen 

operandi. Esimerkiksi relaatiot 𝑎 < 𝑏 ja 𝑏 ≤ 𝑐 voidaan esittää yhdessä 

seuraavasti: 

𝑎 < 𝑏 ≤ 𝑐 

Jäännösluokat 
ℤ𝑛 yleinen merkintä jäännösluokkarenkaalle modulo 𝑛 

ℤ/𝑛ℤ toinen käytössä oleva merkintätapa 

ℤ/𝑛 myös käytössä 

Kongruenssi modulo 𝑛 hajottaa kokonaislukujen joukon Z eli ℤ ekviva-

lenssiluokkiin, jotka ovat muotoa {𝑝 ∈ 𝐙 | ∃𝑘 ∈ 𝐙 𝑝 = 𝑎 + 𝑛𝑘}. Näistä 

luokista eli jäännösluokista käytetään eri merkintöjä, kuten [𝑎],  �̅� ja 

𝑎 + 𝑛ℤ sekä (kun merkitys ilmenee asiayhteydestä) pelkkä a (eli luku 

edustaa jäännösluokkaa). 

Jäännösluokkien joukkoa {0̅, 1̅, … , 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅} merkitään yleisesti symbo-

lilla ℤ𝑛. Standardi ei ota asiaan kantaa, mutta sen merkintätapoihin so-

pisi paremmin esimerkiksi Z𝑛. 
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Kantavektorit 
Kantavektorit (base vectors) ovat joukko vektoreita, joiden avulla voi-

daan ilmaista avaruudet kaikki pisteet. Vrt. Koordinaatit, Yksikkövekto-

rit. 

Suorakulmaisen koordinaatiston kantavektorit 

𝒆𝑥, 𝒆𝑦 , 𝒆𝑧 standardinmukainen 

𝒆1, 𝒆2 , 𝒆3, … vaihtoehtoinen 

𝒊, 𝒋, 𝒌 vaihtoehtoinen 

𝑖, 𝑗, 𝑘 MAOL-taulukoissa 

Alaindeksinumeroita käyttävä merkintä on ainoa, joka on vaikeuksitta 

yleistettävissä useampiulotteiseen avaruuteen (𝒆4 jne.). 

Standardissa näitä kantavektoreita kutsutaan suorakulmaisten koor-

dinaattiakselien suuntaisiksi yksikkövektoreiksi. 

Kantavektorien merkinnässä esiintyvä 𝒆-kirjain on standardissa liha-

voitu ja kursivoitu, samoin kirjaimet 𝒊, 𝒋 ja 𝒌. Kantavektorit eivät ole 

matemaattisia vakioita, koska ne ovat erilaisia eri koordinaatistoissa; 

niiden valitseminen määrittelee tietyn koordinaatiston. 

Sylinterikoordinaatiston kantavektorit 

𝒆𝜌, 𝒆𝜑, 𝒆𝑧 standardinmukainen 

Alaindeksit ovat kursivoidut kreikkalaiset kirjaimet rhoo 𝜌 ja fii 𝜑 sekä 

latinalainen kirjain 𝑧. 

Pallokoordinaatiston kantavektorit 

𝒆𝑟, 𝒆ϑ, 𝒆𝜑 standardinmukainen 

Alaindeksit ovat kursivoidut latinalainen kirjain 𝑟 sekä kreikkalaiset 

kirjaimet theeta (theeta-symboli) ϑ ja fii 𝜑. 

Karakteristika 
char(𝑅) yleisesti käytetty merkintä renkaan 𝑅 karakteristikalle 

Renkaan 𝑅 karakteristika (characteristic) on 𝑅:n ykkösalkion kertaluku 

eli pienin kokonaisluku 𝑛, jolle ∀𝑎 ∈ 𝑅 𝑛𝑎 = 0, missä na tarkoittaa 𝑎:n 

summaamista 𝑛 kertaa. Jos kertaluku on ääretön, karakteristika on 0. 

Nimitys ”karakteristika” tarkoittaa matematiikkastandardissa aivan 

muuta, nimittäin lattiaa. 

Logaritmeista puhuttaessa karakteristika tarkoittaa logaritmin arvon 

kokonaisosaa. Käsitettä käytettiin logaritmitauluilla laskettaessa. 
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Kardinaali 
card(A) standardinmukainen merkintä joukon A kardinaalille 

|A| vaihtoehtoinen, samanmuotoinen kuin itseisarvon merkintä 

n(A) MAOL-taulukoissa varsinainen merkintä 

#A MAOL-taulukoiden vanhoissa painoksissa vaihtoehtoinen merkintä 

card({9, 11, 17}) = |{9, 11, 17}| = 3 

Joukon kardinaali eli kardinaliteetti eli mahtavuus (cardinality) kuvaa 

joukon alkioiden määrää. Äärellisen joukon tapauksessa se on luku, 

joka ilmaisee alkioiden lukumäärän. Äärettömien joukkojen kardinaa-

leja (transfiniittisiä lukuja) merkitään usein heprean kirjaimiin perustu-
vien symbolien avulla, esimerkiksi ℵ0. 

card(N) =  ℵ0 

 

Karteesinen tulo 
𝐴 × 𝐵 standardinmukainen, merkkinä aina kertomerkki 

∏𝐴𝑖

𝑛

𝑖 = 1

 
standardinmukainen merkintä joukkojen 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 karteesiselle tu-

lolle; ks. Monikkotulo 

𝐴1 × 𝐴2 ×⋯× 𝐴𝑛 vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edelliset; ks. Ellipsimerkit 

𝐴𝑛 
standardinmukainen, karteesinen tulo, jossa on 𝐴 tekijänä 𝑛 kertaa 

(karteesinen potenssi) 

Joukkojen 𝐴 ja 𝐵 karteesinen tulo (Cartesian product) on sellaisten jär-

jestettyjen parien joukko, joissa ensimmäinen alkio kuuluu 𝐴:han ja toi-

nen 𝐵:hen. Usean joukon karteesinen tulo on vastaavasti järjestettyjen 

jonojen joukko. 

𝐴 × 𝐵 = {(𝑥, 𝑦) | 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑦 ∈ 𝐵} 

Matematiikkastandardin 1. painoksen mukaan joukon 𝐴 𝑛-kertaista 

karteesista tuloa itsensä kanssa merkittäisiin 𝐴𝑛 eli kirjoittamalla 𝑛 

alaindeksiksi. Tämä on ilmeisimmin painovirhe: tarkoitus ei ole ollut 

muuttaa aiempaa standardia, jonka mukaan n kirjoitetaan yläindeksiksi 

(𝐴𝑛), ja virhe onkin korjattu 2. painoksessa. 

Katto 
⌈𝑎⌉ standardinmukainen 
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ceil(𝑎) usein käytetty 

⌈ kattofunktiomerkinnän alku (left ceiling)  

U+2308 Unicode 

\lceil LaTeX ja Word kaavatilassa 

⌉ kattofunktiomerkinnän loppu (right ceiling)  

U+2309 Unicode 

\rceil LaTeX ja Word kaavatilassa 

 

Reaaliluvun katto tarkoittaa lukua katkaistuna ylöspäin kokonaislu-

vuksi. Toisin sanoen luvun 𝑎 katto on pienin kokonaisluku, joka on suu-

rempi tai yhtä suuri kuin 𝑎. Vrt. Reaaliluvun muuntaminen kokonaislu-

vuksi. 

⌈4,2⌉ = 5 

⌈−4,2⌉ = −4 

Kaunokirjoituskirjaimet 
Kaunokirjoituskirjaimet (script letters) tarkoittavat kirjainmerkkejä, 

joiden muoto jäljittelee koristeellisia, kalligrafisia käsin kirjoitettuja kir-

jaimia. Matematiikassa niitä käytetään erikoistarkoituksiin kuten eri-

tyisten struktuurien, avaruuksien, monien erikoisfunktioiden, mittojen, 

joukkojen luokkien ym. tunnuksina. Käytännössä kyse on tällöin lähes 

aina versaaleista. Kaunokirjoituskirjaimet ovat itsessään kursiivin tyyli-

siä, eikä niitä kursivoida. 

Banachin algebra 𝒜  

joukon 𝐴 mitta ℳ(𝐴) 

Riemannin integraali ℛ  

kaikkien joukkojen luokka 𝒱 

Kaunokirjoituskirjainten sijasta käytetään nykyisin yleisesti kursivoi-

tuja kirjaimia. Standardi määrittelee kuitenkin kaunokirjoituskirjaimen 

käytettäväksi kahdessa tapauksessa: Fourier’n muunnos ℱ ja Laplacen 

muunnos ℒ. 

Versaalit kaunokirjoituskirjaimet A:sta Z:aan voidaan LaTeXissa ja 

Wordissa kirjoittaa yhtenäisillä menetelmillä, jotka ilmenevät seuraa-

vasta esimerkistä. Sen sijaan Unicodessa niiden koodinumerot (ja 

Unicode-nimet) eivät noudata yhtenäistä järjestelmää, koska ne on 

otettu Unicode-standardiin kahdessa vaiheessa. 

𝒜 matemaattinen kaunokirjoituksen versaali-A (mathematical script capital a)  
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U+1D49C Unicode 

\mathcal{A} LaTeX kaavatilassa 

\scriptA Word kaavatilassa 

Muiden versaalien kaunokirjoituskirjainten Unicode-koodinumerot 

ovat ℬ = U+212C, 𝒞 = U+1D49E, 𝒟 = U+1D49F, ℰ = U+2130, ℱ = U+2131, 

𝒢 = U+1D4A2, ℋ = U+210B, ℐ = U+2110, 𝒥 = U+1D4A5, 𝒦 = U+1D4A6, 

ℒ = U+2112, ℳ = U+2133, 𝒩 = U+1D4A9, 𝒪 = U+1D4AA, 𝒫 = U+1D4AB, 

𝒬 = U+1D4AC, ℛ = U+211B, 𝒮 = U+1D4AE, 𝒯 = U+1D4AF, 𝒰 = U+1D4B0, 

𝒱 = U+1D4B1, 𝒲 = U+1D4B2, 𝒳 = U+1D4B3, 𝒴 = U+1D4B4, 

𝒵 = U+1D4B5. 

Kertolasku 
𝑎 ⋅ 𝑏  standardinmukainen merkintä 𝑎:n ja 𝑏:n tulolle, merkkinä kertopiste 

𝑎 × 𝑏 toissijainen, merkkinä kertomerkki 

𝑎 𝑏 mahdollinen, kun ei ole väärinkäsityksen vaaraa 

𝑎𝑏 mahdollinen, kun ei ole väärinkäsityksen vaaraa 

Matriisien kertolaskussa käytetään standardin mukaan viimeksi mainit-

tua merkintää eli tunnukset peräkkäin: 𝑨𝑩. Sama koskee vektorin ker-

tomista skalaarilla: 𝑥𝒂. 

Usean tekijän kertolaskun merkitsemisestä ks. Monikkotulo. 

Kerrottavat voi useimmiten kirjoittaa vain välilyönnillä erotettuina 

tai suoraan peräkkäin.  

𝑣𝑡 = 𝑣 𝑡 = 𝑣 ⋅ 𝑡 = 𝑣 × 𝑡 

(𝑎 + 𝑏)𝑐 = (𝑎 + 𝑏)𝑐 = (𝑎 + 𝑏) ⋅ 𝑐 = (𝑎 + 𝑏) × 𝑐 

2𝑥 = 2 𝑥 = 2 ⋅ 𝑥 = 2 × 𝑥 

Tähän on poikkeuksia: 

– Jos jälkimmäinen kerrottava on luku, on käytettävä kertopistettä 

tai kertomerkkiä. Esimerkiksi 𝑥:n ja 2:n tuloa ei saa kirjoittaa 𝑥2, 

koska olisi liian iso riski, että joissakin tilanteissa se luettaisiin 𝑥2. 

– Jos tulisi kaksi tunnusta peräkkäin, ne on erotettava ainakin väli-

lyönnillä, elleivät molemmat ole yksikirjaimisia muuttujan tunnuk-

sia. Voidaan kirjoittaa 𝑎𝑏, jos 𝑎 ja 𝑏 ovat muuttujan tunnuksia, 

mutta jos 𝑏 onkin funktion tunnus, tarvitaan jokin erotin. 

𝑎 sin 𝑥 = 𝑎 ⋅ sin 𝑥 = 𝑎 × sin 𝑥 

𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑎 ⋅ 𝑓(𝑥) = 𝑎 × 𝑓(𝑥) 

Väärinkäsityksen vaara on usein silloinkin, kun tulon toinen tekijä on 

sulkeissa. Esimerkiksi merkintä 𝑎(𝑏 + 𝑐) on yleensä ongelmaton, mutta 
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esimerkiksi 𝑓(𝑎 + 𝑏) tulkitaan yleensä funktiomerkinnäksi, joten jos 

tarkoitetaan tuloa, on kertolasku merkittävä. 

𝑓 ⋅ (𝑎 + 𝑏) 

Mittayksikköstandardissa ISO 80000-1 on lisäksi ohje, jonka mukaan 

sellaista ilmausta kuin 𝑎 𝑏−1 ei saa kirjoittaa ilman väliä. Perusteluna 

on, että 𝑎𝑏−1 voitaisiin tulkita väärin: (𝑎𝑏)−1. Tällaista sääntöä ei kui-

tenkaan yleensä noudateta, eikä siihen liene todellista tarvetta. 

Edellä esitetty koskee tavallista aritmeettista kertolaskua. Siinä näillä 

merkinnöillä on sama merkitys. Esimerkiksi vektorien kertolaskussa 

merkeillä ”⋅” ja ”×” on merkitysero; ks. Skalaaritulo ja Vektoritulo. 

Kertomerkki ”×” on usein helpompi kirjoittaa kuin kertopiste ”⋅”, ja 

kertomerkki on monissa tilanteissa selvempi. Toisaalta matemaattisissa 

merkinnöissä kertomerkki usein korostuu liiaksi. Matematiikassa onkin 

tapana kirjoittaa kerrottavat suoraan peräkkäin, jos mahdollista, ja 

muutoin käytetään yleensä kertopistettä. 

(2 + 𝑥)(5 + 𝑦) = 2 ⋅ 5 + 2𝑦 + 𝑥 ⋅ 5 + 𝑥𝑦 = 10 + 2𝑦 + 5𝑥 + 𝑥𝑦 

Arkikielessä käytetään usein x-kirjainta kertolaskun merkkinä (esimer-

kiksi 2 x 8), koska ei tunneta kertomerkkiä ”×” tai ei osata kirjoittaa 

sitä. Tietokonekielissä kertolaskun merkkinä käytetään usein tähteä eli 

asteriskia ”*” (esim. 2 * 8). 

Mittayksiköt, jotka on muodostettu muiden mittayksiköiden tuloina, 

kirjoitetaan kertopistettä käyttäen. Kertopisteen ympärille jätetään 

yleisten sääntöjen mukaan väli. Kertopiste voidaan myös jättää pois, jol-

loin yksiköiden tunnusten välissä on vain välilyönti. Välilyöntikin voi-

daan jättää pois silloin, kun ei voi syntyä epäselvyyttä. Näin ollen seu-

raavat merkinnät ovat mahdollisia newtonin (N) ja metrin (m) tulolle: 

N ⋅ m 

N m 

Nm 

Esimerkiksi metrin ja sekunnin tulo on kirjoitettava m s tai (selvem-

min) m ⋅ s, sillä ms tarkoittaa millisekuntia. 

Kertomat 
𝑛! standardinmukainen: luvun 𝑛 kertoma (1 ⋅ 2 ⋅ … ⋅ 𝑛) 

𝑎𝑘 standardinmukainen: luvun 𝑎 laskeva kertoma 𝑎 ⋅ (𝑎 − 1) ⋅ … ⋅ (𝑎 − 𝑘 + 1) 

[𝑎]𝑘 vaihtoehtoinen merkintä edelliselle 

𝑎𝑘 standardinmukainen: luvun a nouseva kertoma 𝑎 ⋅ (𝑎 + 1) ⋅ … ⋅ (𝑎 + 𝑘 − 1) 

(𝑎)𝑘 vaihtoehtoinen merkintä edelliselle 
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𝑛‼ kaksoiskertoma (double factorial) 

! 𝑛 alikertoma (subfactorial); merkintään ei kuulu välilyöntiä 

n¡ toinen merkintä alikertomalle 

Kertoma n! ilmoittaa n:n alkion joukon permutaatioiden lukumäärän. 

Kertoma on määritelty vain, kun n on ei-negatiivinen kokonaisluku; 

kertoman yleistys on gammafunktio. Laskeva ja nouseva kertoma on 

määritelty myös reaali- ja kompleksiluvuille. 

Merkinnässä 𝑎𝑘 on yläindeksi, joka on alleviivattu; merkinnässä 𝑎𝑘 

yläindeksi on ylleviivattu. 

Erikoisfunktioiden teoriassa nousevasta kertomasta käytetään nimi-

tystä Pochhammerin symboli. 

Sekaannuksia aiheuttaa, että kombinatoriikassa ja tilastotieteessä 

merkintää 𝑎𝑘 tai (𝑎)𝑘  käytetään usein laskevasta kertomasta, vaikka se 

siis standardin mukaan tarkoittaa nousevaa kertomaa. 

Kaksoiskertoma 𝑛‼ tarkoittaa tuloa, jonka tekijät ovat parittomat lu-

vut 𝑛:ään asti (1 ⋅ 3 ⋅ … ⋅ (𝑛 − 2) ⋅ 𝑛), jos 𝑛 on pariton, ja parilliset luvut 

𝑛:ään asti, jos 𝑛 on parillinen. Se tarkoittaa siis aivan muuta kuin kerto-

man kertoma (𝑛!)!. 

Alikertoma ! 𝑛 on n:n alkion joukon sellaisten permutaatioiden 

määrä, joissa jokaisen alkion paikka muuttuu.  

‼ kaksoishuutomerkki (double exclamation mark)  

U+203C Unicode 

‼ Word kaavatilassa (kaksi peräkkäistä huutomerkkiä) 

¡ ylösalainen huutomerkki (inverted exclamation mark)  

U+00A1 Unicode 

\textexclamdown LaTeX normaalitilassa (ei toimi kaavatilassa) 

Vaihto AltGr 1 standardinäppäimistö ja Word; näppäily voidaan kuvata ”AltGr !” 

Kertomerkki 

× kertomerkki (multiplication sign)  

U+00D7 Unicode 

\times LaTeX ja Word kaavatilassa 

AltGr X standardinäppäimistö 

Kun käytetään Wordin kaavatilaa, on huomattava, että siinä oletusfontti 

on Cambria Math, jossa kertomerkki on huomattavan iso (×) ja selvästi 
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isompi kuin Cambria-fontin kertomerkki (×). Muutoinkin kertomerkin 

koossa on paljon vaihtelua. 

Kertomerkin käytöstä ks. Kertolasku. 

Kertopiste 

⋅ kertopiste (dot operator)  

U+22C5 Unicode 

\cdot LaTeX ja Word kaavatilassa 

Kertopiste ”⋅” on eri merkki kuin rivinkeskinen piste ”·” (middle dot, 

U+00B7), jonka kirjoittaminen on usein helpompaa ja jota usein käyte-

tään kertopisteen sijasta. Näiden merkkien ero riippuu fontista ja voi 

olla pieni. 

Kertopiste on myös eri merkki kuin musta pallo -operaattori ”∙” (bul-

let operator, U+2219), joka on Wordin kaavatilan Symbolit-valikossa. 

Kertopisteen käytöstä ks. Kertolasku. 

Keskiarvo 
�̅� standardinmukainen merkintä keskiarvolle, ylleviivaus 

⟨𝑥⟩ toissijainen merkintä, kulmasulkeissa 

Muuttujan tavallinen (aritmeettinen) keskiarvo merkitään ensisijaisesti 

muuttujan päällä olevalla vaakaviivalla. Tällainen ylleviivaus voidaan 

toteuttaa teknisesti eri tavoilla, eikä standardi määrittele menetelmää.  

Ylleviivausta käytetään myös kompleksiluvun liittoluvun eli konju-

gaatin merkitsemiseen. Sekaantumisen vaara on kuitenkin yleensä ole-

maton. 

Muut keskiarvot kuin aritmeettinen merkitään muuttujan päällä ole-

valla vaakaviivalla ja muuttujan jälkeen olevalla alaindeksillä, joka il-

maisee keskiarvon tyypin. Selvyyden tai yhtenäisyyden vuoksi voidaan 

tätä merkintätapaa käyttää myös aritmeettiselle keskiarvolle. Standardi 

kuvaa seuraavat tapaukset. 

�̅�ℎ harmoninen keskiarvo (harmonic mean) 

�̅�g geometrinen keskiarvo (geometric mean) 

�̅�q = �̅�rms   neliökeskiarvo eli neliöllinen keskiarvo (quadratic mean, root mean square) 

�̅�a = �̅� aritmeettinen keskiarvo (arithmetic mean) 

Käytännössä keskiarvojen merkintätavat vaihtelevat paljon, eikä edellä 

olevia merkintöjä voi yleensä edellyttää tunnetuiksi ilman selityksiä. 
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Painotetulle keskiarvolle (weighted mean) standardi ei määrittele mer-

kintää. Yleensä käytetään samaa merkintää kuin aritmeettiselle keskiar-

volle, ja käytetyt painot ilmoitetaan erikseen. 

Matematiikkastandardin esimerkissä �̅�𝑎 alaindeksi on kursivoitu, ja 

tämä vastaa yleistä käytäntöä. Tässä kirjassa on oletettu, että kursi-

vointi on tarkoituksellinen, vaikkakaan se ei ole looginen, koska alain-

deksi ei ole näissä merkinnöissä suureen symboli. 

Luku- tai muuttujajoukon keskiarvon merkitsemistä ei ole standar-

doitu, mutta usein käytetään funktiomerkintää, jossa tunnuksena on A, 

G tai H keskiarvon tyypin mukaan. Esimerkiksi 𝑥1:n, 𝑥2:n ja 𝑥3 :n arit-

meettista keskiarvoa merkitään tällöin 𝐴(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3). 

Keskiarvon keskivirhe 
𝑠�̅� MAOL-taulukoiden mukainen merkintä 𝑥:n keskiarvon �̅� keskivirheelle 

 𝑠�̅� =
𝑠

√𝑛
 , missä 𝑠 on 𝑥:n keskihajonta ja 𝑛 on havaintojen lukumäärä. 

Keskihajonta 
Seuraavat merkinnät ovat MAOL-taulukoiden mukaisia. Vrt. Varianssi. 

D(𝑋) satunnaismuuttujan X keskihajonta (standard deviation) 

D(𝑥) vaihtoehtoinen merkintä; aiemmissa versioissa D𝑥 ilman sulkeita 

σ vaihtoehtoinen merkintä, keskihajonnan yleinen tunnus (kursivoitu sigma) 

s lukujoukon tai jakauman keskihajonnan yleinen tunnus 

𝑠𝑛 lukujoukon keskihajonta, √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑠𝑛−1 otoskeskihajonta, √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 

Keskipoikkeama 
M.D. keskipoikkeaman (mean deviation) merkintä MAOL-taulukoissa 

Khiin neliö χ² 
χ² χ²-jakauman tunnus, kun vapausasteiden määrää ei ilmoiteta 

χ𝑛
2  χ²-jakauman tunnus, vapausasteiden määrä n 

Käytettävä merkki χ on kreikkalainen kirjain khii kursivoimattomana. 

Kohtisuoruus 
AB ⟂ CD standardinmukainen merkintä: suora AB on kohtisuorassa suoraa CD vastaan  
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⟂ kohtisuoruusmerkki (perpendicular) 

U+27C2 Unicode 

\perp LaTeX 

Merkki ”⟂” sisältyy vain harvoihin fontteihin (mm. Segoe UI Symbol, 

Quivira, Symbola, STIX, Cardo, Code2000); LaTeX toteuttaa sen omalla 

erikoistekniikallaan. 

Merkintää voidaan käyttää myös silloin, kun suorat ilmoitetaan tunnuk-

silla: 

g ⟂ h 

Kokonaisdifferentiaali 
df standardinmukainen merkintä funktion f  kokonaisdifferentiaalille 

Kokonaisdifferentiaali (total differential) määritellään seuraavasti: 

d𝑓(𝑥, 𝑦,… ) =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
d𝑥 +  

𝜕𝑓

𝜕𝑦
d𝑦 + ⋯ 

Kokonaisluku 
31 716 514 suomalaisen standardin (SFS 4175) mukainen 

31,716,514 englannin kielen käytännön mukainen 

−42 negatiivisen luvun edessä miinusmerkki (ks. Miinus) 

+42 positiivisen luvun edessä voi olla plusmerkki 

Kokonaisluku (integer) merkitään numeroin siten, että se jakautuu lo-

pusta lukien kolmen numeron ryhmiin. Ryhmien erottimena eli ns. tu-

haterottimena on suomalaisen standardin SFS 4175 mukaan sitova väli-

lyönti. Ladonnassa se usein toteutetaan tavallista välilyöntiä kapeam-

pana, kuten ohuena välinä. Ks. Välilyönnit ja välistys. Kyseinen stan-

dardi sallii ryhmittelemättömyyden, jos tekstissä on enintään nelinume-

roisia lukuja (esimerkiksi 1234, normaalisti 1 234), mutta tämän sovel-

tamiseen on harvoin aihetta matemaattisissa merkinnöissä. 

Lukujärjestelmän kantaluku on tapana ilmaista tarvittaessa alaindek-

sillä, esimerkiksi 4210. 

Kokonaisosa 
int a standardinmukainen  

Reaaliluvun kokonaisosa saadaan jättämällä luvusta pois desimaaliosa. 

Tämä merkitsee katkaisua kohti nollaa. Kokonaisosan suhteen lattiaan 
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ilmaisee kaava int a = sgn a   ⋅ ⌊|a|⌋. Vrt. Reaaliluvun muuntaminen ko-

konaisluvuksi. 

int(4,2) = 4 

int(−4,2) = −4 

Kolmio 
ABC standardinmukainen, koostuu kolmion kärkipisteiden tunnuksista 

△ABC MAOL-taulukoissa  

Kombinaatioiden määrä, kun toistuminen sallitaan 
C𝑛
𝑘

 
R  standardinmukainen: kombinaatioiden määrä, kun alkion toistuminen sallitaan 

Merkintä tarkoittaa 𝑛:n alkion joukon 𝑘-alkioisten kombinaatioiden 

määrän, kun sama alkio saa esiintyä miten monta kertaa tahansa (engl. 

combinations with repetition). Vrt. Binomikerroin. 

C𝑛
𝑘

 
R =  (

𝑛 + 𝑘 − 1

𝑘
) 

Kompleksiluku 
(𝑥, 𝑦) kompleksiluku esitettynä kahden reaaliluvun järjestettynä parina 

𝑥 + i𝑦 tavanomainen merkintä, kun 𝑥 ja 𝑦 ovat muuttujia  

𝑥 + i 𝑦 vaihtoehtoinen kirjoitusasu, jossa tekijöiden välissä on välilyönti 

3 + 5i tavanomainen merkintä, kun reaali- ja imaginaariosa esitetään lukuina 

Standardi ei suoraan määrittele kompleksilukujen merkintätapaa, Siinä 

esiintyy ilmaus 𝑥 + i 𝑦, mutta se on lauseke, joka voidaan merkityksen 

muuttumatta kirjoittaa toisinkin. 

Kompleksiluku voidaan esittää myös napakoordinaatteja käyttäen 

muodossa 𝑟ei𝜑. 

Symbolin i asusta ks. Imaginaariyksikkö. 

Kongruenssi 
𝑛 = 𝑘 mod 𝑚 standardinmukainen 

𝑛 ≡ 𝑘 mod 𝑚 yleisesti käytetty, voitaneen tulkita standardin sallimaksi  

𝑛 ≡ 𝑘 (mod 𝑚) hyvin yleisesti käytetty 

43 = 3 mod 10 
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Merkintä 𝑛 = 𝑘 mod 𝑚 on määritelty, kun 𝑛, 𝑚 ja 𝑘 ovat kokonaislu-

kuja, ja se tarkoittaa että 𝑛 − 𝑘 on jaollinen 𝑚:llä, eli jaollisuusmerkkiä 

käyttäen esitettynä 𝑚 ∣ (𝑛 − 𝑘). Positiivisten lukujen tapauksessa voi-

daan sanoa, että tällöin k on jakojäännös, joka saadaan, kun 𝑛 jaetaan 

𝑚:llä. 

Merkintä 𝑛 = 𝑚 mod 𝑘 luetaan standardin 1. painoksen suomalaisen 

tekstin mukaan ”𝑛 on yhtenevä 𝑘 modulo 𝑚:n kanssa”, mutta tämä joh-

tuu käännösvirheestä. Käytössä oleva sanallinen ilmaus on ”𝑛 on kong-

ruentti 𝑚:n kanssa modulo 𝑛”. 

Kongruenssimerkinnöissä käytetään yleisesti identtisyysmerkkiä ”≡” 

yhtäläisyysmerkin ”=” sijasta. Tämä voitaneen tulkita sallituksi; ks. 

Yhtäsuuruudet ja samankaltaisuudet. Tässä merkki ”≡” tarkoittaa kui-

tenkin yhtäsuuruutta heikompaa suhdetta, ekvivalenssia tietyn relaa-

tion suhteen. 

Standardinmukaista merkintää saatetaan oudoksua siksi, että se voi 

sekaantua jakojäännöksen merkitsemisessä käytetyn mod-operaattorin 

kanssa. 

Konjugaatti 
Kompleksiluvun konjugaatti eli liittoluku saadaan vaihtamalla imagi-

naariosan merkki: luvun 𝑥 + 𝑦i konjugaatti on 𝑥 − 𝑦i. 

𝑧 standardinmukainen merkintä luvun 𝑧 konjugaatille, ylleviivattu 

𝑧* vaihtoehtoinen merkintä, lähinnä fysiikassa ja tekniikassa, merkkinä asteriski 

Neliömatriisin konjugaatti eli konjugoitu matriisi saadaan korvaamalla 

kukin alkio konjugaatillaan. Merkinnät ovat samanlaiset kuin luvun 

konjugaatille, mutta huomaa, että lihavoidun tunnuksen jäljessä aste-

riski lihavoidaan. 

𝑨 standardinmukainen merkintä matriisin 𝑨 konjugaatille  

𝑨* vaihtoehtoinen merkintä, käytössä lähinnä fysiikassa ja tekniikassa 

Vaihtoehtoinen merkintä on sikäli ongelmallinen, että se tarkoittaa 

myös adjungaattia. 

Konjunktio eli ja-operaattori 
𝑝 ∧ 𝑞 standardinmukainen, ”p ja 𝑞” 

𝑝 & 𝑞 usein käytetty, helppo kirjoittaa 

⋀𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 
monikkokonjunktio, 𝑝1 ∧ …∧ 𝑝𝑛; rakenteesta on eri muunnelmia, ks. Suuret ope-

raattorit 

∧ looginen ja-merkki (logical and) 
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U+2227 Unicode 

\wedge LaTeX ja Word kaavatilassa 

⋀ monikkokonjunktio (n-ary logical and) 

U+22C0 Unicode 

\bigwedge LaTeX ja Word kaavatilassa 

Konvoluutio 
𝑓 ∗ 𝑔 standardinmukainen merkintä funktioiden 𝑓 ja 𝑔 konvoluutiolle (convolution) 

Käytettävä merkki on asteriskioperaattori, jonka kuvauksessa tässä kir-

jassa on esitetty konvoluution määritelmä. Joskus sen tilalla käytetään 

ympyrässä olevaa asteriskioperaattoria ”⊛” (U+229B). 

Koordinaatit 
Seuraavat merkinnät ovat standardinmukaisia: 

𝑥, 𝑦, 𝑧 suorakulmaiset koordinaatit (Cartesian coordinates) 

𝜌, 𝜑, 𝑧 sylinterikoordinaatit (cylindrical coordinates) 

𝑟, 𝜗, 𝜑 pallokoordinaatit (spherical coordinates) 

𝑎𝑥, 𝑎𝑦 , 𝑎𝑧 vektorin 𝒂 suorakulmaiset koordinaatit 

Napakoordinaatit (polar coordinates) ovat sylinterikoordinaattien eri-

koistapaus, kun 𝑧 = 0. 

Merkit 𝜌, 𝜗 ja 𝜑 ovat kreikkalaisia kirjaimia. Merkintöjen kaikki kirjai-

met ovat kursivoituja. Kirjaimen 𝜌 (rhoo) tilalla käytetään usein latina-

laista 𝑟-kirjainta. 

Vrt. Kantavektorit. 

Koska-merkki 

∵ koska-merkki (because)  

U+2235 Unicode 

\because LaTeX ja Word kaavatilassa (LaTeXissa amssymb-paketti) 

Koska-merkki ilmaisee, että seuraa perustelu aiemmin esitetylle. Se ei 

kuulu matematiikkastandardiin. Vrt. Implikaatio. Ks. myös Siis-merkki. 

Kovarianssi 
𝑠𝑥𝑦 muuttujien 𝑥 ja 𝑦 kovarianssi (covariance) MAOL-taulukoissa 



87 
 

Kreikkalaiset kirjaimet 
Kreikkalaisia kirjaimia käytetään matematiikassa usein muuttujien tun-

nuksina, jolloin ne kirjoitetaan kursiivilla. Pystyfontin ja kursiivin ero 

on usein melko pieni, mutta merkitykseltään olennainen. Seuraavissa 

taulukoissa 2. sarake sisältää kirjaimen pystyfontilla, 3. sarake kursii-

villa. 

LaTeX esittää oletusarvoisesti kreikkalaiset kirjaimet kursiivilla. 

Tämä on standardin vastaista joissakin tapauksissa. Kursivoimattomat 

kirjaimet saa käyttämällä txfonts-pakettiin kuuluvia käskyjä, jotka vas-

taavat seuraavassa esitettäviä, mutta nimen lopussa on ”up”. Esimer-

kiksi \pi tuottaa kursivoidun kirjaimen π, kun taas kursivoimattoman 

kirjaimen π saa käskyllä \piup. 

Joitakin kreikkalaisia kirjaimia ei käytetä matematiikassa, koska ne 

eivät erottuisi latinalaisista kirjaimista. Gemena-omikron (ο) on täysin 

samannäköinen kuin latinalainen o-kirjain, ja seuraavat kreikkalaiset 

versaalikirjaimet vastaavat asultaan täysin latinalaisia kirjaimia: Α, Β, Ε, 

Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Χ. Tällaiset kirjaimet on jätetty pois tästä esityk-

sestä. 

Kreikkalaisiin kirjaimiin perustuvat seuraavat operaattorit, joita pi-

detään eri merkkeinä: deltaoperaattori ∆, monikkosumman merkki ∑ ja 

monikkotulon merkki ∏. 

Unicodessa on määritelty myös sellaisia kreikkalaisista kirjaimista 

muodostettuja erikoismerkkejä kuin ohmin merkki (ohm sign, U+2126) 

Ω. Niitä ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön, vaan ne ovat mukana histo-

riallisista syistä.  Niiden käyttöä ei suositella Unicode-standardissa, 

vaan niiden tilalla tulisi yleensä käyttää tavallisia kreikkalaisia kirjaimia 

kuten versaali-oomega (U+03A9).  

Gemenakirjaimet eli pienet kirjaimet 

Nimi   Unicode LaTeX ja Word kaavatilassa 

alfa α α U+03B1 \alpha 

beeta β β U+03B2 \beta  

beeta-symboli ϐ ϐ U+03D0  

gamma γ γ U+03B3 \gamma 

delta δ δ       U+03B4 \delta 

epsilon ε ε U+03B5 \varepsilon 

epsilon-symboli ϵ  ϵ U+03F5 \epsilon  

zeeta ζ ζ U+03B6 \zeta 

eeta η η U+03B7 \eta 
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theeta θ θ U+03B8 \theta 

theeta-symboli ϑ ϑ U+03D1 \vartheta 

ioota ι ι U+03B9 \iota 

kappa κ κ U+03BA \kappa 

kappa-symboli ϰ ϰ U+03F0 \varkappa (vain LaTeX, amssymb-paketti) 

lambda λ λ U+03BB \lambda  

myy μ μ U+03BC \mu 

nyy ν ν U+03BD \nu 

ksii ξ ξ U+03BE \xi 

pii π π U+03C0 \pi 

pii-symboli ϖ ϖ U+03D6 \varpi  

rhoo ρ ρ U+03C1 \rho  

rhoo-symboli ϱ ϱ U+03F1 \varrho 

sigma σ σ U+03C3 \sigma 

sananloppuinen sigma ς  ς U+03C2 \varsigma 

tau τ τ U+03C4 \tau 

ypsilon υ υ U+03C5 \upsilon  

fii φ φ  U+03C6 \varphi 

fii-symboli ϕ ϕ U+03D5 \phi 

khii χ χ U+03C7 \chi  

psii ψ ψ U+03C8 \psi  

oomega ω ω U+03C9 \omega 

Versaalikirjaimet eli isot kirjaimet 

Nimi   Unicode Word kaavatilassa 

gamma Γ Γ U+0393 \Gamma 

delta Δ Δ       U+0394 \Delta 

theeta Θ Θ U+0398 \Theta 

lambda Λ Λ U+039B \Lambda  

ksii Ξ Ξ U+039E \Xi 

pii Π Π U+03A0 \Pi 

sigma Σ Σ U+03A3 \Sigma 
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ypsilon Υ Υ U+03A5 \Upsilon  

fii Φ Φ  U+03A6 \Phi 

psii Ψ Ψ U+03A8 \Psi  

oomega Ω Ω U+03A9 \Omega 

Beeta-symboli ϐ 
Beeta-kirjaimesta β on muunnelma ϐ, jota on aiemmin käytetty mate-

maattisena erikoismerkkinä ja joka siksi on koodattu Unicodessa 

omaksi merkikseen, beeta-symboliksi. 

Epsilon-symboli ϵ 
Epsilon-kirjaimesta ε on muunnelma ϵ, joka on Unicodessa koodattu 

omana merkkinään (U+03F5, greek lunate epsilon symbol) ja jota käy-

tetään joskus erikoissymbolina. Joukkoon kuulumisen merkkinä käy-

tetty symboli ∈ on siitä muodostettu, mutta sitä pidetään erillisenä 

merkkinä. 

Theeta θ, ϑ 
Gemena-theetasta on kaksi muotoa, θ ja ϑ. Kreikankielisessä tekstissä 

niiden ero on vain tyylikysymys, mutta matemaattisissa merkinnöissä 

niiden välillä voidaan tehdä merkitysero. Siksi ne on koodattu Unico-

dessa erillisinä merkkeinä: theeta-kirjaimena ja theeta-symbolina. Ma-

tematiikkastandardi käyttää niistä vain theeta-symbolia (ϑ), mutta se ei 

ota kantaa siihen, onko theeta-kirjaimen (θ) käyttö sen tilalla hyväksyt-

tävää. 

Kappa κ, ϰ 
Gemena-kapasta on kaksi muotoa, joista toinen (κ) muistuttaa latina-

laista K-kirjainta, kun taas toinen (ϰ) on aivan erityyppinen. Ne on 

Unicodessa koodattu eri kirjaimina. Kun kappaa käytetään erikoismerk-

kinä (lähinnä fysiikassa), jälkimmäinen muoto on parempi selvyyden 

vuoksi. 

Nyy ν 
Gemena-nyy ν muistuttaa varsinkin kursivoituna (v) kursivoitua v-kir-

jainta v. Ero on usein aivan olematon tai huomaamaton. Nyy-kirjainta 

on kuitenkin tapana käyttää matemaattisissa merkinnöissä, ja koska 

sitä yleensä käytetään muuttujana, se kursivoidaan. Tästä ei käytän-

nössä aiheudu ongelmia niin kauan, kuin samassa yhteydessä ei käytetä 

kursivoitua v-kirjainta tunnuksena. 

Versaali-nyytä Ν ei käytetä matematiikassa, koska se on muodoltaan 

täysin samanlainen kuin latinalainen N-kirjain. 
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Pii-symboli ϖ 
Pii-symboli ϖ pii-kirjaimen π muoto, joka on ulkoasultaan oomegaa ω 

muistuttava. Sitä käytetään teknisenä symbolina, ja siksi se on Unico-

dessa koodattu omana merkkinään. 

Rhoo ρ, ϱ 
Gemena-rhoosta on kaksi muotoa, ρ ja ϱ. Kreikankielisessä tekstissä nii-

den ero on vain tyylikysymys, mutta matemaattisissa merkinnöissä nii-

den välillä voidaan tehdä merkitysero. Siksi ne on koodattu Unicodessa 

erillisinä merkkeinä: rhoo-kirjaimena ja rhoo-symbolina. Matematiik-

kastandardissa esiintyy niistä vain rhoo-kirjain, jota käytetään muuttu-

jan tunnuksena. 

Sigma σ, ς 
Gemena-sigmasta käytetään kreikan kielessä sanan lopussa muotoa ς, 

joka on Unicodessa koodattu omana merkkinään. Sitä käytetään joskus 

myös erikoissymbolina. Se on eri merkki kuin stigma Ϛ (U+03DA), joka 

jäi käytöstä kirjaimena jo ennen klassisen kreikan kautta, mutta säilyi 

numeromerkkinä. 

Ypsilon υ, Y, ϒ  

Gemena-ypsilon υ muistuttaa varsinkin kursivoituna (υ) kursivoitua u- 

tai v-kirjainta. Tosin se yleensä eroaa saman fontin kursiivi-u:sta u ja 

kursiivi-v:stä v, mutta sekaannus on silti mahdollinen. Siksi ypsilonia 

kannattaa välttää, ellei se vakiintuneesti kuulu merkintään. 

Versaali-ypsilon on useissa fonteissa aivan samanlainen kuin latina-

lainen Y-kirjain. Joissakin fonteissa se on kuitenkin erilainen: yläosan 

haaroista ainakin toinen kaartuu, esimerkiksi Cambrian versaali-ypsilo-

nissa Υ. Tällainen muoto soveltuu tietysti paremmin matemaattisena 

symbolina käytettäväksi. Unicodessa on myös erikseen koodattuna 

merkkinä U+03D2 (greek upsilon with hook symbol), joka vastaa täl-

laista muotoa. Esimerkiksi DejaVu Serifissä se (ϒ) poikkeaa selvästi 

versaali-ypsilonista (Υ ), mutta sopii siis käytettäväksi sen tilalla mate-

matiikassa. 

Fii ϕ, φ 
Gemena-fiistä tulisi Unicode-standardin mukaan käyttää silmukan sisäl-

tävää muotoa matemaattisissa yhteyksissä, jotta se eroaisi fii-symbolis-

ta ϕ (greek phi symbol, U+03D5).  ”Matemaattiset yhteydet” viittaavat 

tässä fiin käyttöön muuttujan tunnuksena tai vastaavana. Sen sijaan esi-

merkiksi kultaisen leikkauksen tunnuksena käytettävä merkki on fii-

symboli. 

Fiin muoto on osittain fontista riippuva asia. Useimmissa fonteissa 

muoto on mainitunlainen, esimerkiksi Cambrian φ. Joissakin fonteissa 
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(mm. Calibri, Consolas, Lucida Sans Unicode, Palatino Linotype, Sym-

bola ja yllä olevassa otsikossa käytetty Calibri) nämä merkit ovat kui-

tenkin väärin päin eli fii näyttää fii-symbolilta ja kääntäen. Nämä merkit 

muutenkin sekoittuvat helposti toisiinsa; sekaannus esiintyy jopa mate-

matiikkastandardissa. 

Versaali-fii Φ on muodoltaan ongelmaton. 

Kroneckerin delta 
δ𝑖𝑗 standardinmukainen; delta-kirjain δ on tässä kursivoimaton; ks. Alaindeksit 

Arvo on 1, kun 𝑖 𝑗, ja 0, kun 𝑖 ≠ 𝑗.  

δ24 = 0 

Kulma 
∢ABC  standardinmukainen merkintä kolmion ABC kärjen B kulmalle 

∢ABC vastaava MAOL-taulukoiden merkintä, jossa pisteiden tunnukset on kursivoitu 

∢(�̅�, �̅�)  MAOL-taulukoiden merkintä vektorien �̅� ja 𝑏 ̅väliselle kulmalle 

∡ABC joskus käytetty merkintä kolmion ABC kärjen B kulmalle 

∠ABC joskus käytetty merkintä kolmion ABC kärjen B kulmalle 

⦟ABC joskus käytetty merkintä kolmion ABC kärjen B kulmalle 

Näin merkittynä kulma ei ole suunnattu, ja se on suuruudeltaan välillä 

[0, π]. 

∢ABC = ∢CBA 

∢ kaarellinen kulma (spherical angle) 

U+2222 Unicode 

\sphericalangle LaTeX (amssymb-paketissa) 

∡ mitattu kulma (measured angle) 

U+2221 Unicode 

\measuredangle LaTeX (amssymb-paketissa) 

∠ kulma (angle) 

U+2220 Unicode 

\angle LaTeX, Word kaavatilassa 

⦟ terävä kulma (acute angle) 
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U+299F Unicode 

 

Matematiikkastandardin ja MAOL-taulukoiden käytäntö ei vastaa merk-

kien Unicode-nimiä, jotka heijastavat sellaista käytäntöä, jossa tasokul-

maa merkitään symbolilla ”∠” ja avaruuskulmaa symbolilla ”∡”. 

Muuttujia, joiden arvot ovat kulmia, merkitään geometriassa usein 

kreikkalaisilla kirjaimilla, etenkin 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜃, 𝜑. Ne kursivoidaan kuten 

muuttujat yleensäkin. Kun tarkastellaan trigonometrisiä funktioita ma-

temaattisessa analyysissä, merkitään niiden argumentteja yleensä lati-

nalaisilla kirjaimilla kuten a tai 𝑥. 

𝛼 = 45° 

sin 𝑥 

Kulman yksiköt 
Matematiikassa kulma ilmaistaan yleensä radiaaneina. Jos käytetään as-

tetta yksikkönä, ISO 80000-1 suosittaa, että asteen osat ilmaistaan desi-

maaliosana eikä minuutteja ja sekunteja käyttäen (esimerkiksi 27,5° 

mieluummin kuin 27° 30′). 

Nimi Tunnus Esimerkki Kuvaus Käyttö 

radiaani  rad π rad kaaren pituus on sama kuin säde standardinmukainen 

aste ° 180° suora kulma on 90° sallittu lisäyksikkö 

minuutti ′ 30′ 1 aste on 60 minuuttia sallittu lisäyksikkö 

sekunti ″ 45″ 1 minuutti on 60 sekuntia sallittu lisäyksikkö 

gooni gon 200 gon suora kulma on 100 gon sallittu erikoisaloilla 

Merkit ′ ja ″ ovat priimi ja kaksoispriimi. Ne kirjoitetaan kiinni edeltä-

vään lukuun. Jos kulma ilmaistaan asteina, minuutteina ja sekunteina, 

ne kirjoitetaan usein kaikki yhteen (esimerkiksi 27°30′45″), mutta on 

parempi käyttää osien välissä välilyöntejä, mahdollisesti ohuita. 

27° 30′ 45″ 

Radiaani on luvun 1 erityisnimi eli nimi, jota siitä käytetään tietyssä yh-

teydessä. Kun kulma määritellään kaaren pituuden ja säteen pituuden 

suhteeksi, se on pelkkä luku, mutta luvusta 1 voidaan tällöin käyttää 

tunnusta rad. Ja tunnus rad voidaan jättää pois, ellei synny väärinkäsi-

tyksiä, ja matematiikassa se yleensä jätetäänkin. Kirjoitetaan esimer-

kiksi ”α = π” eikä ”α = π rad”. Sen sijaan fysiikassa tunnusta rad käyte-

tään esimerkiksi yksikön tunnuksessa rad/s (radiaania sekunnissa). Pe-

riaatteessa voidaan käyttää myös SI-järjestelmän mukaisia kerrannaisia 



93 
 

kuten milliradiaani (mrad) ja mikroradiaani (µrad), mutta niiden käyttö 

on harvinaista. 

Goonista käytetään myös nimitystä uusaste. 

Kultainen leikkaus 
ϕ vakion (1 + √5)/2 ≈ 1,618 tunnus, kursivoimaton fii-symboli 

Kultainen leikkaus (golden ratio) tarkoittaa janan jakamista kahteen 

osaan niin, että pienemmän osan suhde isompaan osaan on sama kuin 

isomman osan suhde koko janaan. Tämä suhde on matemaattinen va-

kio, jolle on oma tunnus. 

ϕ fii-symboli (greek phi symbol)  

 

Fii-symboli on eri merkki kuin tavallinen kreikkalainen kirjain fii (φ). 

Kursivointi 
Kursivoinnin perussäännöt kuvattiin kohdassa Kursivoinnin perusteet. 

Tässä esitetään lisäohjeita ja käsitellään kursivoinnin aiheuttamia on-

gelmia. 

Kursivoinnin idea 
Matematiikkastandardin mukaisen kursivoinnin voidaan sanoa osoitta-

van havainnollisesti, mitkä tunnukset ovat tietyssä esityksessä määri-

teltyjä, vastakohtana ilmauksille, joilla on matematiikassa kiinteä mer-

kitys. Määritelmä ei välttämättä ole eksplisiittinen. Esimerkiksi funktion 

määrittely 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 1 määrittelee eksplisiittisesti tunnuksen 𝑓 mer-

kityksen, ja määritelmän sisällä tunnus x on implisiittisesti määritelty. 

Sekä f että x ovat esityksen kirjoittajan vapaasti valitsemia. 

Esimerkiksi ilmauksessa ∫2𝑎π sin 𝑥 d𝑥 = −2𝑎π cos 𝑥 + 𝐶 tunnukset 

𝑎, 𝑥 ja 𝐶 ovat kursivoinnin kannalta muuttujia, vaikka 𝑎 ja 𝐶 ovat tar-

kastelussa vakioita: 𝑎 on parametri, joka on vakio 𝑥:n suhteen, ja 𝐶 on 

integroimisvakio. Ilmauksen muilla osilla on kiinteä merkitys matema-

tiikassa, joten niitä ei kursivoida. 

Kursivoitavat tunnukset 

Tunnuksen laji Esimerkki 

Muuttuja 𝑥 

Suureen tunnus fysiikassa, myös luonnonvakio 𝑐 (valon nopeuden tunnus) 

Indeksimuuttuja 𝑖 lausekkeessa ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  

U+03D5 Unicode 

\phi LaTeX ja Word kaavatilassa 
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Parametrin luonteinen vakio 𝐶 (integroimisvakio) 

Itse määritelty funktio tai funktio geneerisesti 𝑓 

Merkinnät, joita ei kursivoida: 

Merkinnän laji Esimerkki 

Luku 42 

Muu vakio, jolla on yleispätevästi kiinteä arvo π = 3,141 592… 

Operaattorit 1 +  int 𝑥 

Sulkeet 𝑔(𝑦) 

Välimerkit : 

Funktio, joka on yleisesti määritelty matematiikassa cos 𝑥 

Kirjain d kokonaisdifferentiaalin merkinnässä yms. d𝑥 

Kirjain δ infinitesimaalisen muutoksen merkinnässä δ𝑥 

Mittayksikön tunnus rad 

Geometrisen pisteen, kuvion tai kappaleen tunnus P 

Viimeisellä rivillä esitetty tieto vastaa standardin käytäntöä. Muissa yh-

teyksissä, mm. MAOL-taulukoissa, esiintyy myös käytäntöä, jossa geo-

metristen pisteiden ym. tunnukset kursivoidaan. 

Vakiot ja kursivointi 
Standardin mukaan matemaattisia vakioita ei kursivoida. Tämän ansi-

osta esimerkiksi vakiot e ja i (Neperin luku ja imaginaariyksikkö) erot-

tuvat paremmin muuttujista, kuten kursivoidun 𝑖:n yleisestä käytöstä 

indeksoinnissa. Fysiikan alalla tätä käytäntöä noudatetaan melko ylei-

sesti. 

Matematiikan alalla on kuitenkin tavallista kursivoida vakioiden tun-

nukset, etenkin e, i ja π. Tämä johtuu lähinnä vain siitä, että siihen on 

totuttu. Toinen syy on, että kursivoinnin estäminen vaatii usein erillisiä 

toimenpiteitä muun muassa kaavaeditoria käytettäessä. Esimerkiksi 

alettaessa kirjoittaa artikkelia matemaattiseen julkaisuun tai harjoitus-

työtä kannattaa tarkistaa julkaisijan tai oppilaitoksen ohjeet tai käy-

täntö tällaisessa asiassa. 

Fysiikan vakioiden (luonnonvakioiden) tunnukset tulkitaan fysikaa-

listen suureiden tunnuksiksi ja kursivoidaan aina, myös standardien 

mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi alkeisvaraus e, valon tyhjiönopeus c 

ja gravitaatiovakio γ. Tätä voidaan perustella sillä, että vaikka niiden 

arvo on kiinteä, se ei ole matemaattisesti määritelty. Ks. Vakiot. 
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Funktiot ja kursivointi 
Standardin mukaan ”eksplisiittisesti määritellyt, asiayhteydestä riippu-

mattomat funktiot” (”an explicitly defined function not depending on 

the context”) merkitään kursivoimattomilla tunnuksilla, esimerkiksi sin, 

exp, ln ja Γ. Tätä noudatetaan lähes aina, kun kyseessä on yleisesti tun-

nettu, usein koulumatematiikastakin tuttu funktio kuten sin, exp tai ln. 

Käytäntö horjuu, kun kyseessä on kreikkalaisilla kirjaimilla merkit-

tävä funktio tai vähemmän tunnettu, usein erikoisalaan kuuluva funk-

tio. Esimerkiksi Besselin funktioille standardi käyttää sellaisia merkin-

töjä kuin J1(𝑥), mutta muun muassa MathWorld kursivoi J-kirjaimen: 

𝐽1(𝑥). 

Standardin kuvaus on osittain tulkinnanvarainen. Tässä kirjassa so-

velletaan laajaa tulkintaa, jonka mukaan kursivoimattomuussääntö kos-

kee kaikkia funktioita, jotka on määritelty ja joille on annettu tunnukset 

matemaattisessa kirjallisuudessa ja joita eri esityksissä käytetään aina-

kin jossain määrin johdonmukaisesti. Kursivoimaton funktion tunnus 

on täten sellainen, että funktiota ei periaatteessa tarvitse määritellä esi-

tyksissä, vaan voidaan viitata sen määritelmään kirjallisuudessa tai 

olettaa määritelmä tunnetuksi. 

Tämän tulkinnan mukaan kursivoidaan vain sellaiset funktioiden tun-

nukset, joita käytetään geneerisesti tarkoittamaan mitä tahansa tietyt 

ehdot täyttävää funktiota (”olkoon 𝑓 funktio, joka…”) tai jotka määritel-

lään tietyn esityksen tarpeisiin (”määrittelemme funktion 𝑤 seuraa-

vasti:…”). 

Tekstien kursivointi 
Matematiikan vanhaan käytäntöön kuuluu, että määritelmät, teoreemat 

yms. kursivoidaan kokonaan. Tätä saatetaan edelleen suositella sillä pe-

rusteella, että näin tärkeät kokonaisuudet erottuvat paremmin tavalli-

sesta tekstistä. 

Menettely johtaa kuitenkin ristiriitoihin kursivoinnin matemaattisen 

merkityksen kanssa. Kursivoidut tunnukset eivät erotu kursivoidusta 

tekstistä. Nykyisin on käytettävissä monenlaisia parempia korostuksen 

keinoja, kuten sisennykset, reunaviivat ja taustavärit. 

Jos tekstiä kuitenkin kursivoidaan, niin matemaattisen ja typografi-

sen perinteen mukaan vain kirjaimet kursivoidaan. Kursivoimatta jäte-

tään siis muun muassa numerot, sulkeet, operaattorit ja yleisesti määri-

teltyjen funktioiden tunnukset kuten exp. Tekstinkäsittelyohjelmissa 

tämän toteuttaminen vaatii usein lisätyötä, koska jos valitaan tekstin 

alue ja annetaan kursivointikäsky, se saattaa kursivoida alueen kaikki 

merkit. 

Lause IV: Jos ka ≡ kb (mod m) ja (k, m) = 1, niin a ≡ b (mod m). 
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Jos Wordissa olisi valittu edellä oleva virke ja annettu kursivointikäsky 

(Ctrl I), olisi saatu seuraava tulos, jota siis olisi pitänyt erikseen korjailla 

poistamalla merkkien kursivointeja: 

Lause IV: Jos ka ≡ kb (mod m) ja (k, m) = 1, niin a ≡ b (mod m). 

Kursivoinnin tapoja 

gaxy kursivoimatonta perustekstiä, antiikvaa Cambria 

gaxy tavallista kursiivia, tehty Wordin kursivointikäskyllä Cambria 

𝑔𝑎𝑥𝑦 matemaattista kursiivia, tehty Wordin kaavatilassa Cambria Math 

gaxy kursivoimatonta groteskia Arial 

gaxy kursivoitua groteskia Arial 

gaxy konekursiivia Code2000 

Standardi ei ota kantaa kursivoinnin keinoihin ja ulkoasuun. Käytän-

nössä kursivoinnin tulisi mieluiten olla erityistä matemaattista kursii-

via, mutta tämä on mahdollista vain, jos fontissa on sellainen ja käytet-

tävä ohjelma osaa käyttää sitä. 

Unicodessa on myös erillisiksi merkeiksi määriteltyjä symboleja ku-

ten matemaattinen kursiivi-a (U+1D44E, mathematical italic small a) 𝑎. 

Niitä käyttäen voidaan kursiivia siis periaatteessa käyttää myös pel-

kässä tekstissä. Niitä kuitenkin sisältyy hyvin harvoihin fontteihin 

(Cambria Math, Code2001), eikä niiden käyttäminen suoraan ole 

yleensä järkevästi mahdollista. Sen sijaan esimerkiksi Wordin kaavatila 

osaa käyttää niitä automaattisesti. Esimerkiksi kun kaavatilassa kirjoi-

tetaan näppäimistöltä kirjaimet gaxy, niin Word tallentaa ne tavallisina 

kirjaimina, mutta sisäisesti muuntaa ne vastaaviksi matemaattisiksi 

kursiivimerkeiksi, jotka se esittää Cambria Math -erikoisfontilla: 𝑔𝑎𝑥𝑦. 

Jos jollainen teksti leikataan ja liitetään, saadaan tavallisia kirjaimia 

(kursivoimattomina), ellei liitetä ohjelmaan, joka osaa käsitellä Wordin 

kaavatilan ilmauksia. 

Kursivoinnin tulisi aina olla erityisiä kursiivimerkkejä tai fontin kur-

siivimuunnelmaa, ei ohjelmallisesti tavallisista kirjaimista kallistamalla 

tehtyä ns. konekursiivia. Kallistus on yleensä niin voimakas, että esitys-

tapa on kaukana aidosta kursiivista. tJoistakin fonteista, kuten Arial 

Unicode MS ja Code2000, ei ole olemassa aitoa kursiivia, eli niiden kur-

sivointi tuottaa aina konekursiivia tai ei onnistu lainkaan. 

Kursivoinnin toteuttaminen ja estäminen 
Kursivoinnin oikea toteuttaminen voi vaatia jonkin verran lisätyötä, 

koska yksinkertaisten ohjelmien kursivointikäskyt toimivat yleensä al-

keellisesti: ne yrittävät kursivoida kaikki merkit, mahdollisesti tuottaen 

konekursiivia. Jos esimerkiksi ilmaus ”(a + 2)/b” kursivoidaan 
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kokonaisuutena, ohjelma yleensä kursivoi kaikki merkit: (a + 2)/b. 

Tämä on typografisesti väärin. Vain kirjaimet tulisi kursivoida, eli kursi-

vointikäsky pitäisi antaa kahdesti ja kohdistettuna vain yhteen kirjai-

meen, jolloin saadaan oikea tulos: (a + 2)/b. 

Täten esimerkiksi Wordin normaalitilassa, kaavatilan ulkopuolella, 

kursivointi vaatii pikkutarkkuutta. Sen sijaan Wordin kaavatilassa kir-

jainten kursivointi on oletusarvona, ja se osaa olla kursivoimatta sul-

keita, plusmerkkejä ym. Se ei edes suostu kursivoimaan niitä, vaikka an-

nettaisiin kursivointikäsky (Ctrl I). Wordin kaavatilan kuvauksessa se-

lostetaan, miten kursivointi tarvittaessa estetään. 

Myös LaTeX oletusarvoisesti kursivoi kirjaimet kaavatilassa. Siinä 

kursivoinnin estäminen vaatii erityistoimia. LaTeX esittää tavallisim-

pien tunnettujen funktioiden nimet kursivoimattomina, kunhan eteen 

kirjoitetaan kenoviiva (\). Esimerkiksi $2\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ tuot-

taa esityksen sin 2𝑥 = 2 sin 𝑥 cos 𝑥. 

Muutoin kursivointi voidaan estää LaTeXissa \mathrm-komennolla. 

Esimerkiksi $2+5\mathrm{i}$ tuottaa esityksen 2 + 5i. Komennolle voi 

määritellä lyhyemmän nimen seuraavaan tapaan: \newcom-

mand{\n}{\mathrm}. 

Kursivointi ja välistys 
Kaavaeditorit ja muut kehittyneet välineet osaavat yleensä huolehtia 

siitä, että kursivoitu kirjain ei törmää seuraavaan merkkiin. Muissa ti-

lanteissa syntyy helposti ongelmia. Seuraavassa on sama ilmaus ensin 

Wordin kaavatilassa tehtynä, sitten tavallisena tekstinä: 𝑓(0), f(0). 

Ongelmia aiheuttavat etenkin sellaiset kirjaimet kuin f, l ja T, joissa on 

ylhäällä oikealle ulottuva osa. Se törmää helposti esimerkiksi alkusul-

keeseen tai pystyviivaan tai tulee niitä liian lähelle: T[1], |E|. 

Tällaisten ongelmien korjaileminen on yleensä mahdollista, mutta 

usein työlästä: se vaatii välistyksen ”käsisäätöä”. Kannattaa harkita, 

ryhtyykö siihen. Jos vain osa ongelmista on korjattu sellaisella säädöllä, 

tulos voi olla levoton ja huonompi kuin jos välistykseen ei olisi lainkaan 

ryhdytty. Tekniikasta ks. kohtaa Välistys Wordissa. 

Kvanttorit 
∀𝑥 ∈ 𝐴 𝑃(𝑥)  standardinmukainen: kaikille 𝐴:n alkioille 𝑥 pätee 𝑃(𝑥) 

∃𝑥 ∈ 𝐴 𝑃(𝑥)  standardinmukainen: on olemassa 𝐴:n alkio 𝑥, jolle pätee 𝑃(𝑥) 

∃¹𝑥 ∈ 𝐴 𝑃(𝑥)  standardinmukainen: on olemassa tasan yksi 𝐴:n alkio 𝑥, jolle pätee 𝑃(𝑥) 

∃! 𝑥 ∈ 𝐴 𝑃(𝑥) vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edellinen 

∄𝑥 ∈ 𝐴 𝑃(𝑥) 
olemassaolon negaatio: ei ole olemassa 𝐴:n alkiota 𝑥, jolle pätee 𝑃(𝑥); stan-

dardinmukainen esitys käyttää negaatiomerkkiä: ¬(∃𝑥 ∈ 𝐴 𝑃(𝑥)) 
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Edellä mainituista merkinnöistä voidaan jättää osa ”∈ A” pois, jos asia-

yhteydestä ilmenee, mitä joukkoa tarkoitetaan. 

(∃¹𝑥 𝑃(𝑥)) ⇔ ∃𝑥(𝑃(𝑥) ∧ ∀𝑦(𝑦 ≠ 𝑥 ⇒ ¬𝑃(𝑦)))  

∀ kaikkikvanttori (for all)  

U+2200 Unicode 

\forall LaTeX ja Word kaavatilassa 

Merkistä käytetään englannissa usein nimitystä ”universal quantifier” ja 

suomessa joskus nimitystä eli ”universaalikvanttori”. 

∃ olemassaolokvanttori (there exists)  

U+2203 Unicode 

\exists LaTeX ja Word kaavatilassa 

Merkistä käytetään englannissa usein nimitystä ”existential quantifier” 

ja suomessa joskus nimitystä ”eksistenssikvanttori”. 

∄ olemassaolon negaatio (there does not exist)  

U+2204 Unicode 

\nexists LaTeX kaavatilassa (txfonts-, pxfonts- tai amssymb-paketti) 

Merkistä ”∈” ks. Alkiorelaatiot. Merkintä ∃¹ koostuu olemassaolokvant-

torista ja yläindeksinä olevasta numerosta 1. 

∀𝑛 ∈ 𝑵 ∃𝑝 ∈ 𝑷 𝑝 > 𝑛 

Usein pidetään tarpeellisena selventää kvanttoreilla muodostettuja il-

mauksia sulkeilla tai muilla välimerkeillä, esimerkiksi (∀𝑛 ∈ 𝑵)(∃𝑝 ∈

𝑷)𝑝 > 𝑛 tai ∀𝑛 ∈ 𝑵:∃𝑝 ∈ 𝑷: 𝑝 > 𝑛. MAOL-taulukoissa käytetään jälkim-

mäistä tapaa, siis kaksoispistettä. Standardi ei sellaisia merkintöjä 

tunne; aiempi standardi kuvasi sulkeiden käytön mahdolliseksi. 

Tarvittaessa on kirjoitettava sulkeisiin se lause, johon kvanttorin vai-

kutus kohdistuu, mutta sulkeet ovat silloin osa lausekkeen rakennetta. 

∀𝑛 ∈ 𝑵 (𝑛 + 0 = 0 ∧ 0 + 𝑛 = 0) 

Ilmaus ∄𝑥 ∈ 𝐴 𝑃(𝑥) voidaan esittää standardinmukaisesti seuraavasti: 

¬(∃𝑥 ∈ 𝐴 𝑃(𝑥)) 

Usein yhdistetään kvanttoreilla muodostettuja ilmauksia niin, että käy-

tetään vain yhtä kvanttoria, esimerkiksi ∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈  𝐑 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧). Standar-

dinmukaisessa merkinnässä kvanttori toistetaan: 

∀𝑥 ∈ 𝐑 ∀𝑦 ∈ 𝐑 ∀𝑧 ∈ 𝐑 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧) 
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Kvaternio 

𝑎 + 𝑏i + 𝑐j + 𝑑k 

Standardi ei määrittele kvaternioiden (quaternions) esitystapaa, mutta 

tavallisin tapa on esittää ne samaan tapaan kuin kompleksiluvut, käyt-

täen kirjaimia j ja k lisäulottuvuuksia vastaavien vakioiden tunnuksina. 

Standardin periaatteiden mukaan nämä vakiot kirjoitetaan pystyfon-

tilla, käytännössä usein kursiivilla. 

Käänteisfunktio 
𝑓−1 tavanomainen funktion 𝑓 käänteisfunktion (inverse function) merkintä 

𝑓← joskus käytetty merkintä, yläindeksinä vasemmalle osoittava nuoli (U+2190) 

Standardi ei määrittele mitään yleistä merkintätapaa käänteisfunktiolle. 

Se kuitenkin määrittelee erilliset merkinnät yleisesti määriteltyjen 

funktioiden käänteisfunktioille, esimerkiksi trigonometrisille funktioille 

arkusfunktiot (esimerkiksi arcsin, ei sin−1). 

Käänteismatriisi 
𝑨−1 standardinmukainen matriisin 𝑨 käänteismatriisin (inverse matrix) merkintä 

Laguerren polynomit 
L𝑛(𝑧) standardinmukainen merkintä Laguerren polynomille 

L𝑛
𝑚(𝑧) standardinmukainen merkintä Laguerren liittopolynomille  

Laplacen muunnos 
ℒ𝑓 standardinmukainen merkintä funktion f  Laplacen muunnokselle 

Laplacen muunnos eli Laplace-muunnos määritellään seuraavasti: 

(ℒ𝑓)(𝑠) =  ∫ e−s𝑡

∞

0

𝑓(𝑡)d𝑡 

Merkintää käytetään kuitenkin myös Laplacen muunnoksen kaksipuoli-

sesta (two-sided) muodosta, jonka määritelmässä integraalin alaraja on 

−∞ eikä 0. 

Merkinnän (ℒ𝑓)(𝑠) sijasta kirjoitetaan usein lyhyemmin ℒ(𝑠). 

ℒ versaali kaunokirjoitus-L (script capital l)  

U+2112 Unicode 

\mathcal{L} LaTeX kaavatilassa 
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\scriptL Word kaavatilassa 

 

Laplacen operaattori 
∇2 standardinmukainen, symbolina nabla, yläindeksinä 2 

∆ vaihtoehtoinen, symbolina deltaoperaattori 

Lattia 
⌊a⌋ standardinmukainen 

ent a vaihtoehtoinen 

[a] MAOL-taulukoissa; muualla usein: 𝑎:ta lähin reaaliluku 

floor(a) mm. tietotekniikassa käytetty 

E(a) aiemman standardin mukaan vaihtoehtoinen 

⌊ lattiafunktiomerkinnän alku (left floor)  

U+230A Unicode 

\lfloor LaTeX ja Word kaavatilassa 

⌋ lattiafunktiomerkinnän loppu (right floor)  

U+230B Unicode 

\rfloor LaTeX ja Word kaavatilassa 

 

Reaaliluvun lattia tarkoittaa lukua katkaistuna alaspäin kokonaislu-

vuksi. Toisin sanoen luvun a lattia on suurin kokonaisluku, joka on pie-

nempi tai yhtä suuri kuin a. Vrt. Reaaliluvun muuntaminen kokonaislu-

vuksi. 

⌊4,2⌋ = ent(4,2) = 4 

⌊−4,2⌋ = −5 

Matematiikkastandardi käyttää suomenkielistä nimitystä ”karakteris-

tika” mutta tämä on lähinnä käännösvirhe. Luvun logaritmin kokonais-

osaa on joskus kutsuttu karakteristikaksi. Vrt. algebran käsitteeseen ka-

rakteristika. 

Legendren liittofunktiot 
P𝑛
𝑚(𝑧) standardinmukainen  
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Legendren polynomit 
P𝑛(𝑧) standardinmukainen  

Leikkaus 
A ∩ B standardinmukainen merkintä joukkojen A ja B leikkaukselle 

⋂𝐴𝑖

𝑛

𝑖 = 1

 standardinmukainen merkintä joukkojen A1, A2, …, An leikkaukselle 

⋂ 𝐴𝑖
𝑛

𝑖=1
 vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edellinen 

A1 ∩ A2 ∩ ⋯ ∩ An vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edelliset; ks. Ellipsimerkit 

⋂𝐴𝑖
𝑖 ∈ 𝐼

 standardinmukainen merkintä joukkojen Ai leikkaukselle, kun i ∈ I 

⋂i∈I Ai vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edellinen, sopii tekstiin 

Merkintätavoista ensimmäisessä ja neljännessä käytetään leikkaus-

merkkiä. Viimeisessä käytetään monikkoleikkausmerkkiä, joka kuuluu 

suuriin operaattoreihin. Muissa käytetään periaatteessa monikkoleik-

kausmerkkiä; käytännössä ne tuotetaan yleensä kaavaeditorilla tai vas-

taavalla. 

∩ leikkaus (intersection)  

U+2229 Unicode 

\cap  LaTeX ja Word kaavatilassa 

⋂ monikkoleikkaus (n-ary intersection)  

U+22C2 Unicode 

\bigcap LaTeX ja Word kaavatilassa 

Levi-Civitan symboli 
ε𝑖𝑗𝑘 standardinmukainen; symboli ε on kursivoimaton kreikkalainen kirjain epsilon  

ε123 = ε231 = ε312 = 1  

ε132 = ε321 = ε213 = −1  
ε𝑖𝑗𝑘 = 0 kaikissa muissa tapauksissa 

Merkintää käytetään etenkin tensorilaskennassa. Se voidaan yleistää 

myös useamman indeksin tapaukseen. 
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Lihavointi 
Lihavointi on kursivoinnin tavoin muotoilukeino, jota matematiikassa 

käytetään symbolien muodostamiseen. Esimerkiksi vektorien tunnuk-

set kirjoitetaan standardin mukaan lihavalla. 

Lihavointi tehdään yleensä ohjelman lihavointikäskyllä. LaTeXissa 

kannattaa kaavatilassa käyttää \mathbf-käskyä latinalaisille kirjaimille. 

Jos on tarpeen lihavoida muita merkkejä, esimerkiksi välimerkkejä tai 

kreikkalaisia kirjaimia, käytetään \boldsymbol-käskyä, joka vaatii 

amsmath- tai bm-paketin. 

Periaatteessa voitaisiin käyttää myös erikoismerkkejä kuten mate-

maattinen lihava kursiivi-a 𝒂 (mathematical bold italic small a, 

U+1D482), mutta käytännössä niin ei yleensä ole järkevää tehdä suo-

raan. Olennaista on kuitenkin se, että esimerkiksi Wordin kaavatilassa 

tehty lihavoitu merkki saattaa olla tyylillisesti erilainen, matemaatti-

seen kaavaan paremmin sopiva kuin Wordilla muutoin tehty lihavoitu 

merkki. Esimerkki: 𝒙, x. Vrt. Kursivoinnin toteuttaminen. 

Erään käsityksen mukaan operaattorien merkkien tulisi olla lihavoi-

tuja, jos ne ovat lihavoitujen tunnusten yhteydessä. Tällä kannalla on 

mm. Detailtypographie-kirja. Seuraavassa esimerkissä ensimmäisellä 

rivillä on noudatettu tätä linjaa, toisella ei; kuten näkyy, ero on aika 

pieni. 

a + b = c  

a + b = c 

Periaate johtaa kuitenkin ongelmiin, jos kaavassa on sekä lihavoituja 

että lihavoimattomia symboleja. Yleensä onkin tapana lihavoida vain 

tunnukset, ei operaattoreita eikä muita erikoismerkkejä. Esimerkiksi 

Word ei kaavatilassa lihavoi operaattoreita, vaikka käytettäisiinkin liha-

vointikäskyä. Matematiikkastandardissa on samanlainen käytäntö, 

paitsi että asteriski on lihavoitu lihavoidun tunnuksen jäljessä. 

Matemaattisia ilmauksia sisältävää tekstiä ei yleensä pitäisi lihavoida 

muun muassa siksi, että silloin häviäisi olennaisia merkityseroja. Jos 

matemaattisia ilmauksia kuitenkin on otsikoissa ja otsikot on lihavoitu, 

voidaan pitää hyväksyttävänä, että kaikki merkit ovat lihavalla. Tällöin 

ilmausten tulisi esiintyä myös tekstissä, normaalilla tavalla esitettyinä, 

jolloin tarkka sisältö ilmenee tekstistä oikein.  

4.12 Pii on irrationaalinen eli π ∈ R ∖ Q  

Tässä todistetaan, että ympyrän kehän ja halkaisijan suhde on irratio-

naalinen luku eli π ∈ R ∖ Q. 

Parempi on kuitenkin pyrkiä siihen, että lihavoidut otsikot ovat sanalli-

sia eivätkä yleensä sisällä matemaattisia merkintöjä. Esimerkkitapauk-

sessa voisi hyvin jättää otsikosta pois eli-sanan ja sen jälkeisen kaavan. 
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Joissakin tapauksissa on mahdollista käyttää eri lihavointitasoja, jol-

loin voidaan lihavoidun otsikon sisällä lihavoida vahvemmin (lähinnä 

extra bold -vahvuudella) ne merkit, jotka matematiikan ilmauksissa li-

havoidaan. Näin voi tehdä, jos käytettävässä fontissa on eri lihavointias-
teita (kuten semibold ja black). Cambria-fontissa ei ole. Lisäksi fon-

teissa, joista on eri lihavointiasteita, on yleensä suhteellisen suppea 

merkkivalikoima, joka sisältää vain vähän matemaattisia merkkejä. 

Logaritminen integraali 
li 𝑥 standardinmukainen merkintä 

Logaritmit 
log𝑎 𝑥 𝑎-kantainen logaritmi 

ln 𝑥 = loge 𝑥 luonnollinen logaritmi (kantalukuna e) 

lg 𝑥 = log10 𝑥 kymmenkantainen logaritmi eli kymmenlogaritmi (kantalukuna 10) 

lb 𝑥 = log2 𝑥 binaarilogaritmi (kantalukuna 2) 

log 𝑥 logaritmi yleisesti, kun kantalukua ei tarvitse ilmaista 

log7 49 = 2, koska 72 = 49. 

Yllä esitetyt merkinnät ovat standardinmukaisia. Merkintä lb 𝑥 on käy-

tössä lähinnä tietotekniikassa, mutta se siis kuuluu nykyisin standar-

diin. Sen sijasta voi olla hyvä käyttää merkintää log2 𝑥, jos binaariloga-

ritmeja tarvitaan vain vähän eikä lukijoiden voi olettaa tuntevan lb-

merkintää. 

Merkintää log 𝑥 voidaan käyttää, kun tarkoitetaan logaritmia yleisesti 

eikä kantaluvulla ole merkitystä. Esimerkiksi seuraava yleinen sääntö 

pätee logaritmin kantaluvusta riippumatta. Tällaisissa yhtälöissä kui-

tenkin edellytetään, että kaikkien log-merkintöjen kantaluku on sama. 

log(𝑥𝑦) = (log 𝑥) + (log 𝑦) 

Standardin mukaan merkintää log 𝑥 ei saa käyttää merkintöjen ln 𝑥, lg 𝑥 

ym. sijasta. Sellainen on kyllä tavallista: tunnusta log käytetään tarkoit-

tamaan alalla yleisintä logaritmia, joka on puhtaassa matematiikassa 

yleensä ln. 

Tulkinnanvaraista on, saako merkintää log 𝑥 käyttää silloin, kun kaa-

voissa esiintyy paljon logaritmeja, joiden kantaluku on muu kuin e, 10 

tai 2 ja kantaluku on erikseen ilmoitettu muulla tavoin, esimerkiksi 

tekstissä. Varminta on käyttää silloin muotoa log𝑎 𝑥. 
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Logiikka 
Logiikassa käytetään tavallisimmin gemenakirjaimia 𝑝, 𝑞 jne. lauseiden 

(propositioiden) tunnuksina ja versaalikirjaimia 𝑃, 𝑄 jne. predikaattien 

tunnuksina. 

Loogiset operaattorit kuvataan omina hakusanoinaan: Negaatio, Kon-

junktio, Disjunktio, Implikaatio, Ekvivalenssi, Kvanttorit. 

Lukujoukkojen tunnukset 
Tiettyjen lukujoukkojen tunnukset kirjoitetaan nykyisen standardin 

mukaan ensisijaisesti tavallisilla kirjaimilla lihavoituina. Seuraava tau-

lukko esittää niiden lisäksi toissijaiset merkinnät, kaksoisviivalliset 

(engl. double-struck) kirjaimet.  

  Unicode LaTeX Word Joukko 

N ℕ U+2115 \mathbb{N} \doubleN luonnolliset luvut {0, 1, 2, …} 

Z ℤ U+2124 \mathbb{Z} \doubleZ kokonaisluvut {…, −2, −1, 0, 1, 2, …} 

Q ℚ U+211A \mathbb{Q} \doubleQ rationaaliluvut 

A 𝔸 U+1D538 \mathbb{A} \doubleA algebralliset luvut 

R ℝ U+211D \mathbb{R} \doubleR reaaliluvut 

C ℂ U+2102 \mathbb{C} \doubleC kompleksiluvut 

P ℙ U+2119 \mathbb{P} \doubleP alkuluvut {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, …} 

H ℍ U+210D \mathbb{H} \doubleH kvaterniot 

O 𝕆  U+1D546 \mathbb{O} \doubleO oktoniot (octonions) eli Cayleyn luvut 

Algebrallisten lukujen joukon, kvaternioiden joukon ja oktonioiden jou-

kon merkinnät eivät kuulu standardiin. Standardi ei lainkaan käsittele 

kvaternioita eikä oktonioita. 

Lihavointi vai kaksoisviivakirjain? 
Lihavointi on vanhempi ja nyt taas ensisijaiseksi otettu käytäntö. Kak-

soisviivakirjaimet heijastavat sitä, miten painotekstin lihavointia jälji-

tellään käsin kirjoitettaessa. Lihavoinnin etuna on mm. helppous ja 

useimmiten suurempi luotettavuus. Kun käytetään tekstin perusfontin 

kirjaimia lihavoituina, tunnukset ovat samaa tyyliä kuin muu teksti. 

Kaksoisviivakirjaimet nimittäin sisältyvät vain joihinkin fontteihin, ja 

tämän takia ne ehkä otetaan eri fontista kuin muu teksti. 

Kaksoisviivakirjaimissa on tyylivaihtelua fontin mukaan. Esimerkiksi 

luonnollisten lukujen joukon tunnuksessa voi olla kaksoisviivana joko 

ensimmäinen pystyviiva (Quivira: ℕ) tai molemmat pystyviivat 

(Code2000: ℕ) tai vinossa oleva viiva (Cambria Math: ℕ), ilman merki-

tyseroa. 
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Osajoukot 
Liittämällä edellä kuvattuihin lukujoukkojen tunnuksiin lisämerkintöjä 

voidaan standardin mukaan muodostaa niiden osajoukkoja seuraavien 

esimerkkien osoittamalla tavalla. 

N* = ℕ*  N ilman nollaa eli {n ∈ N | n ≠ 0} = {1, 2, 3, …} 

N≥5 = ℕ≥5 {n ∈ N | n ≥ 5} = {5, 6, 7, …} 

Jos asteriski ”*” liitetään lihavoituun kirjaimeen, myös asteriski lihavoi-

daan (ks. Lihavointi). Sitä ei lihavoida, jos se liitetään kaksoisviivakirjai-

meen. Alaindeksinä olevassa merkinnässä kuten ≥5 ei käytetä välilyön-

tiä relaation merkin jäljessä. 

Standardin mukaan siis nolla kuuluu luonnollisten lukujen joukkoon 

N. Tästä esiintyy toistakin käytäntöä. Esiintyy myös merkintöjä 𝐍0 ja N1 

sen mukaan, luetaanko nolla joukkoon vai ei. 

Melko usein käytetään yläindeksinä olevaa plusmerkkiä, esimerkiksi 

R+, tarkoittamaan joko joukon positiivisia alkioita tai sen ei-negatiivisia 

alkioita. Standardin mukaiset merkinnät näille ovat R>0 ja R≥0. 

MAOL-taulukoiden mukaan alaindeksinä oleva plusmerkki (esimer-

kiksi ℝ+) tarkoittaa positiivisia alkioita ja alaindeksinä oleva miinus-

merkki (esimerkiksi ℝ−) negatiivisia alkioita (standardinmukainen 

merkintä: R<0). 

Joskus käytetään sellaisia merkintöjä kuin ℕ𝑛 tarkoittamaan luonnol-

lisia lukuja 𝑛:ään asti. Standardin mukainen merkintä on N≤𝑛. 

Lukujärjestelmät 
Jos käytetään lukujärjestelmää, jossa on yli kymmenen numeroa, on ta-

pana käyttää 9:ää suurempina numeroina kirjaimia A, B jne. Myös ge-

menakirjaimia a, b jne. käytetään, ilman merkityseroa. Täten esimer-

kiksi 16-kantaisessa eli heksadesimaalisessa lukujärjestelmässä käyte-

tään numeroita 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Siinä esimerkiksi 

12A tarkoittaa (kymmenjärjestelmässä ilmaistuna) 1 × 162 +

 2 × 161 + 10 eli 298. Käytännössä lukujärjestelmien väliset muunnok-

set tehdään yleensä ohjelmointilaskimella tai ohjelmallisesti. 

Lukujärjestelmän kantaluku voidaan tarvittaessa merkitä luvun jäl-

keen alaindeksillä, jossa aina käytetään kymmenjärjestelmää. 

12A16 = 29810 = 4588 = 10010102 

Tietoteknisissä yhteyksissä käytetään usein myös mm. sellaisia merkin-

tätapoja, joissa heksadesimaaliesityksen perään kirjoitetaan ” (hex)” tai 

eteen ”0x”, esimerkiksi ”12A (hex)” tai ”0x12A”. 
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Luvut 
Ks. Kokonaisluku, Murtoluku, Reaaliluku, Kompleksiluku, Lukujoukko-

jen tunnukset. 

Maksimi 
max(𝑎, 𝑏) standardinmukainen, 𝑎:n ja 𝑏:n maksimi eli suurempi niistä 

max(𝑎1, … , 𝑎𝑛) standardinmukainen, lukujen 𝑎1, … , 𝑎𝑛 maksimi 

max𝐴 standardinmukainen, lukujoukon 𝐴 maksimi (ei aina olemassa) 

max
𝑥∈𝐴

𝑓(𝑥) tavanomainen, lausekkeen 𝑓(𝑥) maksimi, kun 𝑥 kuuluu joukkoon 𝐴 

max
𝑥∈𝐴

𝑓(𝑥)  tavanomainen, edellisen tekstikaavaversio 

Matriisit 

Matriisien tunnukset 
Matriiseja merkitään standardin mukaan lihavoiduilla kursivoiduilla 

versaalikirjaimilla kuten 𝑨 ja matriisien alkioita kursivoiduilla geme-

nakirjaimilla kuten 𝑎. Standardi lisää kuitenkin, että ”myös muita kir-

jaintyyppejä voidaan käyttää”. Alkion merkintään liittyy yleensä alain-
deksejä, jotka osoittavat alkion sijainnin taulukossa: 𝑎𝑖𝑗 on alkio, joka 

on 𝑖:nnellä vaakarivillä ja 𝑗:nnellä pystyrivillä. 
Standardin mukaan merkintää 𝑨 = (𝑎𝑖𝑗) käytetään myös. 

Matriisimerkintä 
Matriisi voidaan merkitä myös kirjoittamalla sen alkiot taulukkomai-

sesti. Standardin mukaan ne merkitään ensisijaisesti suuriin kaarisul-

keisiin, mutta myös suuria hakasulkeita voidaan käyttää. Yleisessä muo-

dossa esitettynä, kun matriisi on tyyppiä 𝑚× 𝑛 eli siinä on 𝑚 vaakariviä 

ja 𝑛 pystyriviä: 

 

(

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

) =  [

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

] 

Seuraava on tyyppiä 3 × 3 oleva yksikkömatriisi: 

(
1 0 0
0 1 0
0 0 1

) 

LaTeXissa tällainen esitys voidaan tuottaa amsmath-paketin \pmatrix-

ympäristöllä seuraavasti: 
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$$\begin{pmatrix} 

1 & 0 & 0 \\ 

0 & 1 & 0 \\ 

0 & 0 & 1 \\ 

\end{pmatrix}$$ 

Wordissa vastaava esitys tuotetaan kaavatilan Matriisit-toiminnon 

avulla. Wordin kaavatilan toiminto tuottaa matriisimerkinnöistä seu-

raavanlaisia linearisointeja: (█(1&0&0@0&1&0@0&0&1)). Vaikka esi-

tykset ovat vaikeaselkoisia, ne voivat sopia erikoistilanteisiin. 

Matriisien laskutoimitukset 

Seuraavat merkinnät ovat standardinmukaisia: 

𝑨 + 𝑩 matriisien 𝑨 ja 𝑩 summa 

𝑨𝑩 matriisien 𝑨 ja 𝑩 tulo 

𝑥𝑨 skalaarin 𝑥 ja matriisin 𝑨 tulo 

Mediaani 
Md MAOL-taulukoiden merkintä mediaanille (median) eli keskimmäiselle arvolle 

Merkkifunktio signum 
sgn 𝑥 standardinmukainen reaali- tai kompeksiluvun 𝑥 merkin eli signumin merkintä 

Kompleksiluvulle sgn 𝑥 = 𝑥/|𝑥|, kun 𝑥 ≠ 0, ja 0, kun 𝑥 = 0. Reaaliluvun 

signum saadaan tästä erikoistapauksena: sgn 𝑥 on 1, kun 𝑥 > 0, ja −1, 

kun 𝑥 < 0, ja 0, kun 𝑥 = 0. 

sgn(−5i) = −i 

Miinus 

− miinusmerkki (minus sign)  

U+2212 Unicode 

- Wordin kaavatilassa (näppäimistön yhdysmerkkinäppäin) 

- LaTeXin kaavatilassa (näppäimistön yhdysmerkkinäppäin) 

Miinusmerkkiä käytetään negatiivisen luvun etumerkkinä, lausekkeen 

edessä operaattorina (merkin vaihto) ja kahden lausekkeen välissä vä-

hennyslaskun merkkinä. Viimeksi mainitussa tapauksessa sen ympä-

rille kirjoitetaan välilyönnit. Muissa tapauksissa miinusmerkin ja seu-

raavan luvun tai lausekkeen väliin ei jätetä tyhjää. Käytännössä itse 
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merkkeihin sisältyy fontista riippuva pieni määrää tyhjää tilaa, joten 

merkit eivät ole aivan kiinni toisissaan. 

−5 

−(𝑎 +  𝑏) 

𝑎 −  𝑏 

Miinusmerkkiä ei standardin mukaan käytetä ilmaistaessa joukkojen 

erotusta. 

Miinusmerkki on eri merkki kuin näppäimistön yhdysmerkkinäppäi-

men tuottama merkki, ”-”, ns. Ascii-yhdysmerkki eli ”tavuviiva-yhdys-

merkki” (hyphen-minus). Oikean miinusmerkin käyttö on usein tärkeää 

selvyyden kannalta, koska Ascii-yhdysmerkki voi olla lähes huomaama-

ton. Vertaa: –5, -5. Lisäksi miinusmerkki on saman levyinen kuin plus-

merkki ”+”, kun taas Ascii-yhdysmerkki on yleensä paljon kapeampi. As-

cii-yhdysmerkkiä käytetään vähennyslaskun merkkinä ohjelmointikie-

lissä, mutta matematiikassa sitä ei tulisi käyttää. 

Miinusmerkki on myös eri merkki kuin ajatusviiva ”–” (en dash, 

U+2013), vaikka nämä merkit usein sekoitetaan toisiinsa. Ajatusviivaa 

ei käytetä matemaattisissa lausekkeissa. Miinusmerkin ja ajatusviivan 

ero riippuu fontista ja vaihtelee lähes huomaamattomasta melko sel-

vään. Cambriassa eroa on lähinnä siinä, että miinusmerkki on korkeam-

malla ja sopii siksi paremmin etenkin lukujen yhteyteen: −5 (miinus-

merkki), –5 (ajatusviiva). Cambria Mathissa, ja siksi Wordin kaavati-

lassa, ero on hyvin selvä: −5, –5. 

Miinus-plus-merkki 

∓ miinus-plus-merkki (minus-or-plus sign)  

U+2213 Unicode 

\mp LaTeX kaavatilassa 

-+ Word kaavatilassa 

Miinus-plus-merkkiä käytetään ilmauksissa, jotka sisältävät myös plus-

miinus-merkin ”±”. Tällöin ilmaus tarkoittaa kahta lukua, jotka saadaan 

valitsemalla a) plus-miinus-merkkien tilalle plusmerkki ja miinus-plus-

merkkien tilalle miinusmerkki tai b) plus-miinus-merkkien tilalle mii-

nusmerkki ja miinus-plus-merkkien tilalle plusmerkki. 

6 ± 2 ∓ 3 tarkoittaa lukuja 6 + 2 − 3 ja 6 − 2 + 3. 

Seuraava kaava esittää kaksi sääntöä yhdellä rivillä: 

cos(𝑎 ± 𝑏) = cos 𝑎 cos 𝑏 ∓ sin𝑎 sin 𝑏 
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Typografisista syistä ja selvyyden vuoksi tulisi miinus-plus-merkin olla 

samaa tyyliä kuin plus-miinus-merkki. Monet fontit eivät sisällä miinus-

plus-merkkiä, joten saattaa olla tarpeen erikseen asettaa merkkien ”+”, 

”−” ja ”±” fontti samaksi kuin merkin ”∓”. Jos esimerkiksi tekstin perus-

fontti on Cambria, on tämän takia syytä käyttää fonttia Cambria Math 

näille kaikille merkeille. Muuten syntyy häiritsevä ero: ”±” (Cambria), 

”∓” (Cambria Math). 

Minimi 
min(𝑎, 𝑏) standardinmukainen, 𝑎:n ja 𝑏:n minimi eli pienempi niistä 

min(𝑎1, … , 𝑎𝑛) standardinmukainen, lukujen 𝑎1, … , 𝑎𝑛 minimi 

min𝐴 standardinmukainen, lukujoukon 𝐴 minimi (ei aina olemassa) 

min
𝑥∈𝐴

𝑓(𝑥) tavanomainen, lausekkeen 𝑓(𝑥) minimi, kun 𝑥 kuuluu joukkoon 𝐴 

min
𝑥∈𝐴

𝑓(𝑥)  tavanomainen, edellisen tekstikaavaversio 

Monijoukot 
Monijoukko (multiset) eli pussi (bag) on joukon käsitteen yleistys siinä 

mielessä, että monijoukko voi sisältää saman alkion useita kertoja. Mo-

nijoukoille käytetään samantapaisia merkintöjä kuin joukoille (ks. Jou-

kot), 

Kun monijoukko esitetään luettelemalla alkiot, käytetään joko saman-

laista aaltosuljemerkintää kuin joukoille, esimerkiksi {1, 5, 5, 7}, tai ha-

kasuljemerkintää, esimerkiksi [1, 5, 5, 7]. Joskus käytetään yläindeksiä 

osoittamaan, montako kertaa alkio esiintyy monijoukossa, esimerkiksi 

{1, 5², 7}. 

Monijoukkojen unionin merkki on ⊎ (suurena operaattorina ⨄), 

mutta myös tavallisia unionin merkkejä käytetään. 

Monijoukkojen tulon merkkinä käytetään symbolia ⊍ (suurena ope-

raattorina ⨃). Tulossa 𝐴⨃𝐵 kunkin alkion esiintymien määrä on sen 

esiintymien määrä 𝐴:ssa kertaa sen esiintymien määrä 𝐵:ssä. 

⊎ monijoukkojen unioni (multiset union)  

U+228E Unicode 

\uplus  LaTeX ja Word kaavatilassa 

⨄ monijoukkojen monikkounioni (n-ary union operator with plus)  

U+2A04 Unicode 

\biguplus LaTeX ja Word kaavatilassa 
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⊍ monijoukkojen tulo (multiset multiplication)  

U+228D Unicode 

\cupdot LaTeX kaavatilassa (mnsymbol-paketissa) 

⨃ monijoukkojen monikkotulo (n-ary union operator with dot)  

U+2A03 Unicode 

\bigcupdot LaTeX kaavatilassa (mnsymbol-paketissa) 

Monikkosumma 

∑𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 standardinmukainen merkintä summalle 𝑎1 + 𝑎2 +⋯+ 𝑎𝑛 

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1   vaihtoehtoinen; edellinen tekstikaavana 

∑𝑎𝑖
𝑖

 vaihtoehtoinen, yksinkertaistettu, kun summausrajat ilmenevät yhteydestä 

∑ 𝑎𝑖𝑖   vaihtoehtoinen; edellinen tekstikaavana 

∑𝑎𝑖  vaihtoehtoinen; summausindeksi ja -rajat ilmenevät yhteydestä 

Operaattori ”∑” on erillinen symboli, ei kreikkalainen kirjain sigma, 

vaikka onkin siitä kehitetty. 

∑ summa (n-ary summation)  

U+2211 Unicode 

\sum  LaTeX ja Word kaavatilassa 

Monikkotulo 

∏𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 standardinmukainen merkintä tulolle 𝑎1 × 𝑎2 × …× 𝑎𝑛 

∏ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1   vaihtoehtoinen; edellinen tekstikaavana 

∏𝑎𝑖
𝑖

 vaihtoehtoinen, yksinkertaistettu, kun indeksin 𝑖 rajat ilmenevät yhteydestä 

∏ 𝑎𝑖𝑖   vaihtoehtoinen; edellinen tekstikaavana 

∏𝑎𝑖  vaihtoehtoinen; tulon indeksi ja sen rajat ilmenevät yhteydestä 

Monikkotulon (n-ary product) merkitys riippuu operaattorin ”×” mer-

kityksestä. Merkintöjä käytetään muun muassa myös joukkojen kartee-

siselle tulolle. 

Operaattori ”∏” on erillinen symboli, ei kreikkalainen kirjain pii, 

vaikka onkin siitä kehitetty. 
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∏ tulo (n-ary product)  

U+220F Unicode 

\prod  LaTeX ja Word kaavatilassa 

Moodi 
Mo MAOL-taulukoiden merkintä moodille (mode) eli tyyppiarvolle 

Murtoluku 

Murtolukujen esittämisen vaihtoehtoja 

1/2 yksinkertainen, vinoviivaa käyttävä esitys 

½ murtolukumerkki; mahdollinen joillekin murtoluvuille 

1

2
 kaavaeditorilla tms. tehty 

Murtolukujen esitystapaa ei ole standardoitu. Yllä on esitetty tavallisim-

mat käytännössä esiintyvät tavat. Yleensä kaikki tekstissä esiintyvät 

murtoluvut olisi esitettävä samalla tavalla. Kuitenkin kaavaeditorilla tai 

vastaavalla tehtyjä esityksiä voi käyttää erillisissä kaavoissa, vaikka 

tekstissä käytettäisiin toista tapaa. Lisäksi ylä- ja alaindekseissä käyte-

tään yleensä yksinkertaista esitystä (esimerkiksi 𝑎1/2) siitä riippumatta, 

millaista esitystä muuten käytetään. 

Vrt. Jakolasku. 

Kaavaeditorilla tai muulla ladontavälineellä tehty murtoluku ei usein-

kaan sovi tekstissä käytettäväksi, koska se vaatisi liikaa korkeutta. La-

TeXin kaavatilassa amsmath-paketin komennolla \tfrac{m}{n} (missä 

m:n ja n:n tilalla on luvut) tehty murtoluku voi sopia myös tekstiin, 

vaikka onkin melko korkea. Näyttökaavassa kannattaa käyttää \tfrac-

käskyn sijasta \dfrac-käskyä, joka tuottaa väljemmän, näyttökaavaan 

sopivan esityksen. 

Murtolukumerkit 
Murtolukumerkki on olemassa useille luvuille, mutta niitä sisältyy eri 

fontteihin varsin vaihtelevasti: 

¼ ½ ¾ sisältyvät lähes kaikkiin tavallisiin fontteihin 

⅛ ⅜ ⅝ ⅞ sisältyvät useimpiin fontteihin 

⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚  sisältyvät moniin fontteihin (mm. Cambria Math) 

⅐ ⅑ ⅒ sisältyvät mm. Times New Romanin joihinkin versioihin 

Vaikka näin saatavat esitysasut ovatkin yleensä typografisesti hyviä, 

niitä kannattaa käyttää vain, jos kaikki tekstissä esiintyvät murtoluvut 

voidaan esittää tällaisilla merkeillä samalla fontilla. Matemaattisessa 



112 
 

tekstissä ehto toteutuu harvoin, mutta tilanne on toinen, jos tekstiin tar-

vitaan vain yksittäinen kaava. 

𝐸k = ½𝑚𝑣
2 

Murtolukumerkkien ulkoasu vaihtelee fontin mukaan. Useimmissa fon-

teissa, viiva on vino (Cambria: ½), joissakin vaakasuora (Batang: ½). 

Wordin kaavatilassa murtolausekkeena tehdyssä murtoluvussa on vaa-

kaviiva: 1
2
 tai 

1

2
. 

¼ neljäsosan merkki (vulgar fraction one quarter)  

U+00BC Unicode 

\textonequarter LaTeX (textcomp-paketti) 

1/4  Word (kun ”automaattinen korjaus” sallittu) 

Alt 0188 Windows 

½ puolikkaan merkki (vulgar fraction one half)  

U+00BD Unicode 

\textonehalf LaTeX (textcomp-paketti) 

1/2  Word (kun ”automaattinen korjaus” sallittu) 

Vaihto § Suomalainen näppäimistö 

¾ kolmen neljäsosan merkki (vulgar fraction three quarters)  

U+00BE Unicode 

\textthreequarters LaTeX (textcomp-paketti) 

3/4  Word (kun ”automaattinen korjaus” sallittu) 

Alt 0190 Windows 

Muut murtolukumerkit voidaan kirjoittaa mm. Unicode-numeroidensa 

perusteella: 

⅛ = U+215B, ⅜ = U+215C, ⅝ = U+215D, ⅞ = U+215E,  

⅓ = U+2153, ⅔ = U+2154, ⅕ = U+2155, ⅖ = U+2156, ⅗ = U+2157, 

⅘ = U+2158, ⅙ = U+2159, ⅚ = U+215A, 
⅐ = U+2150, ⅑ = U+2151, ⅒ = U+2152. 

Isot luvut osoittajassa tai nimittäjässä 
Murtoluvun osoittajaa ja nimittäjää koskevat kokonaislukujen esittämi-

sen yleiset säännöt: jos luvussa on yli kolme numeroa, numerot on ryh-

miteltävä. Tällaisissa tapauksissa on kaavaeditorilla tms. tehty esitys 

selvästi selkeämpi kuin yksinkertainen vinoviivaa käyttävä esitys. 
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55 891

18 251
 

55 891 / 18 251  

Ei sekalukuja 
Matematiikassa ei käytetä ns. sekalukuja, jotka koostuvat kokonaislu-

vusta ja murtolukuna esitetystä desimaaliosasta, esimerkiksi 2½. Niitä 

esiintyy nykyisin yleiskielessäkin lähinnä vain ruokaresepteissä ja vas-

taavissa. Matematiikassa käytetään tilanteen mukaan joko reaalilukujen 
normaalia esitystapaa kuten 2,5 tai murtolukumerkintää kuten 5

2
. 

Jos sekalukua kuitenkin käytetään, siihen ei kirjoiteta välilyöntiä ko-

konaisluvun murtoluvun väliin (ei esimerkiksi 9 ¾). Hyvin kapea väli 

on kuitenkin mahdollinen selvyyden vaatiessa. Esimerkiksi 9¾ voidaan 

kirjoittaa hienoa väliä käyttäen: 9 ¾. (Ks. Välilyönnit ja välistys). 

Murto-osa 
frac 𝑎 standardinmukainen merkintä reaaliluvun 𝑎 murto-osalle (fractional part) 

frac 𝑎 =  𝑎 − int 𝑎 

frac(3,7)  =  0,7 

frac(−3,7)  =  −0,7 

Määrittelyjoukko 
dom 𝑓 funktion 𝑓 määrittelyjoukko (domain) 

Merkintätapa ei ole vakiintunut. Tunnuksen dom sijasta kirjoitetaan 
mm. myös domain. Myös merkintää D𝑓 käytetään. 

Määrittelyjoukko on niiden alkioiden 𝑥 joukko, joille 𝑓(𝑥) on määri-

telty. Kun merkitään 𝑓: 𝐴 →  𝐵, niin dom 𝑓 =  𝐴. Esiintyy kuitenkin 

myös toista käytäntöä, jossa dom 𝑓 voi olla 𝐴:n osajoukko; ks. Funktiot. 

Luonnollinen logaritmifunktio on määritelty (reaalialueessa) vain, 

kun argumentti on positiivinen. Tämä voidaan merkitä seuraavasti: 

dom ln =  R>0  =  {𝑥 ∈  R | 𝑥 > 0} 

Nabla 
∇ standardinmukainen nabla-merkki 

∇⃑⃑  vaihtoehtoinen: nabla, jonka päällä on harppuuna oikealle  

del usein käytetty, kun erikoismerkkejä ei voi käyttää 

Matematiikkastandardin 1. painoksessa käytetty termi on nablaope-

raattori (nabla operator, del operator). Vrt. Gradientti. 
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∇ ≡ 𝒆𝑥
𝜕

𝜕𝑥
+ 𝒆𝑦

𝜕

𝜕𝑦
+ 𝒆𝑧

𝜕

𝜕𝑧
 

∇ nabla (nabla)  

U+2207 Unicode 

\nabla LaTeX ja Word kaavatilassa 

Symboli ∇⃑⃑  voidaan kirjoittaa lisäämällä nablan päälle harppuuna kaava-

editorilla tai vastaavalla. Periaatteessa se voidaan kirjoittaa myös nab-

lan ja yhdistyvän merkin U+20D1 (yhdistyvä oikealle suuntautuva 

harppuuna) yhdistelmänä, mutta tällöin ulkoasu on yleensä huono: ∇⃑. 

Negaatio 
¬a standardinmukainen merkintä negaatiolle eli kiellolle, ”ei a” 

~a vanhemmassa käytännössä 

¬ negaation merkki (not sign)  

U+00AC Unicode 

\neg LaTeX kaavatilassa 

Alt 0172 Windows 

AltGr § väli standardinäppäimistö (käytännön toteutuksissa) 

Negaatio voidaan useissa tapauksissa ilmaista myös käyttämällä merk-

kejä, joihin sisältyy negaatiota tarkoittava yliviivaus.  Seuraavassa kuva-

taan niistä yksi. Muista mainittakoon olemassaolon negaatio ∄. 

≉ noin-merkin negaatio (not almost equal to)  

U+2249 Unicode 

\not\approx LaTeX kaavatilassa 

LaTeXin kaavatilassa toimii mathabx- tai mnsymbol-pakettia käytettä-

essä myös \napprox. Se saattaa tuottaa erilaisen ulkoasun kuin 

\not\approx. 

Ilmaus 𝑎 ≉ 𝑏 on standardinmukaisesti esitettynä ¬(𝑎 ≈ 𝑏). 

Monet tällaiset merkit kuitenkin sisältyvät vain harvoihin fontteihin, 

eikä matematiikkastandardi esitä niistä muita kuin erisuuruusmerkin 

”≠”. Ongelmaksi voi muodostua myös merkkien tyylillinen yhteensopi-

mattomuus, jota edellä oleva esimerkki havainnollistaa. 

Merkin yli vedettävä, negaatiota tarkoittava viiva voidaan esittää 

myös yhdistyvänä merkkinä. Unicode-standardi määrittelee 
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tarkoitukseen kaksi vaihtoehtoista merkkiä, jotka kuvataan alla. Mene-

telmää voi merkistöjen kannalta soveltaa mihin tahansa merkkiin, esi-

merkiksi noin-merkkiin ≈, jolloin saadaan ≉ tai ≈⃒. Matematiikkastan-

dardi ei kuvaa tällaista käytäntöä, mutta periaatteet sisältyvät doku-

menttiin UTR #25. 

o̸ yhdistyvä yliviivauspoikkiviiva (combining long solidus overlay)  

U+0338 Unicode 

o⃒ yhdistyvä yliviivauspystyviiva (combining long vertical line overlay)  

U+20D2 Unicode 

Merkit ovat edellä esimerkin vuoksi o-kirjaimen jäljessä eli ne yliviivaa-

vat o:n. Jos tällaista menetelmää käytetään, merkki U+0338 lienee pa-

rempi, koska vino poikkiviiva selvemmin ymmärretään yliviivaukseksi. 

Merkki U+20D2 ei käytännössä toimi muun muassa Cambria Math 

-fontissa (pystyviiva tulee merkin jälkeen, ei päälle) eikä siten Wordin 

kaavatilassa. Lisäksi sillä saatava ulkoasu on usein typografisesti huono 

ja epäselväkin. Siksi sen käytettävyys on toistaiseksi varsin rajallinen. 

Edellä oleva esimerkki on Code2000-fontin mukainen. 

Neliöjuuri 
a1/2 standardinmukainen 

√𝑎 toissijainen; huomaa neliöjuurimerkin jatkeena oleva vaakaviiva 

√a edellisen yksinkertaistus, jossa neliöjuurimerkki on tekstinä 

sqrt(a) usein käytetty, kun √-merkki ei ole käytettävissä 

(𝑎 +  𝑏)1/2 

√𝑎 + 𝑏 

√ juuri (square root)  

U+221A Unicode 

\sqrt Word kaavatilassa 

Matematiikassa neliöjuuri esitetään tavallisesti muodossa √𝑎, mutta tä-

män muodon tuottaminen onnistuu yleensä vain kaavaeditorilla tai 

muilla kehittyneillä välineillä. Jos käytetään juurimerkkiä ilman sen jat-

keena olevaa, juurrettavan yli ulottuvaa vaakaviivaa (vinculum), tulisi 

yksiselitteisyyden vuoksi käyttää sulkeita, jos juurrettava on mutkik-

kaampi kuin luku tai muuttuja. 

Neliöjuuren tuottamisesta ks. Juuret. 
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√2 

√(a + b) 

Standardin mukaan ”tunnusta √a olisi vältettävä”, mutta on tulkinnan-

varaista, tarkoittaako se myös kehittynyttä muotoa √𝑎. 

Kaikki esitetyt merkinnät tarkoittavat nykykäytännön mukaan niin 

sanottua neliöjuuren päähaaraa; erityisesti positiivisen luvun neliöjuuri 

on aina positiivinen. Kaikkiin haaroihin viittaaminen on tehtävä muilla 

keinoin. Aiheesta tarkemmin kohdassa Juuret. 

Yhtälön 𝑥2 = 2 ratkaisut ovat 𝑥 = ±√2. 

Neperin luku e 
e standardinmukainen, kursivoimaton 

Neperin lukua eli luonnollisen logaritmijärjestelmän kantalukua 

2,718 28… merkitään e:llä. Matematiikassa se usein vanhan tavan mu-

kaan kursivoidaan, mutta standardin mukaan ei, koska se on matemaat-

tinen vakio. 

Neumannin funktiot 
N𝜈(𝑧) standardinmukainen merkintä Neumannin funktiolle eli 2. lajin sylinterifunktiolle 

Y𝜈(𝑧) vaihtoehtoinen merkintä edelliselle 

n𝑙(𝑧) standardinmukainen merkintä Neumannin pallofunktiolle 

y𝑙(𝑧) vaihtoehtoinen merkintä edelliselle 

Nollamatriisi 
𝟎 eräs merkintä nollamatriisille: lihavoitu nolla; tarkoittaa myös nollavektoria 

𝑶 toinen merkintä: kursivoitu lihava versaalikirjain O 

Nollamatriisi (zero matrix, null matrix) tarkoittaa matriisia, jonka 

kaikki alkiot ovat nollia. Alaindekseiksi voidaan kirjoittaa matriisin 

ulottuvuudet, esimerkiksi 𝟎3,4. 

Nollavektori 
𝟎 standardinmukainen merkintä nollavektorille (zero vector, null vector); lihavoitu nolla 

0⃗⃑ vaihtoehtoinen, vrt. Vektorit 
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Normaalijakauma 
N(𝜇, 𝜎) normaalijakauma, jonka keskiarvo on 𝜇 ja keskihajonta 𝜎 

Φ standardinmukainen merkintä normitetun normaalijakauman kertymäfunktiolle 

φ tavanomainen merkintä normitetun normaalijakauman tiheysfunktiolle 

Tunnukset Φ ja φ ovat kreikkalainen kirjain fii versaalina ja gemenana. 

Niitä ei kursivoida tässä yhteydessä, koska kyse on yleisesti määritel-

lyistä funktioista. 

Normitettu normaalijakauma on N(0, 1). 

Normi, matriisin 
||A|| standardinmukainen merkintä; ”||” on kaksi peräkkäistä pystyviivaa ”|” 

‖A‖ typografisesti parempi merkintä; merkkinä kaksoispystyviiva 

Matriisin normi on matriisia kuvaava luku, joka täyttää seuraavan eh-

don: jos 𝑨 + 𝑩 = 𝑪, niin ||𝑨|| + ||𝑩|| ≥ ||𝑪||. Käytössä on erilaisia mat-

riisinormeja. Standardi ei anna ohjetta siitä, miten eri matriisinormit 

voidaan erottaa toisistaan, Tarkoitukseen käytetään usein alaindeksejä, 

esimerkiksi ||𝑨||2. 

Kahden peräkkäisen pystyviivan väliin jää yleensä melko paljon tilaa. 

Kaksoispystyviivalla saa paremman ulkoasun, joka on helpompi hah-

mottaa niin, että kyse on yhdestä symbolista. 

‖ kaksoispystyviiva (double vertical line)  

U+2016 Unicode 

\| LaTeX kaavatilassa 

\norm Word kaavatilassa 

Normi, vektorin 

|𝒂| 
standardinmukainen merkintä; ”|” on näppäimistöltä suoraan kirjoitettava pysty-

viiva 

||𝒂|| vaihtoehtoinen, kummallakin puolella kaksi pystyviivaa 

‖𝒂‖ typografisesti parempi merkintä; merkkinä kaksoispystyviiva (ks. ed. kohtaa) 

𝑎 vaihtoehtoinen, vektorin tunnus lihavoimattomana 

Ensisijainen merkintä on samanmuotoinen kuin luvun itseisarvon mer-

kintä. 

Vektorin normi eli pituus määritellään standardissa kaavalla |𝒂| =

√𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 + 𝑎𝑧2. Tämä viittaa tavalliseen kolmiulotteiseen avaruuteen ja 

sen tavalliseen normiin. Jos kyseessä on yleisempi normiavaruuden 
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käsite (lineaariavaruus, jossa on määritelty jokin normi), on tavallista 

käyttää samaa merkintää kuin matriisin normille (joka on erikoistapaus 

tästä yleisestä normin käsitteestä), siis esimerkiksi ||𝒂||. 

Odotusarvo 
E(𝑋) MAOL-taulukoiden merkintä satunnaismuuttujan X odotusarvolle 

E𝑥 MAOL-taulukoiden vaihtoehtoinen merkintä 

𝜇 MAOL-taulukoiden vaihtoehtoinen merkintä, odotusarvon yleinen tunnus 

𝑚 MAOL-taulukoiden vaihtoehtoinen merkintä, odotusarvon yleinen tunnus 

⟨𝑋⟩ melko tavallinen odotusarvon merkintä, merkkeinä kulmasulkeet 

𝐸(𝑋) Mm. MathWorldin käyttämä merkintä 

Jos odotusarvon (expectation value) merkinnässä käytetään E-kirjainta 

ja muuttujan tunnusta, on perusteltua kursivoida se, koska odotusarvo 

riippuu muuttujan arvojen todennäköisyyksistä. 

Origo 
𝑂 MAOLissa käytetty merkintä, kursivoitu versaali-O 

(0,0) pisteiden yleisen merkitsemisen mukainen tapa 

(0,0,0) edellistä vastaava kolmiulotteisessa tapauksessa 

Origo tarkoittaa koordinaatiston nollakohtaa eli pistettä, jonka suhteen 

koordinaatit esitetään. Sille ei ole standardoitua merkintää. Jos sitä ha-

lutaan merkitä kirjaintunnuksella, standardin mukaista olisi käyttää 

kursivoimatonta kirjainta (ks. Piste, geometrinen). 

Osajoukko 
Merkinnöissä on eroja sen suhteen, miten erotetaan aito osajoukkore-

laatio (joukko on toisen osajoukko, mutta ei sama kuin se) väljemmästä 

osajoukkorelaatiosta, joka sallii samuuden. Eroa on siinäkin, kumpaa 

näistä relaatioista yleinen osajoukkomerkki ”⊂” tarkoittaa. 

Ensisijaiset merkintätavat 
Seuraavat merkinnät ovat standardin ensisijaiseksi suositteleman käy-

tännön mukaisia: 

A ⊆ B A on B:n osajoukko, A sisältyy B:hen 

B ⊇ A vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edellinen, voidaan lukea ”B sisältää A:n” 

A ⊂ B A on B:n aito osajoukko (A sisältyy B:hen mutta ei ole sama kuin B) 

B ⊃ A vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edellinen, ”B sisältää aidosti A:n” 

https://mathworld.wolfram.com/ExpectationValue.html
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⊆ samuuden salliva osajoukkomerkki (subset of or equal to)  

U+2286 Unicode 

\subseteq LaTeX ja Word kaavatilassa 

⊇ samuuden salliva ylijoukkomerkki (superset of or equal to)  

U+2287 Unicode 

\supseteq LaTeX kaavatilassa 

\superseteq Word kaavatilassa 

⊂ osajoukkomerkki (subset of)  

U+2282 Unicode 

\subset LaTeX ja Word kaavatilassa 

⊃ ylijoukkomerkki (superset of)  

U+2283 Unicode 

\supset LaTeX kaavatilassa 

\superset Word kaavatilassa 

Toissijaiset merkintätavat 

Standardi sallii myös toisen käytännön. Se on mm. Suomessa tavalli-

sempi kuin edellä kuvattu käytäntö. 

A ⊂ B A on B:n osajoukko, A sisältyy B:hen 

A ⊊ B A on B:n aito osajoukko (A sisältyy B:hen, mutta ei ole sama kuin B) 

⊊ aidon osajoukon merkki (subset of with not equal to)  

U+228A Unicode 

\subsetneq LaTeX kaavatilassa (amssymb-paketti) 

Merkintävaihtoehtojen käytöstä 

Yksiselitteisintä olisi käyttää merkkejä, jotka aina osoittavat, onko sa-

muus sallittu vai ei: merkkejä ”⊆” ja ” ⊊”. On tulkinnanvaraista, onko 

tämä standardin mukaista. 

MAOL-taulukoissa mainitaan vain ”⊂” kertomatta, tarkoitetaanko ai-

toa osajoukkoa. Teoksessa mainitaan myös sen negaatio ”⊄” (U+2284). 

Usein käytetään myös muiden osajoukkorelaatioiden negaatioita: ”⊈” 

(U+2288), ”⊉” (U+2289), ”⊅” (U+2285),  
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Osittaisderivaatta 
Seuraavia merkintöjä käytetään vain kahden tai useamman muuttujan 

funktioille. Vrt. Derivaatta. 

Ensimmäinen derivaatta: funktion 𝒇 osittaisderivaatta 𝒙:n suhteen 
∂𝑓

∂𝑥
 Standardinmukainen 

𝜕𝑓

𝜕𝑥
  Vaihtoehtoinen; edellinen tekstikaavana 

𝜕𝑥𝑓 Vaihtoehtoinen  

∂𝑓(𝑥, 𝑦,… )

∂𝑥
 Vaihtoehtoinen 

𝜕𝑓(𝑥,𝑦,… )

𝜕𝑥
  Vaihtoehtoinen; edellinen tekstikaavana 

𝜕𝑥𝑓(𝑥, 𝑦,… ) Vaihtoehtoinen  

D𝑥𝑓 Vaihtoehtoinen 

MAOLin nykyisessä versiossa osittaisderivaattojen tavanomaisia mer-

kintöjä ei esitetä matematiikkaa koskevassa osuudessa. Fysiikkaa kos-

kevassa osuudessa siinä käytetään standardin mukaisia merkintöjä. Li-

säksi sen matematiikkaosuudessa on seuraavat erikoiset merkinnät, 

joissa ei ilmoiteta suoraan muuttujaa, jonka suhteen derivoidaan, vaan 

sen järjestysluku 𝑖 funktion argumenttien joukossa: 

D𝑖𝑓 = 𝜕𝑖𝑓 =  
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
 

Muut riippumattomat muuttujat kuin se, jonka suhteen derivoidaan, 

voidaan merkitä alaindekseillä, esimerkiksi seuraavasti: 

(
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)
𝑦…

 

∂ osittaisderivaatta (partial derivative)  

U+2202 Unicode 

\partial LaTeX ja Word kaavatilassa 

Osittaisderivaatan merkkiä käytetään myös alueen reunan merkin-

nässä. 

Moninkertaiset derivaatat 

Merkintätavat ilmenevät seuraavista esimerkeistä. 

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
=
𝜕

𝜕𝑥
(
𝜕𝑓

𝜕𝑥
) = D𝑥𝑥𝑓 = 𝑓𝑥𝑥 

𝜕2𝑓

𝜕𝑥𝜕𝑦
=
𝜕

𝜕𝑥
(
𝜕𝑓

𝜕𝑦
) = D𝑥𝑦𝑓 = 𝑓𝑥𝑦 
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MAOLissa on seuraavat, muuttujien järjestyslukuihin 𝑖 ja 𝑗 perustuvat 

merkinnät: 

D𝑖𝑗𝑓 = 𝜕𝑖𝑗𝑓 =  
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
 

Pienin yhteinen jaettava 
pyj(𝑚, 𝑛) suomessa käytetty 

lcm(𝑚, 𝑛) englannissa käytetty 

Kahden luonnollisen luvun pienin yhteinen jaettava (least common 

multiple) on pienin luku, joka on jaollinen kummallakin luvulla.. Käsite 

voidaan yleistää myös kokonaislukujen joukkoon. 

Englannissa käytetään myös merkintöjä LCM(𝑚, 𝑛), l.c.m.(𝑚, 𝑛) ja 

[𝑚, 𝑛]. 

pyj(15, 20) = 60 

Pii 
π standardinmukainen; standardin mukaan kursivoimaton 

Kreikkalainen kirjain pii π esittää matemaattista vakiota, joka tarkoittaa 

ympyrän kehän ja halkaisijan suhdetta. Matematiikassa se kirjoitetaan 

usein kursivoituna (𝜋). 

Lukuteoriassa π:tä käytetään muussa merkityksessä: π(𝑥) on 𝑥:ää 

pienempien alkulukujen määrä. Olisi johdonmukaista, että π olisi tässä-

kin kursivoimaton (ks. Funktiot ja kursivointi); yleensä se kuitenkin 

kursivoidaan, 𝜋(𝑥). 

Pilkku 
Erilaisissa luetteloissa käytetään erottimena yleensä pilkkua, esimer-

kiksi funktion argumenttien välissä. 

𝑓(𝑎, 42, 𝑥 + 𝑦) 

Matematiikkastandardi antaa väljemmän ohjeen: ”Luvut ja lausekkeet 

voidaan erottaa toisistaan pilkulla, puolipisteellä tai muulla sopivalla 

merkillä. Yleensä käytetään pilkkua, paitsi jos luvuissa käytetään desi-

maalipilkkua.” Eräässä yhteydessä standardi mainitsee mahdolliseksi 

erottimeksi pystyviivan ”|”. 

Yleensä desimaalipilkun käyttö ei aiheuta isoja ongelmia, kunhan 

erottimena käytetyn pilkun jälkeen kirjoitetaan välilyönti, kuten sääntö-

jen mukaan kuuluu kirjoittaa. 

𝑓(4,2, 𝑥) 
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Haluttaessa voidaan siis kuitenkin käyttää puolipistettä pilkun sijasta, 

etenkin jos lukuja ja pilkkuja on paljon. Tämä on yleensä parempi rat-

kaisu kuin desimaalipisteen käyttö, esimerkiksi 𝑓(4.2,  𝑥), suomenkieli-

sessä tekstissä. 

𝑓(4,2;  𝑥) 

𝐴 = {– 6,1;  2,33;  3,7;  9,71;  12,1} 

Piste, geometrinen 
Geometrista pistettä merkitään yleensä latinalaisella versaalikirjaimella 

kuten A, O tai P. Standardissa pisteen tunnuksena käytettyjä kirjaimia ei 

ole kursivoitu, mutta MAOL-taulukoissa ne on kursivoitu järjestelmälli-

sesti. Myös MathWorld käyttää kursivoituja kirjaimia. 

Käytännössä piste ilmoitetaan usein suorakulmaisten koordinaat-

tiensa avulla järjestetyn parin tai järjestetyn jonon merkintätapaa käyt-

täen. Esimerkiksi tason origoa voidaan merkitä (0, 0) ja avaruuden yhtä 

pistettä (−4,1, 5,2, 3,3). Standardi ei kuvaa tällaista käytäntöä. 

Pituus 
Pituudelle fysikaalisena ja geometrisena suureena käytetään eri tun-

nuksia sen mukaan, minkä pituudesta ja mistä asiayhteydestä on kyse. 

𝑙, 𝐿 pituus yleisesti (length) 

𝑠 polun pituus, esimerkiksi kuljettu matka 

ℎ korkeus (height) 

𝑤 leveys (width) 

𝑏 leveys (breadth) 

𝑑, 𝛿 paksuus 

𝑟 säde (radius); myös tunnusta 𝑅 käytetään 

𝑑,𝐷 halkaisija (diameter) 

𝜚 kaarevuussäde (tunnuksena rhoo); myös tunnusta R käytetään 

𝑑 etäisyys (distance) 

𝑥, 𝑦, 𝑧 suorakulmaiset koordinaatit 

Plus 
Plusmerkkiä käytetään yhteenlaskun merkkinä, jolloin sen molemmille 

puolille kirjoitetaan välilyönti. Sitä voidaan käyttää myös luvun edessä 

sen positiivisuuden korostamiseen, etenkin yhteyksissä, joissa esiintyy 

https://mathworld.wolfram.com/Point.html
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myös vastaava negatiivinen luku. Sitä voidaan käyttää samaan tapaan 

myös äärettömän merkin edessä. 

𝑎 + 𝑏 

𝑌htälön juuret ovat + 5 ja − 5. 

+∞  

Plus-miinus-merkki 

± plus-miinus-merkki (plus-minus sign)  

U+00B1 Unicode 

\pm LaTeX kaavatilassa 

Alt 0177 Windows 

+- Word kaavatilassa 

Plus-miinus-merkkiä käytetään matematiikassa lausekkeessa, joka tar-

koittaa kahta arvoa, jotka saadaan käyttämällä plus-miinus-merkin pai-

kalla toisaalta plusmerkkiä, toisaalta miinusmerkkiä. 

5 ± 2 tarkoittaa lukuja 5 + 2 ja 5 − 2 eli 7 ja 3. 

Tekniikassa plus-miinus-merkkiä käytetään useammin tarkoittamaan 

epätarkkaa vaihteluväliä niin, että 5 ± 2 tarkoittaa vaihtelua tai epä-

tarkkuutta, jossa keskiarvo tai todennäköisimpänä pidetty arvo on 5 ja 

poikkeama siitä on todennäköisesti enintään 2. Todennäköisyydet ovat 

tällöin erisisältöisiä. Mittaustuloksissa tarkoitetaan yleensä keskihajon-

taa, joka merkitsee noin 68 %:n todennäköisyyttä. Otannassa taas tar-

koitetaan yleensä 95 %:n todennäköisyyttä. Tällaisia ilmauksia ei nykyi-

sin pidetä hyväksyttävinä, vaan asiat olisi ilmaistava toisin. 

Toleranssien esittämisessä ±-merkki on sallittu ja teknisissä teks-

teissä vallitseva tapa. Se on havainnollinen, koska se esittää eräänlaisen 

perusarvon ja sallitun poikkeaman siitä. Esimerkki: ”1,885 m ±

0,002 m”. Tämä tarkoittaa kahta arvoa, alarajaa 1,883 m ja ylärajaa 

1,887 m. 

Silloinkin, kun lausekkeessa esiintyy useita plus-miinus-merkkejä, 

lauseke tarkoittaa vain kahta lukua, jotka saadaan valitsemalla kaikkien 

plus-miinus-merkkien tilalle plusmerkki tai niiden kaikkien tilalle mii-

nusmerkki. Vrt. Miinus-plus-merkki ”∓”. 

Polynomirenkaat 
𝐾[𝑥] 𝐾-kertoimisten polynomien rengas 

R[𝑥] on reaalikertoimisten polynomien rengas 
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Potenssi 
𝑎𝑏 standardinmukainen, eksponentti yläindeksinä 

𝑎𝑏  linearisoinnissa tavallinen merkintä 

(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2+ 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

Yläindeksi on yleensä pienemmällä fontilla kuin perusteksti. Jos ekspo-

nentti sisältää potenssin, voidaan sisempi eksponentti esittää vielä pie-

nemmällä fontilla. Ks. kohtaa Indeksien sisäkkäisyys. 

𝑎𝑏
𝑐
 

Jos kantaluku koostuu funktiomerkinnästä, jossa funktio on trigonomet-

rinen funktio tai hyperbelifunktio ja eksponentti on positiivinen koko-

naisluku, on tavanomaista ja standardin mukaista kirjoittaa eksponentti 

funktion tunnuksen jälkeen. (Joskus tapaa sovelletaan myös logaritmi-

funktioon, arkusfunktioon tai areafunktioon, esimerkiksi log2𝑥.) 

sin2 𝑥 + cos2 𝑥 = 1 

On kuitenkin mahdollista ja hiukan selvempää käyttää samanlaisia mer-

kintätapoja kuin muillekin funktioille. Tällöin ilmaistaan rakenne sul-

keilla, esimerkiksi (sin 𝑥)2. 

Merkintä sin 𝑥2 tarkoittaa normaalisti 𝑥2:n siniä, ei sin 𝑥:n neliötä. 

Väärinkäsitysten välttämiseksi voi sulkeiden käyttö kuitenkin olla hyö-

dyllistä. 

sin(𝑥2) 

Funktion tunnukseen liittyvä yläindeksi −1 (esimerkiksi 𝑓−1) ei tar-

koita potenssia vaan käänteisfunktiota. 

Luvun e potensseja voidaan merkitä myös eksponenttifunktiolla exp. 

Tämä on käytännöllistä, jos eksponentti on monimutkainen, esimerkiksi 

sisältää potenssin. 

e𝑥+𝑦
2
 =  exp(𝑥 + 𝑦2) 

Etenkin tietotekniikassa käytetään sellaisia merkintöjä kuin 𝑎𝑏 , 𝑎 ∗∗ 𝑏, 

𝑎^𝑏 ja pow(𝑎, 𝑏) silloin, kun merkintää 𝑎𝑏 ei voi käyttää. 

Potenssijoukko 

𝒫(𝐴) kaunokirjoitus-P (ks. Kaunokirjoituskirjaimet) 

℘(𝐴) Weierstraßin p-kirjain; tavallisemmin Weierstraßin elliptisen funktion tunnus 

𝑃(𝐴) kursivoitu P; voi sekaantua todennäköisyyden merkintään 
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pot 𝐴 operaattoria pot käyttävä ilmaus 

2𝐴 joukon tunnus kakkosen yläindeksinä 

Joukon potenssijoukko (power set) tarkoittaa joukon kaikkien osajouk-

kojen joukkoa, mukaan lukien joukko itse ja tyhjä joukko. 

Priimit 

′ priimi (prime) 

U+2032 Unicode 

' LaTeX kaavatilassa (' on näppäimistön heittomerkki) 

\prime Word ja LaTeX kaavatilassa 

″ kaksoispriimi (double prime) 

U+2033 Unicode 

'' LaTeX kaavatilassa (kaksi heittomerkkiä) 

\pprime Word kaavatilassa 

‴ kolmoispriimi (triple prime) 

U+2034 Unicode 

''' LaTeX kaavatilassa (kolme heittomerkkiä) 

\ppprime Word kaavatilassa 

⁗ neloispriimi (quadruple prime) 

U+2035 Unicode 

'''' LaTeX kaavatilassa (neljä heittomerkkiä) 

\pppprime Word kaavatilassa 

Kaksois-, kolmois- ja neloispriimi vastaavat merkitykseltään priimin 

toistamista. Unicode-standardin mukaan esimerkiksi kaksoispriimi ″ 

(U+2033) on erillinen merkki, mutta se on määrätyllä tavalla ekviva-

lentti kahden peräkkäisen priimin ′ (U+2032) kanssa. Tällainen ekviva-

lenssi ei kuitenkaan merkitse, että ulkoasu olisi välttämättä sama. 

Priimeistä käytetään eräissä nimistöissä (myös matematiikkastan-

dardin 1. painoksessa) nimeä ”yläpuolinen indeksointipilkku”, vaikka 

ne eivät ole pilkun muotoisia eikä niitä juuri käytetä indeksointiin. 

Priimejä käytetään moniin tarkoituksiin. Niistä matematiikkastan-

dardi kuvaa priimin käytön derivaatan esittämisessä. Se ei ota kantaa 

siihen, miten tällöin esitetään 2. ja 3. derivaatta, mutta selvintä lienee 

käyttää kahta tai kolmea priimiä, ei kaksois- eikä kolmoispriimiä. 
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Mittayksikköstandardi ISO 80000-1 kuvaa priimin ja kaksoispriimin 

käytön kulman yksiköiden tunnuksina. Niitä käytetään myös anglosak-

sisten mittayksiköiden jalka ja tuuma tunnuksina (vaihtoehtoina tun-

nukset ft ja in). 

Matematiikassa priimejä käytetään muihinkin tarkoituksiin. Käyttö 

tulisi tällöin erikseen määritellä. 

Alkujaan priimejä käytettiin kuvaamaan suureita, jotka on jotenkin 

johdettu toisesta suureesta. Tällöin käytettiin merkintöjä kuten 𝑥, 𝑥′, 𝑥″ 

jne. 

Priimin tilalla käytetään yleisesti pystyä heittomerkkiä ('), joka voi-

daan kirjoittaa suoraan näppäimistöltä, tai heittomerkkiä (’). Vastaa-

vasti kaksoispriimin tilalla käytetään usein pystyä lainausmerkkiä (") 

tai suomen kielen mukaista lainausmerkkiä (”). 

Promille 

‰ promillemerkki (per mille sign)  

U+2030 Unicode 

\permil LaTeX (wasysym-paketti) 

\textperthousand LaTeX (texcomp-paketti) 

AltGr 5 standardinäppäimistö 

Alt 0137 Windows 

Promille tarkoittaa tuhannesosaa. Ohjeiden mukaisessa kielenkäytössä 

promillemerkkiä käytetään vain numeroin merkittyjen lukujen yhtey-

dessä. Matematiikassa ei yleensä käytetä promilleja. 

Suomen kielessä promillemerkin edelle jätetään välilyönti (1 ‰), 

englannin kielessä yleensä ei (1‰).  

Natriumkloridin massaosuus näytteessä on 1,2 ‰. 

Prosentti 
Prosentti tarkoittaa sadasosaa. Ohjeiden mukaisessa kielenkäytössä 

prosenttimerkkiä käytetään vain numeroin merkittyjen lukujen yhtey-

dessä. 

Suomen kielessä prosenttimerkin edelle jätetään välilyönti (1 %), 

englannin kielessä yleensä ei (1%). 

Matematiikassa ei yleensä käytetä prosentteja, joskin prosenteilla 

voidaan havainnollistaa suhteita ja muutoksia. 

Korko on 4,5 %. 

Tuloksen virhe on enintään 1 %. 
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Pystyviiva 

| pystyviiva (vertical line)  

U+007C Unicode 

AltGr < tavallinen suomalainen näppäimistö 

\vert Word kaavatilassa 

Pystyviivaa käytetään useissa merkinnöissä, kuten itseisarvon esittämi-

sessä ja tietyssä joukkojen merkitsemisen tavassa. Pystyviiva on eri 

merkki kuin jaollisuuden merkitsemisessä käytettävä viiva. 

¦ katkopystyviiva (broken bar)  

U+00A6 Unicode 

\textbrokenbar LaTeX (textcomp-paketti) 

Alt 0166 Windows 

Katkopystyviiva on alkujaan pystyviivan muunnelma, mutta se on ny-

kyisin määritelty erilliseksi merkiksi. Se on harvinainen, mutta Word 

käyttää sitä binomikertoimen linearisoinnissa. 

Pyöristys 
Luvun pyöristys (rounding) tarkoittaa luvun korvaamista toisella lu-

vulla, jossa on vähemmän merkitseviä numeroita, siten, että saatu luku 

on mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Esimerkiksi luvun 9,617 pyö-

ristäminen kolmeen merkitsevään numeroon tuottaa luvun 9,62. 

Pyöristykselle matemaattisena operaationa ei ole mitään standardoi-

tua tai vakiintunutta operaattoria. Käytännössä pyöristys usein tehdään 

laskennan viimeisessä vaiheessa, jolloin käytetään noin-merkkiä (≈). 

∫
1

1 + 𝑥
 d𝑥 = ln(1 + 𝑥) |𝑥=0

𝑥=5 =
5

0

ln(6) − ln(1) = ln(6) ≈ 1,791 76 

Pyöristämisessä on erikseen sovittava, mitä tehdään esimerkiksi silloin, 

kun luvusta pyöristetään yksi numero pois ja viimeinen numero on 5. 

Esimerkiksi 9,615 on yhtä lähellä lukua 9,61 kuin lukua 9,62. Standar-

din ISO 80000-1 mukaan pyöristyksessä voidaan käyttää kahta vaihto-

ehtoista menetelmää: 

– mainitunlaiset rajatapaukset pyöristetään siten, että tuloksen vii-

meinen numero on parillinen; esimerkiksi 9,615 ja 9,625 pyöristy-

vät molemmat luvuksi 9,62, ja −9,625 pyöristyy luvuksi −9,62 

– mainitunlaiset rajatapaukset pyöristetään itseisarvon mielessä 

ylöspäin; esimerkiksi 9,615 pyöristyy luvuksi 9,62, kun taas 9,625 

pyöristyy luvuksi 9,63 ja −9,625 luvuksi −9,63. 
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Ensin mainittua pyöristystapaa (parilliseen pyöristys) suositellaan eri-

tyisesti tilastollisiin yhteyksiin systemaattisen virheen välttämiseksi. 

Raja-arvo 
lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) standardinmukainen merkintä 

lim𝑥→𝑎𝑓(𝑥) vaihtoehtoinen merkintä, joka sopii tekstikaavaan 

𝑓(𝑥) → 𝑏, kun 𝑥 → 𝑎 vaihtoehtoinen merkintä sille, että lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑏 

𝑓(𝑥)
𝑥→𝑎
→  𝑏 kielestä riippumaton merkintä sille, että lim

𝑥→𝑎
𝑓(𝑥) = 𝑏 

Raja-arvon (limit) merkinnässä voi olla myös plusmerkki ”+” tai mii-

nusmerkki ”−” 𝑎:n jäljessä, jolloin tarkoitetaan vastaavasti oikeanpuo-

leista tai vasemmanpuoleista raja-arvoa. Tällaiseen toispuoleisen raja-

arvon merkintään kuuluva plus- ja miinusmerkki kirjoitetaan standar-

dissa tällöin sellaisenaan, ei yläindeksinä. 

lim
𝑥→∞

1

𝑥
= 0 

lim
𝑥→0+

𝑓(𝑥) 

→ oikealle osoittava nuoli (rightwards arrow)  

U+2192 Unicode 

\to LaTeX kaavatilassa 

-> Word kaavatilassa 

Nuoli oikealle on muodoltaan sellainen, että nuolenkärki on suhteelli-

sen pieni. Joissakin fonteissa se on kuitenkin aivan erityyppinen, kuten 

Calibrin ”→”, joka ei sovellu matemaattiseen käyttöön. 

Wordin normaalitilassa ”-->” tuottaa eräänlaisen oikealle osoittavan 

nuolen, ”→”, mutta se ei ole tässä tarkoitettu merkki eikä muutenkaan 

matemaattiseen käyttöön sopiva. (Se on toteutettu ns. yksityiskäytön 

merkkinä, private use character, joten se aiheuttaa ongelmia tekstin 

siirrossa.) 

Rajoittuma 
𝑓|𝐵 funktion 𝑓 rajoittuma 𝐵:hen (merkinnässä on pystyviiva ja alaindeksinä 𝐵) 

𝑓|𝐵 toinen merkintätapa (𝐵 ei alaindeksinä) 

Funktion 𝑓: 𝐴 → 𝐶 rajoittuma (restriction, restricted function) on funk-

tio, joka saadaan 𝑓:stä korvaamalla määrittelyjoukko 𝐴 sen osajoukolla 

𝐵.  
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Reaaliluku 

Desimaalierotin 
Reaaliluku voidaan esittää kokonaisluvun ja desimaaliosan yhdistel-

mänä. Niiden välissä on desimaalierotin, joka on suomen kielessä 

pilkku, englannin kielessä yleensä piste. 

5,1 

Pilkun käyttö aiheuttaa ongelmia silloin, kun pilkkua käytetään myös 

erottimena, etenkin pitkissä lukujonoissa. Matematiikkastandardin ja 

myös standardin SFS 4175 mukaan voidaankin luettelossa käyttää erot-

timena puolipistettä, jos kohdat sisältävät pilkkuja. 

Arvot ovat 2,1; 3,3; 4,7; 5,5. 

Tällainen esitys on sekin hiukan vaikealukuinen mutta kuitenkin sel-

vempi kuin ”Arvot ovat 2,1, 3,3, 4,7, 5,5.” 

Joskus numeroaineisto sisältää suuren määrän lukuja, jotka ovat pe-

räisin englanninkielisestä yhteydestä tai jotka on tuotettu tietokoneoh-

jelmilla.  Silloin voi olla parasta säilyttää lukujen esitysmuoto, kuten de-

simaalipisteen käyttö (esimerkiksi 5.1), ellei ole luotettavaa tapaa 

muuntaa esitysmuoto virheettömästi. Käytännöstä on mainittava. 

Arvot ovat 2.1, 3.3, 4.7, 5.5.  

(Luvut on merkitty englannin mukaisesti desimaalipistettä käyttäen) 

Jos desimaaliosassa on yli kolme numeroa, ne voidaan ryhmitellä desi-

maalierottimesta alkaen kolmen numeron ryhmiin kuten kokonaisosan 

numerot. Sellainen on ollut melko harvinaista, mutta nykyisin mittayk-

sikköstandardi ISO 80000-1 suosittaa sitä. Sen teksti sanoo: ”Pitkien lu-

kujen lukemisen helpottamiseksi ne voidaan ryhmitellä kolmen nume-

ron ryhmiin desimaalimerkistä vasemmalle ja oikealle.” Voidaan-sa-

nasta huolimatta tätä on pidettävä suosituksena, koska tekstin jälkeen 

on seuraavat esimerkit: 

1 234,567 8 mieluummin kuin 1 234,5678 

0,567 8 mieluummin kuin 0,5678 

Numeroiden ryhmät erotetaan toisistaan tyhjällä välillä, joka voidaan 

toteuttaa eri tavoin; ks. Välilyönnit ja välistys. Edellä on käytetty tavalli-

sia välilyöntejä, mutta ohut väli voisi olla parempi (1 234,567 8). 

Suomen kielen sääntöjen mukaan desimaalierottimen kummallakin 

puolella on aina vähintään yksi numero, tarvittaessa nolla. Suomessa ei 

siis käytetä ilmauksia, jotka vastaisivat englannissa ja tietokoneohjel-

missa käytettyjä merkintöjä kuten ”42.” tai ”.42”. 

42,0 
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42 

0,42 

Eksponenttiosa 
Reaaliluvun esityksessä voi olla kokonaisluvun ja desimaaliosan lisäksi eksponenttiosa. 

9,2 × 10−12 

Fysiikan suureiden arvoja ilmaistaessa kannattaa yleensä välttää ekspo-

nenttiosan käyttöä, jos tämän voi kätevästi saavuttaa käyttämällä mit-

tayksikön etuliitettä (ks. Mittayksiköt-sivuston sivua SI-etuliitteet ja 

kerrannaiset). 

9,2 pF = 9,2 × 10−12
 
F 

Päättymätön desimaaliluku 
Jos luvusta kirjoitetaan vain osa sen desimaaleista (yleensä siksi, että 

luvun desimaaliesitys on päättymätön), on tapana kirjoittaa niiden jäl-

keen ellipsimerkki merkiksi luvun jatkumisesta. Tällöin viimeistä nu-

meroa ei pyöristetä, toisin kuin esitettäessä likiarvo päättyvänä desi-

maalilukuna. 

1

3
= 0,333 3… 

π = 3,141 5… 

π ≈ 3,141 6 

Jos halutaan ilmaista päättymättömän desimaaliluvun jakso, on nykyi-

sin tapana yleensä käyttää jakson ylleviivausta. Tämä on yleensä tehtä-

vissä hyvin vain kaavaeditorilla tai vastaavalla. Aiemmin käytettyä ta-

paa, jossa jakso kirjoitetaan sulkeisiin, esimerkiksi 0,33(3), ei suositella. 

Se voi sekaantua tarkkuusarvioissa käytettyyn merkintään. 

1/3 = 0, 3 

1/7 = 0, 142 685 7 

Reaaliluvun muuntaminen kokonaisluvuksi 
Reaaliluku 𝑎 voidaan muuntaa kokonaisluvuksi eri tavoilla: 

– katkaisemalla kohti nollaa eli jättämällä pois a:n desimaaliosa: ko-

konaisosa int 𝑎 

– katkaisemalla alaspäin: lattia ⌊𝑎⌋ eli ent 𝑎 

– katkaisemalla ylöspäin: katto ⌈𝑎⌉ 

– pyöristämällä. 

int(3,7) = 3 

⌊3,7⌋ = ent(3,7) = 3 

⌈3,7⌉ = 4 

https://jkorpela.fi/yksikot/3.5.html
https://jkorpela.fi/yksikot/3.5.html
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int(−3,7) = −3 

⌊−3,7⌋ = ent(−3,7) = −4 

⌈−3,7⌉ = −3 

Standardi ei määrittele, miten merkitään lausekkeena ”luku 𝑎 pyöristet-

tynä kokonaisluvuksi”. Tietotekniikassa käytetään pyöristyksestä usein 

merkintää round(𝑎). Matematiikassa käytetään mm. merkintöjä nint(𝑎) 

ja [𝑎] ja joskus ⌊𝑎⌉ eli lattian ja katon yhdistelmä. Kaikkiin näihin sisäl-

tyy vaihtelua sen suhteen, miten pyöristetään luku, joka on kahden ko-

konaisluvun puolessavälissä, esimerkiksi 2,5 tai −2,5. Pyöristysperiaate 

on siis tarvittaessa ilmoitettava erikseen. Ks. Pyöristys. 

Käytännössä pyöristys tehdään usein lisäämällä lukuun 0,5 ja sen jäl-

keen katkaisemalla tulos kohti nollaa. Tällöin voidaan pyöristykselle 

käyttää merkintää int(𝑎 + 0,5). Tällöin ”puolivälin luvut” pyöristyvät 

ylöspäin: 2,5 pyöristyy luvuksi 3, ja −2,5 pyöristyy luvuksi −2. Sellai-

nen pyöristys on usein käytännöllinen, vaikka se ei täysin vastaa stan-

dardia. 

Reaaliosa 
Re 𝑧 standardinmukainen merkintä kompleksiluvun z reaaliosalle 

R[𝑧] joskus käytetty 

ℜ(𝑧)  etenkin aiemmin käytetty; tunnuksena fraktuuran versaali-R 

Jos 𝑧 = 𝑥 + i𝑦, niin Re 𝑧 = 𝑥. 

Relaatio 
𝑎 𝑅 𝑏 tavanomainen tapa ilmaista, että a on relaatiossa R b:n kanssa 

(𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅 ilmaisee saman joukko-opillisesti 

Ekvivalenssirelaatioille on myös omia merkintöjään; ks. Ekvivalenssi. 

Reuna 
∂(A) tavallinen merkintä alueen A reunalle; ∂ osittaisderivaatan merkki, kursivoimaton 

Riemannin zeetafunktio 
ζ(𝑧) standardinmukainen; zeeta ζ ei kursivoitu; ks. Kreikkalaiset kirjaimet 
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Rivijako 

Rivijaon estäminen 
Kaavan jakamista eri riveille pitäisi välttää, varsinkin, jos kyseessä on 

lyhyehkö tekstikaava. Jakaminen on tietysti täysin väärin, jos kyseessä 

on sellainen ilmaus kuin ”sin 𝑥”. Wordin kaavatila ei tee sellaisia jakoja, 

mutta se saattaa jakaa lyhyenkin kaavan eri riveille. 

Jakaminen voidaan estää ZWNBSP-merkillä. Se on näkymätön ohjaus-

merkki, joka sitoo sen vasemmalla ja oikealla puolella olevat ilmaukset 

yhteen niin, ettei väliin voi tulla rivinvaihtoa. Tämä ei toimi kaikissa oh-

jelmissa. Se toimii Wordissa, myös kaavatilassa, joskin sen kirjoittami-

nen on hankalaa (esimerkiksi U+FEFF Alt X). 

Jakaminen voidaan estää myös NBSP-merkillä, mutta se on näkyvä 

välilyöntimerkki. Sitä voi siis käyttää tekstinkäsittelyohjelmassa esi-

merkiksi ilmauksessa ”a + b” tavallisten välilyöntien sijasta.  

 ZWNBSP   leveydetön sitova väli (zero-width no-break space)  

U+FEFF Unicode 

 NBSP   sitova vällyönti (no-break space)  

U+00A0 Unicode 

AltGr välilyönti standardinäppäimistö 

Alt 0160 Windows 

Jakokohdat 
Standardi esittää, että jos kaava joudutaan jakamaan eri riveille, se jae-

taan 

– ensisijaisesti merkin ”=”, ”+”, ”−” (miinusmerkki), ”±” (plus-mii-

nus-merkki) tai ”∓” (miinus-plus-merkki) kohdalta  

– tarvittaessa myös kertomerkin ”×” tai ”⋅” taikka jakolaskua osoitta-

van merkin ”/” kohdalta.  

Jakaminen operaattorin edeltä 
Kun on päätetty, minkä operaattorin kohdalta teksti jaetaan eri riveille, 

standardin 1. painos tarjosi kaksi vaihtoehtoa: 

– rivinvaihto tulee operaattorimerkin jälkeen eli operaattori on rivin 

lopussa; tämä oli aiemman standardin mukaan ainoa sallittu vaih-

toehto 

– rivinvaihto tulee ennen operaattorimerkkiä eli operaattori aloittaa 

uuden rivin; tämän etuna voi pitää sitä, että uuden rivin ilmauk-

sesta heti näkee, että se on jatkoa jollekin eikä erillinen ilmaus. 
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Standardin 2. painos esittää näistä vain jälkimmäisen. Tässä on siis ta-

pahtunut niin, että aiemmin jaettiin operaattorin jäljestä, sitten sallittiin 

jakaminen myös edeltä, joka nyt siis on ainoa vaihtoehto, 

𝑎9 + 9𝑎8𝑏 + 36𝑎7𝑏2 + 84𝑎6𝑏3 + 126𝑎5𝑏4 + 126𝑎4𝑏5 + 84𝑎3𝑏6 

                         + 36𝑎2𝑏7 + 9𝑎𝑏8 + 𝑏9 

Joka tapauksessa pitäisi tietysti käyttää johdonmukaisesti vain jompaa-

kumpaa näistä tavoista. Tavat voi usein toteuttaa niin, että totuttelee 

kirjoittamaan sitovan välilyönnin (tavallisen välilyönnin sijasta) niihin 

kohtiin operaattorien väliin, joihin ei haluta rivinvaihtoa, standardin 

mukaan siis operaattorin jälkeen. Wordin kaavatilassa ongelmaa ei ole 

sikäli, että Word jakaa oletusarvoisesti ennen operaattoria. Tämä voi-

daan muuttaa kaavatilan asetuksia säätämällä, mutta siihen ei siis ole 

syytä. 

Eräs käytäntö on, että tekstikaava katkaistaan operaattorin jälkeen, 

näyttökaava ennen operaattoria. Tämä saattaa jopa olla ohjeena tai oh-

jelman toimintatapana. 

Standardi erikseen kieltää toistamasta merkkiä eli kirjoittamasta ope-

raattoria sekä rivin loppuun että seuraavan rivin alkuun. Standardi va-

roittaa, että esimerkiksi kaksi peräkkäistä miinusmerkkiä voi aiheuttaa 

merkkivirheen. Toisaalta esiintyy melko usein sellaista käytäntöä, että 

plusmerkki kirjoitetaan sekä rivin loppuun että seuraavan rivin alkuun. 

Se ei aiheuttane muita ongelmia kuin sen, että lukija voi epäillä kirjoi-

tusvirhettä: puuttuuko jokin termi? 

Rivien tasaus vasemmalle 
Jos yhtälö jaetaan kahdelle tai useammalle riville, niin typografisten 

suositusten mukaan jatkorivien pitäisi alkaa samasta kohdasta kuin yh-

tälön oikea puoli. Toiseksi paras vaihtoehto on ehkä tasata kaikki rivit 

alkamaan samasta kohdasta. Kummankin tavan toteuttaminen voi vaa-

tia hankalaa käsityötä, koska ohjelmat muotoilevat yhtälöitä muunlais-

ten periaatteiden mukaan, kuten näkyy Wordin kaavatilan tekemästä 

muotoilusta: 

𝑎9 + 9𝑎8𝑏 + 36𝑎7𝑏2 + 84𝑎6𝑏3 + 126𝑎5𝑏4 + 126𝑎4𝑏5 + 84𝑎3𝑏6 

                         + 36𝑎2𝑏7 + 9𝑎𝑏8 + 𝑏9 

Tämä johtuu siitä, että Wordin kaavatilan asetusten oletusarvojen mu-

kaan rivitetyn kaavan jatkorivissä on 2,5 cm:n sisennys. Jos asetus muu-

tetaan, muutos vaikuttaa kaikkiin kaavoihin, jotka Word rivittää sen jäl-

keen. 

Seuraavassa on tehty yksinkertainen vasemmalle tasaus lisäämällä pa-

kotettu rivinvaihto (Vaihto Enter) haluttuun kohtaan. 
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𝑎9 + 9𝑎8𝑏 + 36𝑎7𝑏2 + 84𝑎6𝑏3 + 126𝑎5𝑏4 + 126𝑎4𝑏5 + 84𝑎3𝑏6 +

36𝑎2𝑏7 + 9𝑎𝑏8 + 𝑏9 

Suositeltavamman ulkoasun aikaansaamiseksi voidaan käyttää tauluk-

koa (ilman reunaviivoja) niin, että yhtälön vasen puoli ja yhtäläisyys-

merkki ovat yhdessä solussa, oikea puoli toisessa. Tämä kuitenkin rik-

koo yhtälön rakennetta ja voi aiheuttaa ongelmia tekstin myöhemmässä 

käsittelyssä. LaTeXissa on keinoja, kuten align-ympäristö, tasauksen to-

teuttamiseksi ilman sellaisia ongelmia. 

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎3𝑥

3 + 𝑎4𝑥
4 + 𝑎5𝑥

5 + 𝑎6𝑥
6 + 𝑎7𝑥

7 

+ 𝑎8𝑥
8 + 𝑎9𝑥

9 + 𝑎10𝑥
10 + 𝑎11𝑥

11 + 𝑎12𝑥
12 + 𝑎13𝑥

13 

Riviväli 
Matemaattisten tai muiden erikoismerkkien käyttö voi aiheuttaa tekstiin 

epätasaisen rivivälin, jos erikoismerkki on eri fontista kuin muu teksti. 

Näin käy helposti huomaamatta.  
Tämä kappale havainnollistaa ongelmaa, ja siksi tässä käytetään Times 

New Roman ‑fonttia ja sen oletusriviväliä. Kuten näkyy, rivit ovat melko 

lähellä toisiaan. Jos tekstin keskelle lisätään halkaisijan merkki ”⌀” 
U+2300, niin Word huomaa, ettei sitä ole käytettävässä fontissa, ja vaihtaa 

automaattiseksi fontin esimerkiksi Code2000:ksi. Tästä kuitenkin seuraa ri-

vivälin epätasaisuus, koska Code2000:lla on huomattavasti suurempi ”omi-

naisriviväli”. Yksikin siitä otettu merkki aiheuttaa koko rivin rivivälin suu-

renemisen, eli rivin ylle ja alle tulee enemmän tyhjää kuin kappaleessa muu-

ten on rivien välissä. 

Lisäongelma – jota tämä kappale havainnollistaa – on se, että jos ilmiö 

tapahtuu kirjoitettaessa tekstiä eikä lisättäessä merkki myöhemmin erikseen, 

koko kappaleen loppuosan fontti vaihtuu. Jos tekstiin lisätään kirjoitettaessa 

esimerkiksi ”⌀” vaikkapa näppäilemällä 2300 Alt X ja jos merkki 

tulee Code2000:sta, tämä fonttivalinta ”jää päälle”. 

Fontin vaihtuminen voidaan korjata jälkikäteen, mutta sitä ei aina 

huomata, jos fontit ovat melko samanlaisia. Tämä ei kuitenkaan poista 

riviväliongelmaa. 

Ongelmia syntyy myös silloin, kun tarkoituksellisesti vaihdetaan font-

tia kappaleen sisällä. Tähän voi antaa aiheen esimerkiksi se, että jokin 

merkki on käytettävässä perusfontissa tehtäväänsä aivan sopimaton. 

Riviväliongelmaan on useita ratkaisuja: 

– Ei käytetä kappaleessa useita fontteja. Tämä saattaa vaatia päätök-

sen koko asiakirjan fontin vaihtamisesta eikä aina ole mahdollinen. 

– Pyritään vaihtamaan ongelmamerkin fontti sellaiseksi, joka ei ai-

heuta riviväliongelmaa (esimerkkitapauksessa vaikkapa Cambri-

aksi, jos se on käytettävissä). 
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– Pakotetaan ohjelma käyttämään haluttua riviväliä. Tämä voidaan 

tehdä verkkosivulla CSS-tyyliohjeessa line-height-ominaisuudella. 

Wordissa taas voidaan kappaleasetuksissa asettaa kiinteä riviväli. 

Huomaa, että kun se on valittu, Word tarjoaa riviväliksi oletuksena 

samaa kuin fontin koko. Yleensä rivivälin pitäisi olla isompi. Esi-

merkiksi 12 pisteen fontille sopiva riviväli on yleensä 14 pistettä. 

 

 
Wordin kappaleasetuksissa voidaan asettaa määrätty riviväli (”Täsmälleen”). 

Tämä estää rivivälin vaihtelemisen, kun eri riveillä on merkkejä eri fonteista. 

Roottori 
∇ × 𝒂 standardinmukainen, vektorikentän 𝒂 roottori eli pyörteisyys 

rot 𝒂 vaihtoehtoinen; standardin mukaan symbolin rot oltava lihavoitu 

curl 𝒂 standardin mukaan vältettävä; kuitenkin usein käytetty 

Käytetyistä merkeistä ks.  Nabla, Kertomerkki. 
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Samansuuntaisuus 
�̅� ⇈ �̅� MAOL-taulukoiden merkintä vektorien �̅� ja �̅� samansuuntaisuudelle  

⇈ ylös osoittava nuolipari (upwards paired arrows)  

U+21C8 Unicode 

\upuparrows LaTeX kaavatilassa (mathabx-, amssymb- tai mnsymbol-paketti) 

Sarja 
Sarja (”päättymätön summa”, summan raja-arvo, kun termien määrä 

kasvaa rajatta) voidaan esittää monikkosummana, jossa indeksin ylära-

jaa merkitään äärettömän merkillä ”∞”. Se voidaan esittää myös plus-

merkeillä merkittynä summana, jonka lopussa on ellipsimerkki. 

∑𝑎𝑖 = 𝑎1 + 𝑎2 +⋯ 

∞

𝑖=1

 

Satunnaismuuttuja 
Satunnaismuuttujaa merkitään MAOL-taulukoiden mukaan latinalaisilla 

versaalikirjaimilla, kuten 𝑋, tai alleviivatulla gemenakirjaimella, kuten 

𝑥. 

Satunnaismuuttujien tunnukset kursivoidaan kuten muutkin muuttu-

jien tunnukset. 

Siis-merkki 

∴ siis-merkki (therefore)  

U+2234 Unicode 

\therefore LaTeX (mathabx-, amssymb- tai mnsymbol-paketti) ja Word kaavatilassa  

Siis-merkki ilmaisee, että seuraa väittämä, joka johtuu aiemmin esite-

tystä. Se ei kuulu matematiikkastandardiin. Vrt. Implikaatio. Ks. myös 

Koska-merkki. 

∀x ∈ A P(x) 

a ∈ A 

∴ P(a) 

Sini-integraali 
Si 𝑧 standardinmukainen merkintä sini-integraalille (sine integral) 

si 𝑧 standardinmukainen merkintä komplementaariselle sini-integraalille 
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si 𝑧 =  −
π

2
+ Si 𝑧 

Sisätulo 
⟨𝒖, 𝒗⟩ tavallisin merkintä vektorien 𝒖 ja 𝒗 sisätulolle; sulkeina kulmasulkeet 

⟨𝒖|𝒗⟩ samoin, mutta erottimena pystyviiva eikä pilkkua 

(𝒖|𝒗) sulkeina kaarisulkeet, erottimena pystyviiva 

Sisätulo (inner product) on pistetulon eli skalaaritulon yleistys vektori-

avaruuteen. 

Tensorien sisätuloille on omat merkintänsä. 

Skalaarikolmitulo 
𝒂 ⋅ (𝒃 × 𝒄) varmimmin standardinmukainen merkintä 

𝒂 ⋅ 𝒃 × 𝒄 yleisesti käytetty, myös MAOL-taulukoissa 

𝑎𝑏𝑐 MAOL-taulukoiden mukaan vaihtoehtoinen merkintä 

Kolmesta vektorista muodostettu tulo on mielekäs vain, mikäli vektori-

tulo lasketaan ennen skalaarituloa. Sulkeet onkin tapana jättää pois, 

koska lausekkeella 𝒂 ⋅ 𝒃 × 𝒄 on vain yksi mahdollinen tulkinta, sillä 𝒂 ⋅ 𝒃 

on skalaari eikä siis voi olla vektoritulon tekijä. Standardi ei kuitenkaan 

määrittele kolmituloja käsitteinä, mutta ei myöskään skalaari- ja vekto-

ritulon sidontajärjestystä (presedenssejä), joten sulkeita käyttävä mer-

kintä on varmimmin oikea. 

Skalaaritulo 
𝒂 ⋅ 𝒃 standardinmukainen; laskutoimituksen merkkinä kertopiste 

(𝒂, 𝒃) vaihtoehtoinen, käytetään erikoissovelluksissa 

Skalaaritulo (scalar product) eli pistetulo (dot product) on vektorilas-

kennan laskutoimitus, joka tuottaa skalaarin; vrt. Vektoritulo. 

Sulkeet 
Seuraavat ohjeet täydentävät kohtaa Sulkeiden käytön perusteet. 

Sulkeiden tarve 
Sulkeita tarvitaan funktiomerkinnöissä kuten 𝑓(𝑥), mutta myös lausek-

keen rakenteen osoittamiseen. Esimerkiksi 𝑎/(𝑏 + 𝑐) tarkoittaa eri 

asiaa kuin 𝑎/𝑏 + 𝑐. Se, milloin rakennetta ei tarvitse osoittaa sulkeilla, 

riippuu operaattorien sidontajärjestyksestä eli presedenssistä 
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(precedence). Standardi ei määrittele sitä, mutta vakiintuneeseen mate-

maattiseen käytäntöön kuuluu seuraava järjestys vahvimmin sitovista 

alkaen: 

– potenssiin korotus 

– kertolaskutyyppiset operaattorit, kuten ”×” ja ”/” 

– yhteenlaskutyyppiset operaattorit, kuten ”+” ja ”−” 

– vertailuoperaattorit kuten ”<” ja ”=” 

– looginen ja-operaattori ”∧” 

– looginen tai-operaattori ”∨ ” 

– muut loogiset operaattorit, kuten ”⇒”. 

∀𝑥 ∈ R 𝑥 > 1 ⇒ 6𝑥3 − 6𝑥2 + 15𝑥 − 15 > 0 

Sidontajärjestyksen mukaisesti edellä oleva ilmaus voidaan kirjoittaa 

ilman sulkeita. Haluttaessa voidaan hahmotettavuutta parantaa lisää-

mällä sulkeita: 

(∀𝑥 ∈ R)((𝑥 > 1) ⇒ (6𝑥3 − 6𝑥2 + 15𝑥 − 15 > 0)) 

Sulkeiden tyypit 
Matematiikkastandardi luettelee sulkeet järjestyksessä, joka vastaa 

usein noudatettua tapaa käyttää sulkeita sisäkkäin, sisimmistä uloim-

piin, silloin kun eritasoiset sulkeet kirjoitetaan eri tavoin (mitä stan-

dardi ei suosittele): 

–     kaarisulkeet ( ), englanniksi parentheses 

–     hakasulkeet [ ], englanniksi brackets tai square brackets 

–     aaltosulkeet { }, englanniksi braces tai curly braces 

–     kulmasulkeet 〈 〉, englanniksi angle brackets. 

Niistä muut kuin kulmasulkeet voidaan kirjoittaa suoraan näppäimis-

töltä.  

Kulmasulkeet 
Kulmasulkeet tulkitaan usein samoiksi merkeiksi kuin pienempi 

kuin -merkki ”<” ja suurempi kuin -merkki ”>”, mutta ne ovat ulkoasul-

taan varsin erilaiset ja ne on määritelty erillisiksi merkeiksi. 

⟨ alkukulmasulje (mathematical left angle bracket)  

U+27E8 Unicode 

\bra Word kaavatilassa 

\langle LaTeX kaavatilassa 

⟩ loppukulmasulje (mathematical right angle bracket)  

U+27E9 Unicode 

\ket  Word kaavatilassa 
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\rangle LaTeX kaavatilassa 

Nämä merkit sisältyvät vain harvoihin fontteihin, lähinnä Cambria 

Mathiin ja DejaVu-fontteihin. Ne sekoittuvat usein (jopa matematiik-

kastandardissa) seuraaviin hyvin samantapaisiin merkkeihin, joita saa-

tetaan käyttää niiden korvikkeina, vaikka tämä onkin periaatteessa väl-

tettävää. 

〈 vasemmalle osoittava kulmasulje (left-pointing angle bracket)  

U+2329 Unicode 

\langle Word kaavatilassa 

〉 oikealle osoittava kulmasulje (right-pointing angle bracket)  

U+232A Unicode 

\rangle  Word kaavatilassa 

Yleensä kaarisulkeet riittävät 
Standardi sanoo: ”Ryhmittelyyn on suositeltavaa käyttää pelkkiä kaari-

sulkeita, sillä haka- ja kulmasulkeilla tai aaltosulkeilla on usein erityis-

merkitys joillakin aloilla. Kaarisulkeita voi käyttää sisäkkäin ilman mo-

nitulkintaisuuden vaaraa.” Seuraavassa esimerkissä on ensin suositeltu 

esitystapa, sitten vanhempi tapa, joka siis ei ole suositeltava, joskaan ei 

kiellettykään: 

1/((𝑎/(𝑐 + 𝑑))^2 + 1) 

1/{[𝑎/(𝑐 +  𝑑)]^2 + 1}  

Hakasulkeiden käyttö 
Hakasulkeita käytetään mm. lukuvälien ja laskevan kertoman merkitse-

misessä. Ohjelmointikielissä niitä käytetään usein taulukkomerkin-

nöissä, mutta matemaattisiin yhteyksiin sellainen ei kuulu. 

Erikoistarkoituksissa käytetään myös ns. valkeita hakasulkeita ”⟦” 

ja ”⟧” muun muassa ekvivalenssiluokkien merkinnöissä. 

Aaltosulkeiden käyttö 
Aaltosulkeita käytetään mm. joukkojen merkitsemisessä. Lisäksi va-

senta aaltosuljetta käytetään isokokoisena yhtälöparien ja -ryhmien 

esittämisessä ja ehtorakenteissa. 

LaTeXissa aaltosulkeilla on erikoismerkitys, joten jos esitettävä il-

maus sisältää aaltosulkeen ”{” tai ”}”, se on esitettävä kirjoittamalla ”\{” 

tai ”\}”. 
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Kulmasulkeiden käyttö 
Kulmasulkeille standardi mainitsee vain yhden käyttötilanteen, nimit-

täin keskiarvon merkitsemisen toissijaisen tavan. Matematiikan eri 

aloilla kulmasulkeilla on kuitenkin paljon muuta käyttöä, mm. 

– odotusarvoissa  

– sisätuloissa 

– järjestetyissä pareissa ja jonoissa 

– matemaattisten rakenteiden kuten ryhmät, kunnat ja renkaat mer-

kitsemisessä; sulkeiden sisällä on tällöin pilkulla erotettuina alkioi-

den joukon tunnus ja laskutoimitusten merkit, 

Reaalilukujen kunta ⟨R, +, ⋅⟩. 

Sulkeita ei kursivoida 
Matemaattisessa tekstissä sulkeet ovat perinteisesti kursivoimattomia 

silloinkin, kun koko teksti muuten on kirjoitettu kursiivilla. Tämä on 

myös monien typografien suositus. Periaatteen noudattaminen vaatii 

pientä lisätyötä ohjelmien kursivointikäskyjen vaikutuksen korjaile-

miseksi.  

Lause IX: Jos C(x) = A(x)B(x), niin C′(x) = A′(x)B(x) + A(x)B′(x). 

Vertaa typografisesti huonompaan vaihtoehtoon: 

Lause IX: Jos C(x) = A(x)B(x), niin C′(x) = A′(x)B(x) + A(x)B′(x). 

Sulkeuma 
𝐴̅ tavanomainen merkintä (ylleviivaus) joukon 𝐴 topologiselle sulkeumalle (closure) 

 

Summa 
𝑎 + 𝑏 standardinmukainen merkintä a:n ja b:n summalle 

𝒂 + 𝒃 standardinmukainen merkintä vektorien 𝒂 ja 𝒃 summalle 

Usean termin summan merkitsemisestä ks. Monikkosumma.  Ks. myös 

suora summa. 

Suora 
Suoria merkitään yleensä latinalaisilla gemenakirjaimilla ilman kursi-

vointia, esimerkiksi g ja h. Suora voidaan ilmoittaa myös kahden pisteen 

avulla: 

AB standardinmukainen; A ja B ovat suoran kaksi pistettä 

Vrt. Jana. 
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Suora kulma 
⦜ MAOL-taulukoiden merkintä suoralle kulmalle 

∟ toinen merkintä suoralle kulmalle 

⊾ suoran kulman merkki, jossa on kaari 

⦝ suoran kulman merkki, jossa on kaari ja piste 

⦜ neliöllä merkitty suora kulma (right angle variant with square) 

U+299C Unicode 

MAOL-taulukoiden mukaan symboli tarkoittaa suoraa kulmaa kuvi-

oissa. Symboli on kuitenkin määritelty Unicodessa myös kirjoitusmerk-

kinä, jota voisi käyttää tekstissäkin, mutta sellainen käyttö ei ole taval-

lista. Toisaalta Unicodessa on muitakin suoran kulman merkkejä. 

∟ suora kulma (right angle) 

U+221F Unicode 

⊾ kaarella merkitty suora kulma (right angle with arc) 

U+22BE Unicode 

⦝ kaarella ja pisteellä merkitty suora kulma (measured right angle with dot) 

U+299D Unicode 

 

Suora summa 
Joillakin matematiikan aloilla esiintyy suora summa (direct sum), jonka 

operaattori on ympyrässä oleva plusmerkki. Suoran summan merkki 

esiintyy myös tai suurena operaattorina. Tavallista suoran summan 

merkkiä käytetään joskus myös ekslusiivisen disjunktion merkkinä. 

 ympyrässä oleva plus (circled plus) 

U+2295 Unicode 

\oplus LaTeX ja Word kaavatilassa 

 ympyrässä oleva plus suurena operaattorina (n-ary circled plus operator) 

U+2A01 Unicode 

\bigoplus LaTeX ja Word kaavatilassa 

 

Cambria Math -fontissa näiden merkkien kokosuhde on väärä: suuri 

operaattori (⨁) on pienikokoisempi kuin tavallinen operaattori (⊕). 
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Siksi edellä olevassa esityksessä on käytetty XITS-fonttia, samoin jäl-

jempänä olevassa esimerkissä. 

Suoran summan määritelmä vaihtelee matematiikan alan ja tarkastel-

tavien rakenteiden mukaan. 

Lisäksi suoran summan merkkiä käytetään yleisissä tarkasteluissa 

merkitsemässä laskutoimitusta yleensä, etenkin sellaista, joka ominai-

suuksiltaan rinnastuu yhteenlaskuun. 

Laskutoimitusta  sanotaan vaihdannaiseksi, jos 𝑎  𝑏 = 𝑏  𝑎 kai-

kille alkioille 𝑎 ja 𝑏. 

Wordin kaavatilassa ei ole valmista välinettä suoran summan merkitse-

miseen suurta operaattoria käyttäen. Sen sijaan siinä käytetään nimi-

tystä ”suorasumma” operaattorista ⨿ (amalgamation or coproduct, 

U+2A3F), suurena operaattorina ∐ (n-ary coproduct, U+2210), jota 

käytetään kategoriateoriassa ja josta on käytetty suomenkielistä nimi-

tystä ”erillinen yhdiste”. 

Suuret operaattorit 
Suuriksi operaattoreiksi kutsutaan operaattoreita, joihin voidaan liittää 

alaindeksejä tai yläindeksejä taikka niitä vastaavia ilmauksia operaatto-

rin ala- tai yläpuolelle. Englannin kielessä käytetään nimitystä ”n-ary 

operator”, joka on esimerkiksi Wordin ohjeissa suomennettu sanalla ”n-

lukuinen”. Se viittaa siihen, että operaattori kohdistuu mielivaltaiseen 

määrään (𝑛) operandeja, joihin viitataan esimerkiksi indeksoidulla 

muuttujalla (𝑥𝑖 , missä 𝑖 saa arvot esimerkiksi 1:stä 𝑛:ään). Näitä ope-

raattoreita voisi kutsua myös monikko-operaattoreiksi, kuten tässä 

kirjassa kutsutaankin, esimerkiksi ”monikkosumma”. 

Käytännössä kyse on kahdesta eri esitysmuodosta, tekstikaava- ja 

näyttökaavaesityksestä (ks. Matemaattisen ilmauksen suhde tekstiin). 

Niissä käytettävä operaattorisymboli on sama merkki, mutta erikokoi-

sena. Tekstikaavamuodossa käytetään ala- ja yläindeksejä operattorin 

jäljessä: 

∑ 𝑥𝑖
∞
𝑖=1   

Näyttäkaavamuodossa operaattori on yleensä paljon isompi ja ala- ja 

yläindeksien sijasta on ilmaukset operaattorin ala- ja yläpuolella: 

∑𝑥𝑖

∞

𝑖=1

 

Edellä olevat esimerkit ovat tyypillistä muotoa, jossa käytetään indek-

sointimuuttujaa ja ala- ja yläindeksi ilmoittavat sen ala- ja ylärajan. 
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Standardi mainitsee tämän ohella myös muodot, joissa on vain indek-

sointimuuttuja operaattorin alla (jolloin indeksointirajat ilmenevät 

asiayhteydestä) tai ei sitäkään (jolloin sekin ilmenee asiayhteydestä tai 

päätellään lausekkeesta). Jälkimmäisessä tapauksessa käytetään usein 

tekstikaavaesitystä kuten ∑𝑥𝑖 . 

∑𝑥𝑖
𝑖

 

Lisäksi standardi kuvaa merkintätavan, jossa suuren operaattorin alla 

on ehtoa ilmaiseva lauseke. Tyypillisesti lauseke esittää alkion kuulu-

mista joukkoon, esimerkiksi 𝑖 ∈ 𝐼. 

∑𝑥𝑖
𝑖∈𝐼

 

Jos ilmaus, joka sisältää suuren operaattorin, joudutaan linearisoimaan, 

voidaan käyttää samanlaista esitystä kuin Wordin kaavatilan tuotta-

massa linearisoinnissa, esimerkiksi ∑_(𝑖 = 1)^∞▒𝑥_𝑖 . Merkki ▒  

(U+2592) voidaan kuitenkin usein korvata välilyönnillä. 

Standardissa esiintyvät seuraavat suuret operaattorit: summaope-

raattori ∑, tulo-operaattori ∏, monikkounionioperaattori ⋃ ja monikko-

leikkausoperaattori ⋂ sekä integraalioperaattorit kuten ∫ ja juurimerkit 

kuten √. Erilaiset sulkeet voivat esiintyä hyvinkin isokokoisina, mutta 

ne eivät varsinaisesti ole suuria operaattoreita. 

Monikkounionioperaattori ⋃ ja monikkoleikkausoperaattori ⋂ ovat 

eri merkkejä kuin vastaavat yksinkertaiset operaattorit unioni ∪ ja leik-

kaus ∩. Ulkonainen ero on yleensä vain kokoero. Sama koskee konjunk-

tioiden, disjunktioiden ja suoran summan merkitsemistä. 

Operaattorien Unicode-nimissä esiintyy ilmaus ”n-ary” (esimerkiksi 

n-ary union), joka on esimerkiksi Wordin ohjeissa suomennettu sa-

nalla ”n-lukuinen”. Tässä kirjassa käytetään sen sijasta määrite-

osaa ”monikko-”, joka sopii paremmin suomen kieleen ja on kuvaa-

vampi. 

Suurin yhteinen tekijä 
syt(𝑚, 𝑛) suomessa käytetty 

gcd(𝑚, 𝑛) englannissa käytetty 

Kahden luonnollisen luvun suurin yhteinen tekijä (greatest common di-

visor) on suurin luku, jolla kumpikin luku on jaollinen. Käsite voidaan 

yleistää myös kokonaislukujen joukkoon. 

Englannissa käytetään myös merkintöjä GCD(𝑚, 𝑛), g.c,d.(𝑚, 𝑛) ja 

(𝑚, 𝑛). 
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pyj(30, 40) = 10 

Suuruusluokkamerkinnät eli O- ja o-merkinnät 
O(𝑔(𝑥)) standardinmukainen: enintään 𝑔(𝑥):ään verrattavaa suuruusluokkaa 

o(𝑔(𝑥)) standardinmukainen: pienempää suuruusluokkaa kuin 𝑔(𝑥) 

Nämä merkinnät, ns. iso O (big-O) ja pieni o (little-o), tarkoittavat suu-

ruusluokkaa (order). Niistä käytetään myös nimitystä Landaun symbo-

lit. Ne on tarkemmin sanoen määritelty seuraavasti: 𝑓(𝑥) on O(𝑔(𝑥),  

|𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥)| on ylhäältä rajoitettu asiayhteydestä ilmenevässä raja-ar-

votilanteessa; 𝑓(𝑥) on o(𝑔(𝑥)), jos |𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥)| → 0 asiayhteydestä il-

menevässä raja-arvotilanteessa. 

Näitä merkintöjä käytetään usein sarjan terminä. Standardi sallii 

myös sellaiset ilmaukset kuin 𝑓(𝑥) = O(𝑔(𝑥)) ja 𝑓(𝑥) = o(𝑔(𝑥)), mutta 

korostaa, että ne eivät ole yhtälöitä. 

Usein O- ja o-kirjain kirjoitetaan näissä merkinnöissä kursiivilla. 

exp 𝑥 = 1 + 𝑥 + O(𝑥2), kun 𝑥 → 0 

cos 𝑥 = 1 + o(𝑥), kun 𝑥 → 0 

Säde 
Ympyrän säteen (radius) pituutta on tapana merkitä kirjaimella 𝑟. Myös 

kirjainta 𝑅 käytetään, mutta se voi aiheuttaa sekaannuksia. Jos samassa 

yhteydessä viitataan useaan säteeseen, on parempi käyttää alaindeksejä 

(𝑟1, 𝑟2) kuin 𝑟:ää ja 𝑅:ää. Vrt. Halkaisija. 

Tapausten erottelu 
Kun erillisenä esitettävässä matemaattisessa ilmauksessa on eroteltava 

eri tapauksia, on tapana käyttää suurta aaltosuljetta samaan tapaan 

kuin yhtälöryhmää esitettäessä. Standardissa ei tällaisissa tilanteissa 

ole mitään välimerkkejä tapausten perässä, ja ehdon edellä on sidesana 

(kuten ”kun” tai ”jos”), ei välimerkkiä. Tämä on tavallinen käytäntö. 

Standardi ei kuitenkaan anna asiasta ohjetta. 

δ𝑖𝑘 = {
1 kun 𝑖 = 𝑘
0 kun 𝑖 ≠ 𝑘

 

Useita muitakin käytäntöjä on, ja niissä käytetään välimerkkejä eri ta-

voin. Wordin kaavatilan toiminto (epäloogisesti nimetyn kohdan ”Haka-

sulje” alakohdassa ”Yleiset sulkeet”) tuottaa seuraavanlaisen esityksen: 

δ𝑖𝑘 = {
1, 𝑖 = 𝑘
2, 𝑖 ≠ 𝑘
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Tällaisen esityksen etuna on, että matemaattisessa ilmauksessa ei ole 

sanoja, joten se on kielestä riippumaton. 

Tarkkuusarviot 

Keskihajonnan käyttö 
Mittaustuloksissa, tilastollisissa tiedoissa yms. voidaan ilmoittaa arvio 

luvun tarkkuudesta keskihajontana (standard deviation). Se kirjoite-

taan sulkeisiin heti lukuarvon perään, ilman väliä. Jos ilmoitetussa ar-

vossa on desimaalipilkku, kirjoitetaan keskihajonta lyhennettynä siten, 

että sen edessä ajatellaan olevan ”0,” ja sitten nollia niin paljon, että 

siinä on desimaalipilkun oikealla puolella yhtä monta numeroa kuin il-

moitetussa arvossa. Esimerkiksi seuraava ilmaus kertoo, että arvioitu 

keskihajonta on 0,011: 

5,719(11) 

Keskihajonta on tilastollinen suure ja kuvaa luvun todennäköistä tark-

kuutta. Yleensä oletetaan, että mittaustulokset noudattavat normaalija-

kaumaa, ja silloin arvioidaan, että todellinen arvo on noin 68 %:n to-

dennäköisyydellä enintään keskihajonnan päässä ilmoitetusta arvosta. 

Ei plus-miinus-merkkiä 
Mittayksikköstandardissa erikseen varoitetaan käyttämästä plus-mii-

nus-merkkiä ”±” tarkkuusarvioissa, koska matematiikassa esimerkiksi 

10 ± 2 tarkoittaa kahta arvoa 8 ja 12 (10 − 2 ja 10 + 2) eikä lukuväliä, 

ja toleranssina 10 ± 2 taas esittää sallitun alueen ala- ja ylärajan. Plus-

miinus-merkin avulla esitettävien tarkkuusarvioiden (kuten 5,179 ±

0,011) käyttö on kuitenkin vielä laajalle levinnyttä. 

Yleensä luvun ilmoittaminen ei sisällä arvioita siitä, miten tarkka luku 

on. Mittayksikköstandardi kuitenkin esittää, että luvun merkitsevien nu-

meroiden määrä sisältää ajatuksen luvun tarkkuudesta, ellei muuta il-

moiteta. 

Jos esitetään likimääräisiä lukuja, niin tarkkuuteen pyrkivissä ilmauk-

sissa kannattaakin joko esittää tarkkuusarvio (edellä kuvatulla tavalla) 

tai säätää merkitsevien numeroiden määrä sopivaksi luvun esitysmuo-

don valinnalla. 

Tämä merkitsee, että esimerkiksi lukuarvo 401 008 sisältää ajatuk-

sen, että todellinen luku on vähintään 401 007,5 ja enintään 401 008,5, 

ellei muuta sanota. Sen sijaan ilmauksesta 401 000 ei voi päätellä ajatel-

tua tarkkuutta, koska ei tiedetä, ovatko loppunollat merkitseviä. Siksi 

olisi selvempi käyttää merkintää 401 × 10³, jos merkitseviä numeroita 

on vain kolme. Jos halutaan ilmoittaa tarkkuus suuremmaksi, pitää erik-

seen kertoa tarkkuus tai käyttää esimerkiksi merkintää 401,000 × 10³. 
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Tällöin luvussa on 6 merkitsevää numeroa, koska nollia pidetään mer-

kitsevinä desimaalipilkun oikealla puolella. 

Tensorit 
Tässä kuvataan standardin mukaiset tensoreihin liittyvät merkinnät 

sekä eräitä lisämerkintöjä. 

Tensorien tunnukset 
Tensorien tunnuksina käytetään ensisijaisesti lihavoituja ja kursivoi-

tuja, groteskifontilla esitettyjä kirjaimia, tavallisesti latinalaisia versaali-

kirjaimia. 

T 

Wordin kaavatilassa ei fontin vaihtaminen ole mahdollista. Siinä voi 

kuitenkin käyttää erikoismerkkejä kuten matemaattinen pääteviivaton 

kursivoitu ja lihavoitu versaali-t 𝙏 (U+1D64F, mathematical sans-serif 

bold italic capital t), jonka voi kirjoittaa näppäilemällä U+1D64F Alt X.  

Toissijaisesti standardi sallii tavallisen fontin käytön kursivoituna si-

ten, että kirjaimen päällä on kaksi oikealle osoittavaa nuolta (vrt. Vekto-

rit). Tällainen merkintä on käytännössä tehtävä yleensä kaavaeditorilla 

tai vastaavalla. Esimerkiksi Wordin kaavatilassa lisätään ensin yksi 

nuoli yläpuolelle, sitten toinen. Tällaista merkintää käytetään harvoin. 

�⃑⃗⃑⃗� 

Käytännössä tensoreille käytetään muitakin merkintöjä, kuten tavalli-

sen fontin pelkkää kursivointia, pelkkää lihavointia ja niiden yhdistel-

mää. 

Tensorien koordinaatit ja komponentit 
Tensorin T suorakulmaisia koordinaatteja (Cartesian coordinates) mer-

kitään käyttäen alaindekseinä suorakulmaisten koordinaattien tunnuk-

sia 𝑥, 𝑦 ja 𝑧. Tensorin tunnus kirjoitetaan tällöin kursivoituna. Standardi 

ei määrittele, kirjoitetaanko se groteskilla, kuten tässä on tulkittu (nou-

dattaen mm. Detailtypographie-kirjan käytäntöä). Wordin kaavatilassa 

on tällöin käytettävä sellaisia merkkejä kuin matemaattinen pääteviiva-

ton kursivoitu versaali-t 𝘛 (U+1D61B, mathematical sans-serif italic ca-

pital t) 

𝘛𝑥𝑥, 𝘛𝑥𝑦, … , 𝘛𝑧𝑧 

Tensorin suorakulmaisia komponentteja (Cartesian components) mer-

kitään vastaavalla tavalla käyttäen alaindekseinä lukuja 1, 2 ja 3 taikka 

muuttujia, joiden arvot ovat sellaisia lukuja. Alaindeksien määrä on 

sama kuin tensorin kertaluku (order). 
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𝘛11, 𝘛12, … , 𝘛33 
𝘛𝑖𝑗 

Jos koordinaattimerkintä liitetään tensorilausekkeeseen, esimerkiksi 

tensorituloon T⊗S, niin siinä säilytetään tensorien merkintätyyli. 

(T⊗S)ij 

Kovariantit ja kontravariantit indeksit 
Standardi ei käsittele korkeamman kertaluvun tensoreihin liittyvää ky-

symystä kovarianttien ja kontravarianttien indeksien erottamisesta toi-

sistaan. Yleinen käytäntö on, että kovariantit indeksit kirjoitetaan alain-

dekseiksi, kontravariantit yläindekseiksi. Ne on kirjoitettava selvästi 

peräkkäisiksi, ei päällekkäin. 

𝘛𝑖
𝑗𝑘 

Tensorien esitystapoja 
Tensori voidaan esittää koordinaattien ja kantavektorien avulla: 

𝙏 = 𝘛𝑥𝑥𝒆𝑥𝒆𝑥  + 𝘛𝑥𝑦𝒆𝑥𝑒𝑦  + ⋯ + 𝘛𝑧𝑧𝒆𝑧𝒆𝑧 

Jos kantavektorit ilmenevät asiayhteydestä, voidaan käyttää myös mat-

riisimaista esitystä: 

(

𝘛𝑥𝑥 𝘛𝑥𝑦 𝘛𝑥𝑧
𝘛𝑦𝑥 𝘛𝑦𝑦 𝘛𝑦𝑧
𝘛𝑧𝑥 𝘛𝑧𝑦 𝘛𝑧𝑧

) 

Tensorien laskutoimituksia 

𝒂𝒃 vektorien 𝒂 ja 𝒃 tensoritulo eli dyaditulo 

𝒂⊗ 𝒃 edellisen vaihtoehtoinen merkintä 

𝙏⊗ 𝙎 tensorien 𝙏 ja 𝙎 tensoritulo 

𝙏 ⋅ 𝙎 tensorien 𝙏 ja 𝙎 sisätulo, merkkinä kertopiste 

𝙏 ⋅ 𝒂 tensorin 𝙏 ja vektorin 𝒂 skalaaritulo, merkkinä kertopiste 

𝙏: 𝙎 tensorien 𝙏 ja 𝙎 skalaaritulo, merkkiä kaksoispiste 

⊗ ympyrässä oleva kertomerkki (circled times) 

U+2297 Unicode 

\otimes LaTeX ja Word kaavatilassa 

Standardissa ei ole käytetty välejä tensoritulon merkkien ympärillä. 

Toisaalta tämä poikkeaa välien käytön yleisestä linjasta, eikä välejä voi 
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pitää kiellettyinäkään. Wordin kaavatilassa operaattorin ympärillä tulee 

hiukan tyhjää: 𝒂⊗ 𝒃. Näin ei käy kaavatilan ulkopuolella: a⊗b. 

Todennäköisyys 
𝑃(𝐴) tapahtuman 𝐴 todennäköisyys (probability) 

𝑃(𝐴|𝐵) tapahtuman 𝐴 todennäköisyys ehdolla 𝐵 (ehdollinen todennäköisyys) 

Yllä olevat merkinnät ovat MAOL-taulukoiden aiempien painosten mu-

kaisia, samoin MathWorldin. Nykyisessä MAOL-taulukoiden painok-

sessa P-kirjain on kursivoimaton. Kursivointi on tavanomaista perustel-

tua siksi, että kyseessä on funktio, matemaattisesti sanottuna (tapah-

tuma)joukon mitta. 

Myös mm. merkintää Pr(𝐴) käytetään. 

Todistuksen loppu 
Todistuksen loppua merkitään usein valkoisella neliöllä ”□” tai mustalla 

neliöllä ”█”, joskus vanhahtavasti lyhenteellä QED tai sen suomalaisella 

vastineella MOT. Unicodessa on myös erityinen todistuksen loppu 

-merkki ”∎”, joka käytännössä pienempi musta neliö, mutta se sisältyy 

harvoihin fontteihin. Myös merkkejä  (U+25B2),  (U+25C7) ja  

(U+25C6) käytetään. Neliömerkkejä käytetään myös muissa yhteyk-

sissä, esimerkiksi aikakauslehdessä osoittamassa artikkelin loppua. 

□ valkoinen neliö (white square)  

U+25A1 Unicode 

\Box LaTeX kaavatilassa (mnsymbol- tai amssymb-paketti; myös useissa muissa) 

\box Word kaavatilassa 

■ musta neliö (black square)  

U+25A0 Unicode 

\blacksquare LaTeX kaavatilassa (mnsymbol- tai amssymb-paketti) 

\matrix Word kaavatilassa 

∎ todistuksen loppu (end of proof)  

U+220E Unicode 

Totuusarvot 
T, F totuustaulukoissa yleisesti käytetyt merkinnät arvoille tosi (true) ja epätosi (false) 

1, 0 tietotekniikassa usein käytetyt merkinnät totuusarvoille 

https://mathworld.wolfram.com/Probability.html
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⊤, ⊥ logiikan erikoismerkit totuusarvoille 

⊤ alas osoittava nupi (down tack)  

U+22A4 Unicode 

\top LaTeX ja Word kaavatilassa 

⊥ ylös osoittava nupi (up tack)  

U+22A5 Unicode 

\bot LaTeX ja Word kaavatilassa 

 

Transpoosi 
𝑨T standardinmukainen matriisin 𝑨 transpoosin merkintä; T lihavoituna yläindeksinä 

Matriisin 𝑨 transpoosin eli transponoidun matriisin (transpose matrix) 
määrittelee kaava (𝑨T)

𝑖𝑗
= (𝑨)𝑗𝑖 

Trigonometriset funktiot 
Seuraavat merkinnät ovat standardin mukaiset: 

kosekantti csc 𝑥 Vaihtoehtoinen tunnus cosec 

kosini cos 𝑥  

kotangentti cot 𝑥 Ei ctg 

sekantti sec 𝑥  

sini sin 𝑥  

tangentti tan 𝑥 Ei tg 

Tunnusta cosec on kannattaa johdonmukaisuuden vuoksi välttää, koska 

esimerkiksi kosekantin käänteisfunktio on arccsc (ei arccosec). Vrt. 

muutoinkin arkusfunktioiden (trigonometristen funktiodden kään-

teisfunktioiden) merkintöihin ja hyperbelifunktioiden merkintöihin. 

Trigonometristen funktioiden potensseille käytetään usein sellaisia 

merkintöjä kuin sin2𝑥 = (sin 𝑥)2. Ks. Potenssit. 

Tšebyšovin polynomit 
T𝑛(𝑧) standardinmukainen, Tšebyšovin ensimmäisen lajin polynomi; 𝑛 ∈ N  

U𝑛(𝑧) standardinmukainen, Tšebyšovin toisen lajin polynomi; 𝑛 ∈ N  

Tšebyšovin polynomien englanninkielinen nimitys on Chebyshev poly-

nomials. 
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Tulo 
Kahden luvun tulon merkitsemisestä (𝑎 ⋅ 𝑏, 𝑎 × 𝑏, 𝑎𝑏) ks. Kertolasku. 

Monien lukujen tulon merkitsemisestä ks. Monikkotulo. Ks. myös Kar-

teesinen tulo ja Matriisien laskutoimitukset. 

Tyhjä joukko 

standardinmukainen 

{ } ei tunnus, mutta standardinmukainen merkintä (ks. Joukot) 

  tyhjä joukko (empty set)  

U+2205 Unicode 

\varnothing LaTeX kaavatilassa (amssymb-paketti) 

\emptyset Word kaavatilassa 

Tyhjän joukon merkki on yleensä muodoltaan ympyrä, jonka halki kul-

kee poikkiviiva 45 asteen kulmassa: . Täten se muistuttaa halkaisijan 

merkkiä (⌀, U+2300), mutta on isompi. Cambria Math -fontissa tyhjän 

joukon merkki on kuitenkin soikea (∅) ja muistuttaa tanskalaista Ö:tä 

(Ø). Tyhjän joukon merkki on sopivamman muotoinen esimerkiksi 

XITS-fontissa ( ), jota on käytetty yllä olevassa esityksessä. 

LaTeXin kaavatilan \emptyset tuottaa merkin, joka on lähinnä nolla 

(0), jonka yli kulkee vinoviiva. Se on liian kaukana standardin mukai-

sesta merkistä. 

Unicode 
Unicode on standardi, joka määrittelee kirjoitusmerkit ja niiden koo-

daamisen. Se sisältää lähes 150  000 merkkiä, mukana suuri ja laajeneva 

joukko matemaattisia merkkejä. Kirjoitusmerkkien yksilöinti nykyaikai-

sissa standardeissa ja muissa kuvauksissa perustuu nykyisin Unico-

deen. 

Merkki voidaan yksilöidä Unicode-numerollaan tai Unicode-nimel-

lään. Esimerkiksi numero 2248 (usein mainitaan muodossa U+2248) ja 

nimi ”almost equal to” yksilöivät saman merkin, noin-merkin ”≈”.  

Unicode-numeroa voidaan käyttää mm. merkin kirjoittamiseen, kuten 

mainittiin kohdassa Viittaukset Unicode-numeroihin. 

Unicode-standardi ja siihen liittyvää aineistoa on vapaasti luettavissa 

sivustossa www.unicode.org. 

Unicoden matemaattisten merkkien käsittelyä kuvaa laajasti raportti 

UTR #25, Unicode Support for Mathematics (PDF). 

http://www.unicode.org/
http://www.unicode.org/reports/tr25
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Unioni 
A ∪ B standardinmukainen merkintä joukkojen A ja B unionille eli yhdisteelle 

⋃𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

 standardinmukainen merkintä joukkojen A1, A2, …, An unionille 

⋃ 𝐴𝑖
𝑛

𝑖=1
 vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edellinen 

𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪⋯∪ 𝐴𝑛 vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edelliset; ks. Ellipsimerkit 

⋃𝐴𝑖
𝑖∈𝐼

 standardinmukainen merkintä joukkojen Ai unionille, kun i ∈ I 

⋃i∈I Ai vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edellinen, sopii tekstiin 

Merkintätavoista ensimmäisessä ja neljännessä käytetään unionimerk-

kiä. Viimeisessä käytetään monikkounionimerkkiä, joka kuuluu suuriin 

operaattoreihin, mutta ei siis välttämättä ole kovinkaan isokokoinen. 

Muut tuotetaan käytännössä yleensä kaavaeditorilla tai vastaavalla niin, 

ettei niissä käytettyä, usein hyvin isoa operaattorisymbolia välttämättä 

voida esittää Unicode-merkkinä. 

∪ unioni (union)  

U+222A Unicode 

\cup LaTeX ja Word kaavatilassa 

⋃ monikkounioni (n-ary union)  

U+22C3 Unicode 

\bigcup LaTeX ja Word kaavatilassa 

Vakiot 
Kuten aiemmin tässä kirjassa on kuvattu, yleisten matemaattisten vaki-

oiden tunnuksia ei kursivoida standardin mukaan, vaikka käytännössä 

ne matematiikassa usein kursivoidaan. Kun kyseessä on vakion tunnus 

muussa mielessä, se kursivoidaan. Sen sijaan alaindeksinä olevaa tun-

nusta, joka kuvaa esimerkiksi alkeishiukkasta, ei kursivoida; tällainen 

alaindeksi liittyy usein suureen tunnukseen. Seuraavassa on tiivistelmä 

kursivointisäännöistä esimerkkien avulla esitettynä. 

e matemaattinen vakio, jolla on kiinteästi määritelty lukuarvo 

𝑎 parametri, joka on vakio suhteessa joihinkin muuttujiin 

𝑐 fysikaalinen vakio, luonnonvakio 

𝑚e luonnonvakio, jolla on alaindeksi (tässä e viittaa elektroniin) 
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m fysikaalisen suureen (tässä: massa) tunnus 

m fysikaalisen yksikön (tässä: metri) tunnus 

Seuraavassa esitetään joidenkin fysikaalisten vakioiden yleisesti käytet-

tyjä tunnuksia. Niistä osa on kreikkalaisia kirjaimia. Tässä esitetyistä 

tunnuksista ensimmäinen on se, jota käytetään IUPACin Gold Bookin 

fysikaalisten vakioiden luettelossa. 

𝑒 alkeisvaraus 

𝐿,𝑁A Avogadron vakio 

𝑘, 𝑘B Boltzmannin vakio 

𝑘 Coulombin lain vakio, =1/(4π휀0) 

𝑚,𝑚e elektronin lepomassa 

𝐹 Faradayn vakio 

𝐺, 𝛾 gravitaatiovakio 

𝑉m ideaalikaasun moolitilavuus normaalitilassa 

𝑅 kaasuvakio 

𝜇0 magneettivakio eli tyhjiön permeabiliteetti 

𝑝0 normaalipaine (nykyisen määritelmän mukaan 100 kPa) 

𝑔n normaaliputoamiskiihtyvyys 

𝑇0 normaalilämpötila (0 °C eli 273,15 K) 

ℎ Planckin vakio 

ℏ redusoitu Planckin vakio eli Diracin vakio (= ℎ/(2π)); erikoismerkki, ks. alla 

𝑅∞ Rydbergin vakio; ∞ on äärettömän merkki 

𝜎 Stefanin–Boltzmannin vakio 

휀0 sähkövakio eli tyhjiön permittiivisyys 

𝑐, 𝑐0 valon (sähkömagneettisen aaltoliikkeen) nopeus tyhjiössä 

𝑏 Wienin siirtymislain vakio 

ℏ redusoitu Planckin vakio (Planck constant over two pi)  

U+210F Unicode 

\hbar LaTeX ja Word kaavatilassa 

Merkkiin sisältyvä poikkiviiva on useimmissa fonteissa vinossa, mutta 

muutamissa vaakasuorassa (ℏ). 

http://goldbook.iupac.org/list_goldbook_phys_constants_defs.html
http://goldbook.iupac.org/list_goldbook_phys_constants_defs.html
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Variaatioiden määrä 
V𝑛
𝑘  standardinmukainen 

nk toissijainen; huom. alleviivattu yläindeksi 

(n)k MAOL-taulukoissa 

Standardissa ensisijaisena esitetty merkintä edellyttää käytännössä 

kaavaeditorin tai vastaavan kehittyneen kirjoitusvälineen käyttöä, 

koska siihen on saatava päällekkäin ala- ja yläindeksi. 

V5
2 = 52 = 

5!

(5−2)!
 = 4 × 5 = 20 

Joissakin laskimissa käytetään funktiota tai operaattoria nPr variaatioi-

den määrän laskemiseen. Tämän takia voisi käyttää merkintää 

nPr(𝑛, 𝑘), jos tarvitaan yksinkertainen lineaarinen merkintätapa. 

Edellä kuvattu koskee tavallista variaation käsitettä, jossa variaatio 

saa sisältää saman alkion enintään kerran. Jos toistot (repetitions) salli-

taan, voidaan käyttää seuraavaa merkintää, jota tosin harvoin tarvitaan, 

koska sen sijasta voidaan merkitä suoraan lukumäärä lausekkeena nk (n 

potenssiin k): 

RV𝑛
𝑘  

standardinmukainen merkintä variaatioiden määrälle, kun alkion toistuminen on 

sallittua 

Varianssi 
Seuraavat merkinnät ovat MAOL-taulukoiden mukaisia. Varianssi on 

keskihajonnan neliö (neliön merkitsemisestä ks. Potenssit). 

D²(𝑋) satunnaismuuttujan X varianssi (variance) 

D2(𝑥) vaihtoehtoinen merkintä; aiemmissa painoksissa ilman sulkeita: D𝑥 

σ² vaihtoehtoinen merkintä, varianssi yleisesti 

𝑠2 vaihtoehtoinen merkintä, varianssi yleisesti 

Vastakkaissuuntaisuus 
�̅� ⇅ �̅� MAOL-taulukoiden merkintä vektorien �̅� ja �̅� vastakkaissuuntaisuudelle  

⇅ ylös ja alas osoittavien nuolien pari (upwards arrow leftwards of downwards arrow)  

U+21C5 Unicode 

\updownarrows LaTeX kaavatilassa (mathabx- tai mnsymbol-paketti) 
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Vastaluku 
Luvun vastalukua merkitään kirjoittamalla luvun eteen miinusmerkki, 

jota ei eroteta luvusta välilyönnillä. 

−42 

−𝑥 

Vektorit 

Vektorin ilmoittaminen pisteiden avulla 

AB⃑⃑⃑⃑⃑⃗  standardinmukainen merkintä: vektori pisteestä A pisteeseen B  

𝐴𝐵̅̅ ̅̅  MAOLin mukaan toinen (ja ensisijainen) merkintä 

Standardi ei määrittele, miten yläpuolinen nuoli toteutetaan. Käytän-

nössä se tehdään yleensä kaavaeditorilla tai vastaavalla, koska Unico-

dessa ei ole merkkejä tällaista varten. 

Vrt. Jana. 

Vektorin ilmoittaminen suorakulmaisten koordinaattien avulla 

(𝑎, 𝑏, 𝑐) vektori, jonka 𝑥-, 𝑦- ja 𝑧-koordinaatit ovat 𝑎, 𝑏 ja 𝑐  

Tämä merkintä on standardinmukainen järjestetyn jonon merkintä. Ma-

tematiikkastandardi mainitsee tämän merkinnän erityisesti kuvates-

saan fysikaalisen vektorisuureen esittämistä, esimerkkinä seuraava voi-

mavektorin esitys: 

𝑭 = (3 N,−2 N, 5 N) = (3,−2, 5) N 

Vektorimuuttujat 

a standardinmukainen: lihavointi osoittaa muuttujan vektoriksi 

�⃗� vaihtoehtoinen: nuoli yläpuolella osoittaa vektoriksi 

ā MAOL-taulukoissa: vaakaviiva yläpuolella osoittaa vektoriksi 

a⃗ yhdistyvä ylänuoli (combining right arrow above)  

U+20D7  Unicode 

\vec Word kaavatilassa 

Nuolen lisääminen tunnuksen päälle onnistuu yleensä hyvin vain kaava-

editorilla ja vastaavalla. Sen tekeminen yhdistyvällä merkillä on peri-

aatteessa mahdollista, mutta tällöin tulos on usein typografisesti huono, 

jopa ala-arvoinen ja virheeltä näyttävä (esimerkiksi a⃗). 

LaTeXissa \vec{a} tuottaa a:n, jonka päällä on ylänuoli. Tulos on typo-

grafisesti hyvä. 



155 
 

Vektorien merkitseminen lihavoinnilla on yleensä paras ratkaisu. Se 

on myös MAOL-taulukoiden mukainen, joskin niissä toissijaiseksi mer-

kitty tapa. 

Vektorin projektiot 

�̅�𝑏 MAOL-taulukoissa: vektorin �̅� vektoriprojektio �̅�:llä  

𝑎𝑏  MAOL-taulukoissa: vektorin �̅� skalaariprojektio �̅�:llä 

Vektoritulo 
𝒂 × 𝒃 standardinmukainen; laskutoimituksen merkkinä kertomerkki 

Vektoritulo (vector product) eli ristitulo (cross product) on vektorilas-

kennan laskutoimitus, joka tuottaa vektorin; vrt. Skalaaritulo. 

Verrannollisuus 
a ∼ b standardinmukainen merkintä verrannollisuudelle  

a ∝ b vaihtoehtoinen merkintä verrannollisuudelle  

Se, että suure a on verrannollinen (proportional) suureeseen b, eli a ∝ 

b, tarkoittaa, että on olemassa vakio k siten, että a = kb. Tätä vakiota 

kutsutaan verrannollisuuskertoimeksi (constant of proportionality). 

𝑔 ∝ 𝑚1𝑚2𝑟
−2 (𝑔 = 𝛾𝑚1𝑚2𝑟

−2, missä 𝛾 on vakio) 

Vaikka merkintä a ∝ b on standardin mukaan toissijainen, se on yksikä-

sitteisempi kuin a ∼ b, koska ”∼” on standardin mukaankin myös  ekvi-

valenssin merkki. Lisäksi tildeoperaattorilla ja sen tilalla käytetyllä ta-

vallisella tildellä ”~” on monenlaista käyttöä; usein tildeä käytetään 

noin-merkin ”≈” sijasta (ks. Yhtäsuuruudet ja samankaltaisuudet). 

∼  tildeoperaattori (tilde operator) 

U+223C Unicode 

\sim LaTeX ja Word kaavatilassa 

Tildeoperaattori ”∼” on eri merkki kuin tilde ”~”, joka on kirjoitetta-

vissa suoraan näppäimistöltä. Näiden merkkien ero on joissakin fon-

teissa hyvin pieni, joissakin hyvin selvä (esimerkiksi ∼, ~). 

∝  verrannollisuusmerkki (proportional to) 

U+221D Unicode 

\propto LaTeX ja Word kaavatilassa 

Usein sanotaan selvyyden vuoksi ”suoraan verrannollinen”, kun tarkoi-

tetaan verrannollisuutta edellä kuvatussa mielessä. Ilmaus ”a on 



156 
 

kääntäen verrannollinen b:hen” tarkoittaa, että a on verrannollinen b:n 

käänteislukuun. Tälle ei ole omaa standardoitua merkintää, mutta se 

voidaan ilmaista standardin mukaisilla merkinnöillä: a ∝ b−1 eli a ∝ 1/b. 

Virhefunktio 
erf 𝑥 standardinmukainen merkintä virhefunktiolle (error function) 

erfc 𝑥 standardinmukainen merkintä virhefunktion komplementtifunktiolle 

Virhefunktion komplementtifunktiosta käytetään myös nimitystä 

komplementaarinen virhefunktio (complementary error function). 

erfc 𝑥 = 1 − erf 𝑥 

Vähennyslasku 
Ks. Erotus, Joukkojen erotus. 

Välilyönnit ja välistys 

Välit matemaattisessa ladonnassa 
Kirjapainotasoisessa matemaattisten kaavojen ladonnassa on vanhoja 

käytäntöjä, ja nykyaikaiset ladontaohjelmistot ja vastaavat osaavat 

usein automaattisesti soveltaa vanhoja sääntöjä. Näissä säännöissä ei 

ole kyse yksinkertaisesta välilyöntimerkkien käytöstä, vaan muotoi-

lusta, jossa välien leveydet riippuvat tilanteesta. Käytännössä väli on 

usein hiukan kapeampi kuin välilyöntimerkkiä käytettäessä, mutta ai-

van riittävä. 

Esimerkiksi jos Wordin kaavatilassa kirjoitetaan merkit ”a”, ”<” ja ”b”, 

niin niistä syntyy kaava 𝑎 < 𝑏. Kaavatila siis jättää välin merkin ”<” ym-

pärille, vaikka välilyöntimerkkiä ei kirjoiteta. Sitä ei yleensä ole syytä-

kään kirjoittaa tällaisissa tilanteissa, koska se voi johtaa liian isoon vä-

liin. 

Nämä perinteet ja käytännöt muodostavat taustan seuraavassa esitet-

täville säännöille, jotka koskevat ensisijaisesti kaavojen kirjoittamista 

yksinkertaisina merkkien jonoina. Tällöin perusyksikkönä on merkki, 

eikä esimerkiksi välien tarkkaa säätöä yleensä käsitellä. 

Välit operaattorien ympärillä 
Standardin ISO 80000-1 mukaan kirjoitetaan laskutoimitusten merk-

kien ”+”, ”−”, ”⋅” ja ”×” sekä merkkien ”±” tai ”∓” ympärille aina tyhjä 

väli, jos merkillä yhdistetään kaksi ilmausta. Sen sijaan luvun tai lausek-

keen edessä olevan plus- tai miinusmerkin jälkeen ei saa olla tyhjää. 

5 + 2 
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5 − 3 

2 × 2 

𝑛 ± 1,6 

−3 

Matematiikkastandardi noudattaa pääosin samaa käytäntöä esimer-

keissään, myös sellaisissa, joissa lausekkeiden välissä on jokin muu ope-

raattori kuin edellä mainitut, esimerkiksi 𝑝 ⇒ 𝑞 ja 𝐴 ∪ 𝐵. Tosin siinä ei 

ole välejä esimerkiksi tensoritulon merkinnässä 𝒂⊗𝒃. Tässä kirjassa on 

pyritty kuvaamaan merkinnät tältäkin osin standardin käytännön mu-

kaisesti ja niin, että asia ilmenee tai tarvittaessa erikseen mainitaan 

kunkin operaattorin kuvauksessa. 

Välit jakolaskun merkin ympärillä 
Jakolaskun merkin ”/” ympärillä ei ole tapana käyttää välilyöntejä.  

Edellä mainitut standardit eivät anna asiasta ohjetta, mutta ne itse eivät 

käytä merkin ”/” ympärillä välilyöntejä. 

N/2 

Välejä ei voi pitää kiellettyinäkään, vaan niitä voi halutessaan käyttää 

oikeinkirjoitusohjeiden mukaisesti: Standardin SFS 4175 ja kielitoimis-

ton suositusten mukaan jakolaskun merkin ympärillä käytetään väli-

lyöntejä, esimerkiksi N / 2. 

Oikeinkirjoitusohjeita on kuitenkin syytä tulkita niin, että ne koskevat 

vain jakolaskua sanan tavanomaisessa mielessä, eivät mittayksiköiden 

jakamista (esimerkiksi km/h) eivätkä suureiden osamääriä (esimer-

kiksi m/V, massa jaettuna tilavuudella).  Sellaiset ilmaukset kirjoitetaan 

aina ilman välejä. Sama koskee murtolukuja; tällöin voidaan periaat-

teessa erottaa toisistaan merkitty jakolasku kuten 5 / 2 ja murtoluku 

5/2, 

Välien leveydet 
Standardeja voidaan tulkita niin, että tyhjän välin ei tarvitse olla tavalli-

sen välilyönnin levyinen, vaan se voi olla kapeampi tai leveämpi. Tämä 

vastaa matemaattisten tekstien vanhaa käytäntöä. Kovin kapeaksi väliä 

ei voi tehdä, jos sen pitää olla havaittavissa väliksi. Alarajana voitaneen 

pitää suunnilleen ohuen välin (thin space) pienintä leveyttä, noin 0,17 

em-yksikköä. 

Kehittyneet kaavojen kirjoittamisen ohjelmat säätävät välien levey-

det yleensä automaattisesti. Seuraavassa esitettäviä tietoja tarvitaankin 

suhteellisen harvoin, nimittäin silloin, kun jostakin syystä muotoillaan 

ilmaisun ulkoasua tavalla, joka poikkeaa kaavaeditorin tai vastaavan 

ohjelman normaalista toiminnasta. 
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Matemaattisten tekstien ladonnassa välien leveydet ilmaistaan usein 

käyttäen math unit -nimistä yksikköä, tunnus mu, joka on 1/18 fontin 

koosta eli em-yksiköstä, jota painoalalla usein kutsutaan neliöksi. Jos 

fonttikoko on tyypillinen 12 pistettä, niin 1 mu on 2/3 pistettä eli melko 

pieni. Tässä ”piste” tarkoittaa typografista pistettä, pt (point), joka on 

noin 0,35 mm. 

Unicode-standardissa on muutamia merkkejä, jotka esittävät ”kiin-

teänlevyisiä” välilyöntejä. Tällaisille merkeille on kuitenkin melko vä-

hän käyttöä, eivätkä ne toimi luotettavasti mm. fonttiongelmien takia. 

Lisäksi niiden leveydet eivät todellisuudessa suinkaan aina ole Unicode-

standardin mukaisia. Matemaattisten tekstien ladonnassa välien le-

veyttä säädetään yleensä muilla keinoilla kuin kiinteänlevyisillä väli-

lyöntimerkeillä, esimerkiksi erityisillä komennoilla tai tyyliasetuksilla. 

Seuraava taulukko esittää joitakin tavallisia välien leveyksiä. Levey-

det voivat vaihdella fontin mukaan. Sarakkeessa ”pt” on koko pisteinä 

tilanteessa, jossa fonttikoko on 12 pistettä. Sarake ”Word” esittää Wor-

din kaavatilassa toimivan merkinnän, jolla voidaan tuottaa määrälevyi-

nen välilyöntimerkki. 

Nimitys Unicode Word em mu pt Esimerkki 

Hieno väli (hair space) U+200A \hairsp 
0,08 

em 

1,5 

mu 
1 pt f ( 

Ohut väli (thin space) U+2006 \thinsp 
0,17 

em 
3 mu 2 pt 12 345, ln a 

Kapea sitova väli U+202F   0,2 em 
3,6 

mu 

2,4 

pt 
12 345 

Keskilevyinen matem. 

väli 
U+205F \medsp 

0,22 

em 
4 mu 

2,7 

pt 
a + b 

Välilyönti (space) U+0020  
0,25 

em 

4,5 

mu 
3 pt 

sanojen vä-

lissä 

Sitova väli U+00A0 \nbsp  
0,25 

em 

4,5 

mu 
3 pt 5 mm 

Neljännesväli U+2005 \thicksp 
0,28 

em 
5 mu 

3,3 

pt 
a < b 

Kolmannesväli U+2004 \vthicksp 
0,33 

em 
6 mu 4 pt  

En-väli (en space) U+2002 \ensp 0,5 em 9 mu 6 pt  

Sitova väli ja kapea sitova väli estävät rivinvaihdon kyseisestä kohdasta, 

esimerkiksi luvun 12 345 sisällä. 
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Ohutta väliä siis käytetään mm. kokonaisluvun esityksessä ryhmä-

erottimena sekä funktion tunnuksen ja argumentin välissä silloin, kun 

argumentti ei ole sulkeissa. Keskikokoinen väli sopii useimpien ope-

raattorien ympärille, mutta vertailu- ja muiden relaatio-operaattorien 

ympärillä käytetään leveämpää väliä. Nämä säännöt eivät kuulu mihin-

kään muodolliseen standardiin, mutta ne vastaavat melko vakiintunutta 

ladonnan käytäntöä. Niitä voidaan pitää suuntaviivoina arvioitaessa ul-

koasua: jos se poikkeaa olennaisesti näistä säännöistä, on ehkä tehty 

jokin virhe (ylimääräinen välilyönti jossain?) tai ohjelma ei ole selvin-

nyt tehtävästään kunnolla. 

LaTeXissa saadaan halutun suuruinen väli \hspace-käskyllä, esimer-

kiksi \hspace{1pt}. Joillekin väleille on omat lyhyet käskynsä: \, ohuke, 

\> keskikokoinen väli ja \; leveä väli. 

Esimerkki välien käytöstä Wordin kaavatilassa 
Seuraavassa kaavassa voi max-operaattorin alla oleva ilmaus Wordin 

kaavatilan muotoilemana tuntua liian tiiviiltä. 

max
0<𝑥<1

𝑓(𝑥) 

Jos asiaa yritetään korjata tavallisilla välilyönneillä operaattorin ”<” 

ympärillä, tulee liikaakin ilmavuutta: 

max
0 < 𝑥 < 1

𝑓(𝑥) 

Sen sijaan ohuilla väleillä saadaan parempi tulos: 

max
0 < 𝑥 < 1

𝑓(𝑥) 

Hienoja välejä käytettäessä tulos on ehkä vielä parempi: 

max
0 < 𝑥 < 1

𝑓(𝑥) 

Välistys 
Välistys (letter spacing) tarkoittaa näkyvien merkkien välisen etäisyy-

den säätämistä muilla keinoilla kuin välilyöntimerkeillä. Tämä tarkoit-

taa ohjelmien sisäisiä toimintoja, joita saadaan aikaan sopivilla komen-

noilla, tyyliasetuksilla tms.  

Kuten edellä on kuvattu, kaavaeditorit ja muut kehittyneet välineet 

hoitavat yleensä välistyksen automaattisesti. Välistyksen tekemiseen 

”käsin” on täten tarvetta lähinnä tekstinkäsittelyssä silloin, kun ei käy-

tetä kaavaeditoria. 

Välistykseksi saatetaan kutsua myös tekstin rivien välisten etäisyyk-

sien asettamista, siis tyhjän tilan säätöä pystysuunnassa. Ks. Riviväli. 
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Välistys Wordissa 
Seuraava menetelmä toimii Wordissa kaavatilan ulkopuolella. Kaavati-

lan sisällä se ei toimi, vaan kaavatilan tekemää välistystä voidaan vain 

kasvattaa, ja tällöin on käytettävä edellä kuvattuja välilyöntimerkkejä. 

Wordissa voi määritellä merkkityylin, johon sisältyy fonttiasetuksissa 

oleva välistys, esimerkiksi 2 pisteen (pt) välistys merkin jälkeen. Kun 

sitä sovelletaan f-kirjaimeen, muuttuu f(0) muotoon f (0), joka on hy-

väksyttävämpi. Monissa tilanteissa 1,5 tai 1 pisteen välistyskin riittää. 

Välistys voidaan tehdä myös tekemällä fonttimuotoiluja kuhunkin koh-

taan erikseen. 

 
Fonttimuotoiluihin pääsee maalaamalla halutut merkit ja napsauttamalla Aloitus-

välilehden Fontti-osan oikeassa alanurkassa olevaa pientä painiketta. 

 
Wordin tyyliasetusten Fontti-ikkunan Merkkiväli-välilehdellä ”harvennettu merk-

kiväli” tarkoittaa tyhjän tilan lisäämistä merkin jälkeen. 

Tällainen välistys ei siis ole tarpeen eikä sitä edes voi tehdä Wordin 

kaavatilassa tuotetuissa kaavoissa. Sen sijaan sitä saatetaan tarvita 

etenkin, jos muulla tavoin kirjoitetussa tekstissä on kursivoituja tun-

nuksia. 

LaTeXin välistysjärjestelmä 
Seuraavassa kuvataan LaTeXin käyttämä merkkien välistyksen järjes-

telmä teoksen Detailtypographie (s. 227) mukaan. Järjestelmä on py-

ritty tekemään matematiikan ja typografian perinteiden mukaiseksi, ja 

pääpiirteissään se vastaa muiden kehittyneiden välineiden kuten Wor-

din kaavatilan toimintaa. Näistä tiedoista voi olla apua arvioitaessa, 

voiko matemaattisen ilmauksen ulkoasua pitää hyväksyttävänä, ja 
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toteutettaessa omaa välistyksen säätöä, joka tosin on melko harvoin ai-

heellista. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 tav. alkio 0 

aa 

 

3 

a ln 

4 (–) 

a + 

a+ 

5 (–) 

a = 

a= 

0 

a( 

0 

a) 

0 

a, 

3 (–) 

a 
1

𝑏
 

a
1

b
 

2 funktio 3 

ln a 

3 

ln ln 

4 (–) 

ln + 

ln+ 

5 (–) 

ln = 

ln= 

0 

ln( 

0 

ln) 

0 

ln, 

3 (–) 

ln 
1

𝑥
 

ln
1

x
 

3 bin. oper. 4 (–) 

× a 

×a 

4 (–) 

× ln 

×ln 

  4 (–) 

× ( 

×( 

  4 (–) 

× 
1

𝑏
 

×
1

b
 

4 relaatio 5 (–) 

= a 

5 (–) 

= ln 

 0 

== 

5 (–) 

= ( 

=( 

0 

=) 

0 

=, 

5 (–) 

= 
1

𝑏
 

=
1

𝑏
 

5 alkusulje 0 

(a 

0 

(ln 

 0 

)= 

0 

(( 

0 

() 

0 

(, 

0 

(
1

𝑏
 

6 loppusulje 0 

)a 

3 

) ln 

4 (–) 

) + 

)+ 

5 (–) 

) = 

)= 

0 

)( 

0 

)) 

0 

), 

3 (–) 

) 
1

𝑏
 

)
1

𝑏
 

7 välimerkki 3 (–) 

, a 

,a 

3 (–) 

, ln 

,ln 

 3 (–) 

, = 

,= 

3 (–) 

, ( 

,( 

3 (–) 

, ) 

,) 

3 (–) 

, , 

,, 

3 (–) 

, 
1

𝑏
 

,
1

𝑏
 

8 sisäinen 3 (–) 
1

𝑏
 a 
1

𝑏
a 

3 
1

𝑏
 ln 

 

4 (–) 
1

𝑏
 + 
1

𝑏
 + 

5 (–) 
1

𝑏
 = 
1

𝑏
= 

3 (–) 
1

𝑏
 ( 
1

𝑏
( 

0 
1

𝑏
) 
1

𝑏
) 

3 (–) 
1

𝑏
 , 
1

𝑏
, 

3 (–) 
1

𝑏
 
1

𝑏
 

1

𝑏

1

𝑏
 

Taulukon vaakarivit vastaavat ilmauksen alkioiden luokkia. Luokkaan 1 

kuuluvat ne alkiot, jotka eivät kuulu muuhun luokkaan, esimerkiksi kur-

sivoidut tunnukset, luvut, etumerkit, vinoviiva ja juurimerkit. Luokkaan 

2 kuuluvat kursivoimattomina kirjoitettavat funktioiden nimet ja suuret 

operaattorit. Luokkaan 8 kuuluvat jakoviivan sisältävät murtolausek-

keet ja vastaavat. 

Taulukon solussa on vaakarivillä ensin luku, joka ilmaisee, monenko 

mu:n väli kuuluu jättää, kun vaakarivin ilmaisemaa alkiota seuraa pys-

tyrivin ilmaisema alkio. Jos ylä- ja alaindekseissä ei kuitenkaan jätetä 

väliä, luvun jäljessä on sulkeissa ajatusviiva (–). Solussa on toisella ri-

villä esimerkki ja tarvittaessa kolmannella rivillä esimerkki ala- tai 

yläindeksistä. Esimerkit ovat suuntaa-antavia; niissä ei ole pyritty tark-

kaan välistykseen. 
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Todellisuudessa LaTeX poikkeaa taulukon mukaisesta välistyksestä 

yhdessä yksityiskohdassa: rivin ”2 funktio” sarakkeessa ”3” pitäisi olla 

”3 (–)”, koska LaTeX jättää sellaiseen ilmaukseen kuin ”ln+” tyhjää 3 

eikä 4 yksikköä. 

Välien pois jättäminen 
Käytännön syistä voidaan joutua jättämään välejä pois tai säätämään 

väli normaalia pienemmäksi. Syynä voi olla ulkonaisista syistä johtuva 

poikkeuksellinen tilanahtaus. Lisäksi voidaan normaalina pitää välien 

jättämistä pois ylä- ja alaindekseistä. 

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 

Väliä ei kuitenkaan saa jättää pois, jos pois jättäminen edes periaat-

teessa voisi muuttaa ilmauksen merkityksen. Esimerkiksi lausek-

keessa ”ln i” ei välilyöntiä saa jättää pois eikä säätää kapeaksi, 

koska ”lni” sisältää yhden (määrittelemättömän) tunnuksen eikä kahta 

tunnusta ”ln” ja ”i”. 

Välit (lukuvälit) 
Seuraavat merkinnät ovat standardinmukaisia: 

[𝑎, 𝑏] suljettu väli 𝑎:sta 𝑏:hen, {𝑥 ∈ R | 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏} 

(𝑎, 𝑏] vasemmalle avoin väli 𝑎:sta 𝑏:hen, {𝑥 ∈ R | 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏} 

[𝑎, 𝑏) oikealle avoin väli 𝑎:sta b:hen, {𝑥 ∈ R | 𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏} 

(𝑎, 𝑏) avoin väli 𝑎:sta 𝑏:hen, {𝑥 ∈ R | 𝑎 < 𝑥 < 𝑏} 

(−∞, 𝑏] suljettu väli 𝑏:hen, {𝑥 ∈ R | 𝑥 ≤ 𝑏} 

(−∞, 𝑏) avoin väli 𝑏:hen, {𝑥 ∈ R | 𝑥 < 𝑏} 

 

Toissijaisesti standardi sallii merkkien ”]” ja ”[” käytön merkkien “(” 

ja ”)” tilalla näissä merkinnöissä, ja aiemman standardin mukaan tämä 

oli jopa ensisijainen esitystapa. Niitä saatetaan käyttää mm. siksi, että 

standardin mukaan ensisijainen merkintä (a, b) tarkoittaa myös aivan 

muuta, nimittäin järjestettyä paria. 

[0, 1) = [0, 1[ = {𝑥 ∈ R | 0 ≤ 𝑥 < 1} 

Yleiskielessä lukuväli ilmaistaan usein ajatusviivaa käyttäen. Esimer-

kiksi väli 5:stä 9:ään, matemaattisesti merkittynä [5, 9], kirjoitetaan 

usein 5–9 tai (jos ajatusviivaa ei osata käyttää) 5 - 9. Tällaisia merkin-

töjä ei pitäisi käyttää matemaattisissa yhteyksissä, koska ne voivat se-

kaantua vähennyslaskujen merkintöihin. Sen sijaan tekniikassa tavalli-

nen ellipsimerkin käyttö, esimerkiksi 5…9, ei voine aiheuttaa 
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väärinkäsityksiä, ja luonnollinen tulkinta on, että tarkoittaa suljettua 

väliä, kuten [5, 9]. 

Weierstraßin elliptinen funktio 
℘(𝑧) tavallinen merkintä Weierstraßin elliptiselle funktiolle eli ℘-funktiolle 

℘ Weierstraßin p-kirjain (script capital p)  

U+2118 Unicode 

\wp LaTeX  ja Word kaavatilassa 

Merkkiä ℘ käytetään joskus myös potenssijoukon merkinnässä. Merkin 

Unicode-nimi on harhaanjohtava, koska merkki on muodoltaan kauno-

kirjoituksen gemena-p, ei versaalia. 

Yhdensuuntaisuus ja erisuuntaisuus 
AB ∥ CD standardinmukainen merkintä sille, että suorat AB ja CD ovat yhdensuuntaiset 

AB ∦ CD erisuuntaisuusmerkintä, MAOL-taulukoissa 

Erisuuntaisuus voidaan merkitä standardinmukaisesti negaation avulla: 

¬(AB ∥ CD). 

∥ yhdensuuntaisuusmerkki (parallel) 

U+2225 Unicode 

\parallel LaTeX ja Word kaavatilassa 

Merkin ”∥” ulkoasu voi olla myös sellainen, että viivat ovat kallellaan oi-

kealle, esimerkiksi ”∥” (Meiryo-fontissa). 

∦ erisuuntaisuusmerkki (not parallel to) 

U+2226 Unicode 

\nparallel LaTeX kaavatilassa (txfonts-, amssymb-, mnsymbol- tai pxfonts-paketti) 

Yhdensuuntaisuusmerkintää voidaan käyttää myös silloin, kun suorat 

ilmoitetaan tunnuksilla: 

g ∥ h 

Yhdistetty funktio 

𝑓 ∘ 𝑔 
standardinmukainen merkintä 𝑓:n ja 𝑔:n yhdistetylle funktiolle (composite func-

tion) 

𝑓(𝑔) vaihtoehtoinen merkintä MAOL-taulukoiden mukaan 

Määritelmän mukaan (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) =  𝑓(𝑔(𝑥)). 
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∘ pallo-operaattori (ring operator) 

U+2218 Unicode 

\circ LaTeX ja Word kaavatilassa 

Pallo-operaattori on myös tavallinen abstrakti laskutoimituksen 

merkki, esimerkiksi ilmauksessa ”Olkoon ⟨𝐺,∘⟩ ryhmä” (ks. Algebralliset 

rakenteet). 

Yhdistyvä merkki 
Yhdistyvä merkki (combining mark) on Unicodessa merkki, jota ei ole 

tarkoitettu käytettäväksi itsenäisenä, vaan toiseen merkkiin liittyvänä 

osana. Esimerkiksi kirjaimet ā, ē ym. voidaan esittää Unicodessa joko 

kukin yhtenä merkkinä, joka sisältää pituusmerkin (yläpuolella olevan 

vaakaviivan, englanniksi macron), tai kirjaimen a, e ym. ja yhdistyvän 

pituusmerkin (U+0304, combining macron) yhdistelmänä. 

Tämän ansiosta voidaan monia lisäosia liittää periaatteessa mihin ta-

hansa merkkiin. Esimerkiksi x-kirjaimen ja pituusmerkin yhdistelmä x̄ 

ei sisälly Unicodeen valmiina merkkinä, vaan se on esitettävä yhdisty-

vän pituusmerkin avulla. 

Asialla on kuitenkin suhteellisen pieni käytännön merkitys. Sellaisia 

ilmauksia kuin x̄ ei yleensä esitetä pelkkänä tekstinä, vaan kaavaedito-

rin tai muun välineen avulla. Silloin ilmaus sisältää merkkinä vain x:n, ja 

vaakaviiva tehdään muotoilukomennoilla tms. 

Jos käytetään yhdistyvää merkkiä, tuloksen laatu riippuu käytettä-

västä ohjelmasta ja fonteista. Eri syistä saattaa tulos olla hyvä, tyydyt-

tävä, omituinen tai täysin väärä. Esimerkiksi jos yhdistyvä merkki tulee 

eri fontista kuin muu teksti, syntyy ongelmia. 

Yhteenlasku 
Ks. Summa, Monikkosumma. Joukkojen yhteenlaskulla tarkoitetaan 

yleensä unionia. 

Yhtälöparit ja -ryhmät 
Kahden tai useamman yhtälön muodostama kokonaisuus on tapana 

merkitä niin, että ne on yhdistetty vasemmalla olevalla suurella aal-

tosulkeella. (Vrt. kohtaan Ehtorakenteet.) Tämä voidaan käytännössä 

tehdä yleensä vain kaavaeditorilla tai vastaavalla; jos kehittyneitä väli-

neitä ei ole käytettävissä, on parasta kirjoittaa vain yhtälöt allekkain. 

(Tavallisen aaltosulkeen ”{” suurentaminen johtaa ikävännäköiseen tu-

lokseen, koska viivanpaksuus muodostuu liian isoksi.) 

{
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓
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Tavallisesti yhtälöiden lopussa ei tällöin käytetä mitään välimerkkejä. 

Esiintyy kuitenkin myös käytäntöä, jossa jokaisen yhtälön lopussa on 

pilkku, paitsi viimeisen lopussa piste. Vielä yksi vaihtoehto on kirjoittaa 

vain viimeisen loppuun piste, mikä vastaa luetelmia koskevia suomen 

kielen sääntöjä. 

Yhtälöpari tai -ryhmä halutaan usein esittää niin, että yhtäläisyysmer-

kit ovat kohdakkain (ikään kuin yhdessä sarakkeessa), samoin muuttu-

jat keskenään. Tällaisen esityksen voi toteuttaa Wordin kaavatilassa 

seuraavasti: Aloitetaan kaavan kirjoittaminen ja valitaan sitten esitys-

muodoksi ”Lineaarinen”. Kirjoitetaan yhtälöt lineaarisen esityksen mu-

kaisesti siten, että alussa on koko lohko -merkki █ (U+2588), yhtälöi-

den välissä on ät-merkki @ ja kohdistusta varten on et-merkkejä & si-

ten, että pariton & määrää kohdistuskohdan ja parillinen & ilmoittaa 

kohdan, johon voi lisätä tyhjää kohdistamista varten. Esimerkiksi kaava 

█(10&𝑥 + &3&𝑦 = 2@3&𝑥 +&13&𝑦 = 4) ohjaa asettamaan yhtäläisyys-

merkit kohdakkain, 𝑥-muuttujat keskenään kohdakkain ja  𝑦-muuttujat 

keskenään kohdakkain. Kun kaava sitten muutetaan näyttökaavaksi, saa-

daan seuraava tulos: 

10𝑥 + 3𝑦 = 2
3𝑥 + 13𝑦 = 4

 

Yhtäsuuruudet ja samankaltaisuudet 
𝑎 = 𝑏 standardinmukainen merkintä yhtäsuuruudelle (equality) 

𝑎 ≡ 𝑏 vaihtoehtoinen, voidaan käyttää korostamaan identtisyyttä 

𝑎 ≔ 𝑏 standardinmukainen, ilmoittaa, että määritelmän mukaan a = b  

𝑎 ≝ 𝑏 vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edellinen  

𝑎 = def 𝑏 vaihtoehtoinen, tarkoittaa samaa kuin edelliset; ”def ” alaindeksinä  

𝑚 = 𝑛 mod 𝑘 standardinmukainen kongruenssimerkintä 

𝑎 ≈ 𝑏 standardinmukainen merkintä likimääräiselle yhtäsuuruudelle 

𝑎 ≃ 𝑏 standardinmukainen merkintä asymptoottiselle yhtäsuuruudelle 

𝑀 ≅ 𝑁 

standardinmukainen merkintä sille, että 𝑀 ja N ovat yhteneviä (congruent) 

tai isomorfisia (isomorphic); standardi ei määrittele näitä käsitteitä; MAOL-

taulukoiden mukaan merkintä tarkoittaa yhtenevyyttä 

𝑎 ∼ 𝑏 standardinmukainen merkintä verrannollisuudelle ja ekvivalenssille 

𝑎 ∼ 𝑏 
MAOL-taulukoiden merkintä kuvioiden yhdenmuotoisuudelle eli saman-

muotoisuudella (täysin sama muoto, koko voi olla erilainen) 

𝑋~𝐷 
MAOL-taulukoiden merkintä sille, että satunnais-

muuttuja 𝑋 noudattaa jakaumaa 𝐷 
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𝑎 ∝ 𝑏 vaihtoehtoinen merkintä verrannollisuudelle  

𝑎 ≙ 𝑏 standardinmukainen merkintä vastaavuudelle (a vastaa b:tä) 

𝑎 ≚ 𝑏 merkintä sille, että a:n ja b:n kulmat ovat yhtäsuuret 

≡ identtisyysmerkki (identical to) 

U+2261 Unicode 

≡ LaTeX ja Word kaavatilassa 

≔ kaksoispiste-yhtäläisyysmerkki (colon equals) 

U+2254 Unicode 

\coloneq LaTeX kaavatilassa (txfonts-, pxfonts- tai mathtools-paketti) 

\coloneqq LaTeX kaavatilassa (mathabx- tai mnsymbol-paketti) 

≔ Word kaavatilassa (kaksoispiste ja yhtäläisyysmerkki) 

≝ määritelmällisen yhtäläisyyden merkki (equal to by definition) 

U+225D Unicode 

≈ noin-merkki (almost equal to) 

U+2248 Unicode 

\approx  LaTeX ja Word kaavatilassa 

Matematiikkastandardissa merkin ”≈” nimeksi esitetään ”approxima-

tely equal to”, mutta Unicode-standardissa tämä nimi kuuluu mer-

kille ”≅” (U+2245), jonka nimi taas olisi matematiikkastandardin mu-

kaan ”congruent to”! Tässä kirjassa on lähdetty siitä, että merkkien ul-

koasu ja Unicode-numerot ovat ratkaisevia silloin, kun on ristiriita nii-

den ja nimien välillä. 

≃ asymptoottisuusmerkki (asymptotically equal to) 

U+2243 Unicode 

≃ LaTeX ja Word kaavatilassa 

≅ yhtenevyysmerkki (approximately equal to) 

U+2245 Unicode 

\cong  LaTeX ja Word kaavatilassa 

Merkin Unicode-nimi ei vastaa sen matematiikkastandardin mukaista 

käyttöä, vaan kuvastaa aivan muunlaista käyttöä, jossa ”≅” ja ”≈” ovat 

saman symbolin muunnelmia.  

∼ tildeoperaattori (tilde operator) 
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U+223C Unicode 

∼ LaTeX ja Word kaavatilassa 

∝ suhteellisuusmerkki (proportional to) 

U+221D Unicode 

∝ LaTeX ja Word kaavatilassa 

≙ vastaavuusmerkki (estimates) 

U+2259 Unicode 

\hateq LaTeX kaavatilassa (mnsymbol-paketti) 

\corresponds LaTeX kaavatilassa (mathabx- tai marvosym-paketti) 

Merkin ”≙” Unicode-nimeksi on matematiikkastandardissa esitetty 

”corresponds to”, mutta tämä nimi kuuluu Unicode-standardin mukaan 

(harvoin käytetylle) merkille ”≘” (U+2258). Merkin ”≙” Unicode-nimi 

on, varsin harhaanjohtavasti, ”estimates”. 

≚ samakulmaisuusmerkki (equiangular to) 

U+225A Unicode 

Yhtäläisyys 
Yhtäsuuruusmerkin eli yhtäläisyysmerkin kummallekin puolelle jäte-

tään väli. Sama koskee muita tässä tarkasteltavia merkkejä. 

Ratkaise yhtälö 5𝑥 + 15 = 3. 

Tavallisen yhtäläisyysmerkin ”=” sijasta voidaan käyttää merkkiä ”≔” 

osoittamaan tai korostamaan, että yhtäsuuruus perustuu suoraan mää-

ritelmään. Tunnetumpia ja havainnollisempia vaihtoehtoja ovat mer-

kinnät, joissa yhtäläisyysmerkkiin liittyy ”def” joko kiinteänä osana tai 

alaindeksinä. 

𝑭 ≔ 𝑚𝒂 

𝑭 ≝ 𝑚𝒂 

𝑭 = def 𝑚𝒂 

Identtisyys 
Identtisyysmerkkiä ”≡” voidaan käyttää yhtäläisyysmerkin sijasta ko-

rostamaan, että yhtäläisyys on identiteetti eli pätee siinä esiintyvien 

muuttujien kaikilla arvoilla. Useimmiten tähän ei ole tarvetta. 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) ≡ 𝑎2 − 𝑏2 

𝑓(𝑥) ≡ 0 eli funktio 𝑓 on vakio, arvona 0 
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Identtisyysmerkkiä käytetään yleisesti mm. kongruenssimerkinnöissä 

kuten 42 ≡ 2 (mod 10), mutta standardin mukaan niissä ensisijainen 

on yhtäläisyysmerkki. 

42 = 2 mod 10 

Likimääräinen yhtäsuuruus 
Epätarkan yhtäsuuruuden merkeistä tavallisin on noin-merkki ”≈”. Se 

tarkoittaa tarkemmin määrittelemätöntä likimääräistä yhtäsuuruutta, 

joka sisältää myös tarkan yhtäsuuruuden mahdollisuuden. 

1/7 ≈ 0,143 

𝑚 ≈ 0,81 g 

Sekaannuksia aiheuttaa, että myös mm. merkkejä ”≅” ja ”~” on käytetty 

myös likimääräisyyden merkityksessä eli noin-merkin ”≈” tehtävässä. 

Niillä on standardissa kuitenkin omat merkityksensä. 

Asymptoottinen yhtäsuuruus 
Merkki ”≃” tarkoittaa asymptoottista yhtäsuuruutta: 𝑓(𝑥) ≃ 𝑔(𝑥) mer-

kitsee, että lim𝑥→𝑎 𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥) = 1, missä 𝑎 ilmenee asiayhteydestä tai 

ilmoitetaan erikseen. Asymptoottisen yhtäsuuruuden merkkinä käyte-

tään myös muun muassa tildeoperaattoria (∼). 

1/ sin 𝑥  ≃ 1/𝑥, kun 𝑥 → 0. 

Isomorfia ja yhtenevyys 
Merkki ”≅” tarkoittaa geometrisista kuvioista puhuttaessa yhtenevyyttä 

(congruence) eli havainnollisesti sanottuna sitä, että kyse on täsmälleen 

samasta kuviosta eri paikoissa. 

ABC ≅ DEF 

Matemaattisista rakenteista puhuttaessa ”≅” ilmaisee isomorfiaa (iso-

morphism), rakenteellista vastaavuutta. Tämän käsitteen määritelmä 

vaihtelee matematiikan alan mukaan. 

⟨𝐺,∘⟩ ≅ ⟨𝐻,+⟩ 

Vastaavuusmerkki 
Vastaavuusmerkillä ”≙” ilmaistaan tilanteesta riippuvaa vastaavuutta 

(correspondence), esimerkiksi sitä, miten etäisyys kartassa vastaa to-

dellista etäisyyttä tai miten jossakin tilanteessa tiettyä lämpötilaa vas-

taa tietty energiamäärä. Esimerkiksi ilmaus 1 cm = 100 m olisi väärä, 

koska 1 cm ei ole yhtä suuri kuin 100 m. 

1 cm ≙ 100 m, kun mittakaava on 1:10 000.  

Yhtälön 𝐸 = 𝑘𝑇 mukaisesti 1 eV ≙ 11 604,5 K. 
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Yhtäsuuruuksien ja samanlaisuuksien negaatiot 
Tässä käsiteltyjen relaatioiden negaatiot on selvintä esittää käyttämällä 

negaation merkkiä ”¬” ilmauksen edessä. 

¬(𝑓(𝑥) ≃ 𝑔(𝑥)) 

Yhtäläisyyden negaatiolle on kuitenkin yleisesti tunnettu ja käytetty 

merkintänsä 𝑎 ≠ 𝑏, ks. Erisuuruus. 

𝑥 ≠ 0 

Yksikkömatriisi 
E standardinmukainen yksikkömatriisin (unit matrix) tunnus; vrt. Matriisit 

I vaihtoehtoinen 

1 joskus käytetty (numero 1 lihavalla ja kursiivilla) 

Yksikkömatriisi (unit matrix, identity matrix) on neliömatriisi, jonka 

päälävistäjän alkiot ovat ykkösiä ja muut alkiot nollia. Sen tunnus on 

standardissa kursivoitu, vaikka tämä poikkeaa yleisestä linjasta; yksik-

kömatriisihan on luonteeltaan matemaattinen vakio. Esimerkiksi 

MathWorld esittääkin yksikkömatriisin tunnukset kursivoimattomina. 

Yksikkövektorit 
𝒆𝒂 standardinmukainen merkintä vektorin 𝒂 suuntaiselle yksikkövektorille 

�̅�0 MAOL-taulukoissa esitetty merkintä; se aiemmissa painoksissa 𝑎° 

Yksikkövektori (unit vector) 𝒆𝒂 tarkoittaa vektoria, jonka suunta on 

sama kuin 𝒂:n suunta ja pituus on 1. Huomaa, että e-kirjain on merkin-

nässä kursivoitu ja lihavoitu. 

Myös eräitä kantavektoreita kutsutaan yksikkövektoreiksi. 

Ylä- ja alaindeksit 

Yläindeksin merkitys 
Yläindeksillä tarkoitetaan merkintää, joka on tekstin peruslinjaa ylem-

pänä ja yleensä myös pienemmässä koossa kuin muu teksti. Yläindek-

sejä käytetään matematiikassa potenssimerkintöjen eksponentteina ja 

muihin tarkoituksiin. Seuraavista esimerkeistä jälkimmäisessä yläin-

deksi tarkoittaa transponointia. 

𝑥5 

𝑨𝐓 

https://mathworld.wolfram.com/IdentityMatrix.html
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Merkitys ei vaikuta esitystapaan, eikä siis kannata yrittää esittää esi-

merkiksi eksponentteja eri tavalla kuin muut yläindeksit. 

Alaindeksin merkitys 
Alaindeksi on peruslinjaa alempana oleva merkintä, jossa yleensä merk-

kien koko on pienempi kuin muussa tekstissä. 

𝑎1 

�̅�𝑔 

Välien pois jättäminen ylä- ja alaindekseistä 
Jos ylä- tai alaindeksi sisältää lausekkeen, siinä ei yleensä käytetä väli-

lyöntejä, vaikka yleiset säännöt niitä vaatisivat. Tätä poikkeusta ei stan-

dardissa mainita, mutta se ilmenee sen omasta käytännöstäkin, kuten 

seuraava siitä otettu esimerkki osoittaa: 

B2𝑛+3 = 0 

Vertaa yleisten sääntöjen mukaiseen merkintään, jossa on välilyönnit 

plusmerkin ympärillä: 

B2𝑛 + 3 = 0 

Väliä ei kuitenkaan saa jättää pois, jos ilmauksen merkitys ainakin peri-

aatteessa muuttuisi. Ks. Välien pois jättäminen. 

Jakolaskut ja murtoluvut ylä- ja alaindekseissä 
Vaakaviivan käyttö (esimerkiksi 𝑎

𝑏
) ja murtolukumerkit (esimerkiksi ½) 

aiheuttavat yleensä isoja luettavuusongelmia, jos ne esiintyvät pienem-

mässä koossa. Siksi niiden tilalla käytetään ylä- ja alaindekseissä 

yleensä vinoviivalla ”/” muodostettuja lausekkeita. 

exp (
𝑎

𝑏
) = e𝑎/𝑏 

𝑎1/2 

Vertaa seuraavaan, jossa vaakaviiva aiheuttaa oudohkon ulkoasun; 

murtolukumerkin ongelmana on tässä lähinnä heikohko luettavuus. 

e
𝑎
𝑏 
𝑎½ 

Ylä- ja alaindeksien esittämisen tavat 
Ylä- tai alaindeksi voidaan esittää eri tavoilla, jotka tuottavat laadultaan 

ehkä hyvinkin erilaisia tuloksia. Seuraava taulukko havainnollistaa tu-

loksia tilanteessa, jossa kirjainta i seuraa yläindeksinä oleva numero 2. 

Tulos Menetelmä 

i² Merkki ”yläindeksi kaksi” 
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i2 Wordin kaavatilassa tehty, muistuttaa ladontaohjelman tulosta 

i2 Wordin tyyliasetuksilla tehty: merkkiä 2 pienennetty ja korotettu 

i2 Wordin yläindeksikäskyllä tehty 

Kahta ensimmäistä esitystä voi pitää ulkoasultaan parempina. Niissä 

yläindeksi on melko korkealla, ja sen viivanpaksuus on samanlainen 

kuin tavallisissa merkeissä. Kaksi jälkimmäistä perustuvat eri tavoin ta-

vallisen merkin ”2” pienentämiseen, jolloin sen viivanpaksuus on pie-

nempi. 

Kun käytetään laavaeditoria tai vastaavaa, saadaan yleensä paras tu-

los siten, että kaikki ylä- ja alaindeksit kirjoitetaan sen omilla välineillä, 

ei yläindeksi- tai alaindeksimerkeillä. 

Tekstinkäsittelyohjelmassa kannattaa käyttää yläindeksi- ja alaindek-

simerkkejä, jos niiden valikoima on riittävä eikä muista syistä ole tar-

vetta kaavaeditorin käyttöön.  

Merkkauskielissä on yleensä käytettävissä omat välineensä. Esimer-

kiksi yläindeksi 2 voidaan esittää HTML:ssä <sup>2</sup>, MathML:ssä 

<msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup> (= a2) ja LaTeXissa a^{2} 

tai lyhyemmin a^2 (= a2). Tuloksen laatu riippuu kielen toteutuksesta; 

esimerkiksi HTML:ssä saatava tulos on yleensä huono, samantyyppinen 

kuin Wordin yläindeksikäskyllä saatava. HTML-sivuilla saavutetaan pa-

ras tulos yläindeksi- ja alaindeksimerkeillä, mutta niiden valikoima on 

suppea. 

Eri esitystapojen sekoittaminenaiheuttaa yleensä ongelmia ulko-

asuun: toisiinsa rinnastuvat ilmaukset näkyvät yleensä erityylisinä, esi-

merkiksi m², m4. Kaikki tekstissä esiintyvät yläindeksit ja alaindeksit 

pitäisi siis pyrkiä esittämään samalla tekniikalla. 

Ylä- ja alaindeksien käyttö voi aiheuttaa epätasaisen rivivälin, koska 

se suurentaa rivin korkeusvaatimuksia. Yläindeksi- ja alaindeksimerk-

kejä käytettäessä tätä ongelmaa ei ole, jos fonttia ei vaihdeta. Ks. kohtaa 

Riviväli. 

Yläindeksimerkit 

Merkki  Selitys Unicode Windows 

⁰ 0 U+2070  

¹ 1 U+00B9 Alt 0185 

² 2 U+00B2 Alt 0178 

³ 3 U+00B3 Alt 0179 
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⁴ 4 U+2074  

jne.    

⁹ 9 U+2079  

⁺ + U+207A  

⁻ − (miinus) U+207B  

⁼ = U+207C  

⁽ ( U+207D  

⁾ ) U+207E  

ⁿ n U+207F  

Yläindeksimerkit ¹, ² ja ³ sisältyvät useimpiin fontteihin, muut yläindek-

simerkit huomattavasti harvempiin. 

Alaindeksimerkit 

Merkki  Selitys Unicode 

₀ 0 U+2080 

₁ 1 U+2081 

jne.   

₉ 9 U+2089 

₊ + U+208A 

₋ − (miinus) U+208B 

₌ = U+208C 

₍ ( U+208D 

₎ ) U+208E 

Alaindeksimerkit sisältyvät suhteellisen harvoihin fontteihin. 

Ylä- tai alaindeksiksi muotoilu 
Word-ohjelmassa (versiossa Word 2007 ja uudemmissa) yksi tapa 

muotoilla ilmaus ala- tai yläindeksiksi on käyttää Aloitus-välilehden 
Fontti-osassa olevia painikkeita x2 ja x2. Niiden tuottama tulos on 

yleensä hyväksyttävä, mutta ei hyvä: niiden fonttikoko on varsin pieni, 

ja alaindeksi on lähes perusrivillä. Lisäksi tällä tavoin ei saa aikaan esi-

merkiksi yläindeksin yläindeksiä. 

a2 a2  (Wordin alaindeksi- ja yläindeksikäskyillä tehty) 
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Parempaan tulokseen pyrittäessä voi käyttää Wordin tyylejä. Niiden 

käytön oppii melko nopeasti Wordin oppaista, hitaammin Wordin 

omasta ohjeesta. Yksi mahdollinen tyyli on sellainen, jossa ala- ja yläin-

deksien fonttikoko on 10 pistettä. Kun tekstin peruskoko on 12 pistettä, 

tämä vastaa noin 83 %:n kokoa. Alaindeksiä on laskettu 3 pistettä 

(25 % fonttikoosta) ja yläindeksiä nostettu 4 pistettä (noin 33 % fontti-

koosta). Rivinkorkeus on asetettu kiinteästi 14 pisteeksi. 

a2 a2  (tekstissä kuvatulla tavalla tehty oma muotoilu) 

Tässä käytetty tyyli pyrkii ottamaan huomioon tekniset rajoitukset ja 

luettavuuden myös kuvaruudulla. Kun esitystarkkuus (resoluutio) on 

melko huono ja merkkien pienentäminen tapahtuu yksinkertaisella ta-

valla, ei merkkejä voi pienentää kovin paljoa. Tämän takia korotuksen 

tai alennuksen pitää olla melko selvä, jotta ylä- ja alaindeksit erottuisi-

vat tavallisista merkeistä. Laadukkaassa painotekstissä ja hyvää ladon-

taohjelmaa käytettäessä tilanne on toinen, ja silloin voi soveltaa Typo-

grafian käsikirjan ohjeita: koko 65–70 %, yläindeksien korotus noin 

30 %, alaindeksien alennus vähäinen, noin 10 %.  

Matemaattisessa tekstissä on tehokkaampaa käyttää Wordin kaavati-

laa ja sen indeksitoimintoja tai sellaisia merkintöjä kuin a_2 ja a^2, 

jotka Word kaavatilassa muuntaa ala- tai yläindekseiksi. Samat merkin-

nät toimivat myös LaTeXin kaavatilassa. Vrt. Ylä- ja alaindeksien lineari-

sointi. 

Indeksien sisäkkäisyys 
Ylä- tai alaindeksinä olevalla lausekkeella voi itsellään olla ylä- tai alain-

deksi. Sisäkkäisyys voi jatkua pitemmällekin. 

Ohjelmasta riippuu, pienenevätkö indeksit sisäkkäisyyden lisäänty-

essä. Pienentäminen merkitsee tyypillisesti sitä, että indeksin fontti-

koko on noin 50 % perusfonttikoosta. Käytännön syistä pienentämistä 

ei yleensä ole mielekästä jatkaa toisen sisäkkäisyystason jälkeen. Näin 

on esimerkiksi Wordin kaavatilassa, jolla seuraava esimerkki on tehty. 

𝑎𝑥
𝑥𝑥
𝑥

 

Rinnakkaiset indeksit 
Samaan tunnukseen voi liittyä useita samantasoisia alaindeksejä, peri-

aatteessa myös yläindeksejä. Tavallisin tapaus lienee matriisin alkion 
merkitseminen: 𝑎𝑖𝑗 tarkoittaa alkiota, joka on 𝑖:nnellä vaakarivillä ja 

𝑗:nnellä pystyrivillä. Tällaisissa tapauksissa ei ole tapana käyttää mitään 

merkkiä indeksien välissä; Wordin kaavatila jättää pienen välin. 

Jos voi syntyä sekaannuksia tai monitulkintaisuutta, indeksit on ero-

tettava pilkulla (tai puolipisteellä). 
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𝑎1,12 

Ala- ja yläindeksin käyttö yhdessä 
Jos samaan tunnukseen liittyy sekä ala- että yläindeksi, niin alaindeksi 

on yleensä loogisesti sisempi. Esimerkiksi indeksoituun muuttujaan 𝑥𝑖 

voi liittyä yläindeksi, joka osoittaa potenssiin korotusta. Tekstinkäsit-

telyssä on tällöin luonnollista kirjoittaa ensin alaindeksi, sitten yläin-

deksi. 

xi
2 

Kaavaeditoreissa ja vastaavissa voidaan noudattaa matemaattisten il-

mausten taiton perinteitä: alaindeksi ja yläindeksi sijoitetaan päällek-

käin. Tällaista asettelua varten ohjelmassa on yleensä oma valintansa. 

Indeksit sijaitsevat tällöin tavallisesti niin, että niiden vasemmat reunat 

ovat samassa kohdassa.  Indeksit eivät välttämättä näytä olevan täysin 

päällekkäin, jos niiden leveydet ovat erilaiset. 

𝑥𝑖
2 

Tensoreihin liittyvissä merkinnöissä käytetään kuitenkin ala- ja yläin-
deksejä siten, että niiden järjestys on merkitsevä, eli esimerkiksi 𝑇𝑖𝑗 tar-

koittaa eri asiaa kuin 𝑇𝑗
𝑖 . Tällöin on käytettävä menetelmiä, joilla lisä-

tään yksi indeksi kerrallaan. 

Ylä- ja alaindeksimerkkaus 
Ylä- tai alaindeksiksi merkkauksen tuottama tulos riippuu käytetystä 

merkkauskielestä ja sen toteutuksesta. Esimerkiksi LaTeXissa tulos on 

yleensä hyvä. 

HTML:n sup- ja sub-merkkaus on toteutettu eri selaimissa eri tavoin 

eikä yleensä laadukkaasti. Niinpä verkkosivuilla onkin parempi käyttää 

span-merkkausta ja CSS-tyyliohjetta, joka tavallaan vastaa edellä kuvat-

tua muotoilua. Aiheesta on ohjeita verkkosivulla Math in HTML (and 

CSS). 

Ylä- ja alaindeksien linearisointi 
Jos matemaattinen ilmaus joudutaan linearisoimaan, voidaan ylä- ja 

alaindeksi käsitellä kuten Wordin kaavatilassa tehdyssä linearisoin-

nissa. Se vastaa melko yleistä käytäntöä, ja siinä alaindeksin edessä on 

alaviiva ”_” ja yläindeksin edessä sirkumfleksi ”^”. Esimerkiksi 𝑥𝑖 kirjoi-

tetaan tällöin 𝑥_𝑖, ja 𝑥𝑎+𝑏 kirjoitetaan 𝑥^(𝑎 + 𝑏). 

Z-muunnos 
ℨ(𝑎𝑛) standardinmukainen merkintä lukujonon (𝑎𝑛) Z-muunnokselle 

http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/math/
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/math/
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Z-muunnos (Z transform) määritellään seuraavasti: 

ℨ(𝑎𝑛)(𝑧) =  ∑𝑎𝑛

∞

𝑛=0

𝑧−𝑛 

Merkintää käytetään kuitenkin myös muunnoksen kaksipuolisesta 

(two-sided) muodosta, jonka määritelmässä summauksen alaraja on 

−∞ eikä 0. 

ℨ fraktuuran versaali-Z (black-letter capital z)  

U+2128 Unicode 

\mathfrak{Z} LaTeX kaavatilassa (eufrak-paketti) 

\frakturZ Word kaavatilassa 

Ääretön  

∞  äärettömän merkki (infinity)  

U+221E  Unicode 

\infty LaTeX ja Word kaavatilassa 

 

Äärettömän merkkiä käytetään raja-arvojen yhteydessä. Niissä 𝑥 → ∞ 

tarkoittaa, että 𝑥 kasvaa rajatta, ja 𝑥 → −∞, että 𝑥 pienenee rajatta. Ää-

rettömän merkkiä käytetään myös lukuvälien merkinnöissä ja niin sa-

notuissa epäoleellisissa integraaleissa, joissa määrätyn integraalin ala-

raja on −∞ tai yläraja on ∞; ne määritellään raja-arvojen avulla, esi-

merkiksi seuraavasti: 

∫ 𝑓(𝑥)
∞

𝑎

 d𝑥 = lim
𝑏→∞

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎

 d𝑥 

Äärettömän merkin edessä voidaan käyttää plusmerkkiä (+∞) selvyy-

den vuoksi tai symmetrian takia, kun samassa yhteydessä esiintyy −∞. 

Plusmerkki ei vaikuta ilmauksen merkitykseen.  

 

Matemaattisten tekstien kirjoittamisen tekniikat 

Tekniikan valinta 
Matemaattisia merkintöjä kirjoitetaan hyvin erilaisissa tilanteissa ja 

monenlaisilla välineillä. Tekniseltä kannalta voidaan erottaa seuraavat 

tapaukset: 

– Pelkkä teksti ilman mitään muotoiluja. Tällöin esimerkiksi kursi-

vointi yleensä jätetään pois, ja ylä- ja alaindeksit esitetään 
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tavallisena tekstinä tai erikoismerkinnöillä; esimerkiksi 𝑎𝑥+𝑦 saate-

taan kirjoittaa a^(x+y) ja 𝑎2 joko a_2 tai vain a2. 

– Teksti, jossa voidaan käyttää yksinkertaisimpia muotoilukeinoja 

kuten kursivointia ja yläindeksejä. Sellaista voidaan kirjoittaa teks-

tinkäsittelyohjelmilla ja useimmilla sähköpostiohjelmilla.  

– Kaavaeditorit, ladontaohjelmat ja muut välineet, joilla voidaan 

muotoilukeinojen lisäksi asemoida tekstiä esimerkiksi jakoviivaa 

käyttäviksi murtolausekkeiksi ja sijoittaa merkkien päälle erilaisia 

symboleita. 

 

 
Alkeellisella Muistio-ohjelmallakin (Notepad) voidaan kirjoittaa matemaattisia 

ilmauksia, mutta pelkkänä tekstinä. 

 

 
Thunderbird-sähköpostiohjelmassa voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja, kuten 

kursivointeja ja yläindeksejä. 
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LibreOfficessa kaavan voi kirjoittaa valikkopohjaisesti (Elementit-ikkunan avulla) 

tai eräänlaista merkkausta käyttäen (tekstialue kaavan alapuolella). 

Esitystavan yhtenäisyys 

Käytä samantasoisia esitysmuotoja 
Yleensä kannattaa käyttää kehittyneintä kaavojen esittämisen tapaa, 

joka on käytettävissä, ja käyttää sitä johdonmukaisesti. Jos dokumen-

tissa käytetään esimerkiksi Wordin kaavatilaa, on turvallisinta kirjoit-

taa kaikki matemaattiset ilmaukset sillä. Tämä koskee jopa yksittäisen 

muuttujan kuten 𝑥 mainitsemista tekstissä. 

Esimerkiksi ilmaus f(a) voidaan kyllä kirjoittaa pelkkänä muotoiltuna 

tekstinä, kuten tässä virkkeessä on tehty. Tulos on kuitenkin huono, 

koska f-kirjain törmää alkusulkeeseen (ks. Kursivointi ja välistys). Kaa-

vatilan esitys 𝑓(𝑎) on parempi. Näin vältetään myös se, että tekstissä 

esiintyvä ilmaus poikkeaa ulkoasultaan saman ilmauksen ulkoasusta 

näyttökaavassa. 

Periaate koskee myös tekstissä esiintyviä yksittäisiä merkkejä ja tun-

nuksia: on vältettävä eroja saman symbolin eri esiintymien välillä. Esi-

merkiksi kaavatilan tuottama kertomerkki on suurehko, ”×”, ja selvästi 

suurempi kuin Cambria-fontin kertomerkki ”×”. Toinen esimerkki on, 

että Cambrian kursiivi-x x on varsin erilainen kuin kaavatilan tuottama 

matemaattisen kursiivin x, 𝑥, joka on teknisesti sanottuna Cambria 

Math -fontin erikoismerkki. 

Yhtenäisyyden vuoksi on parasta käyttää tekstissä samaa fonttia kuin 

kaavoissa tai yhteensopivaa fonttia. Jos Wordissa käytetään kaavatilaa, 
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jossa fonttina on Cambria Math, tekstiin sopii parhaiten Cambria, koska 

se on suunniteltu Cambria Mathin kanssa yhteensopivaksi.  

Kaava kuvana vain hätäratkaisu 
Matemaattisen ilmauksen esittäminen kuvana on usein houkutteleva ja 

usein käytetty vaihtoehto, etenkin verkkosivuilla. Se on näennäisesti 

helppo ratkaisu: kirjoitetaan kaava sopivalla kehittyneellä välineellä ja 

otetaan ruutukaappaus, ellei sitten väline suoraan tarjoa mahdolli-

suutta tallentaa kaava kuvamuodossa. Tällaisia tapoja käytetään ylei-

sesti muun muassa Wikipediassa ja MathWorldissa. 

Kaavan esittämistä kuvana tulisi kuitenkin välttää tyyli- ja selvyys-

syistä. Ero tekstin ja matemaattisten ilmausten välillä muodostuu hel-

posti häiritseväksi, eikä aina ole helppo hahmottaa vastaavuuksia. Li-

säksi esimerkiksi Word-dokumenttiin liitettyä kuvaa ei voi myöhemmin 

muokata, paitsi tietysti vaihtamalla tilalle toinen kuva. Kuvaa voi kyllä 

suurentaa tai pienentää, mutta suurennettaessa tarkkuus yleensä kärsii. 

 

 
Wikipedian matematiikkasivuilla kaavat on yleensä esitetty kuvina, ja ne eroavat 

tekstistä tyyliltään hyvinkin selvästi. Esimerkiksi tässä tekstikappaleen lopussa 

oleva x-kirjain on aivan erinäköinen kuin kaavassa olevat x:t. 

Tyyliongelmat korostuvat, kun sivua suurennetaan. Nykyaikaiset selai-

met osaavat melko hyvin suurentaa myös kuvia, mutta tulos on silti 

usein olennaisesti erilainen kuin tekstin suurentamisessa. Kun kuvaa 

http://www.wikipedia.fi/
http://mathworld.wolfram.com/
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suurennetaan, siihen ei tule lisää tarkkuutta, vaan kuvassa oleva teksti 

näyttää rakeiselta. 

 
Wikipedian sivua suurennettaessa korostuu se, että kuvana esitetty kaava on 

epäterävä ja aivan eri tyylillä kuin teksti. 

 
Myös MathWorldissa yleensä yksinkertaisetkin kaavat ovat kuvina. 

Yksinkertaistenkin kaavojen esittämistä kuvina voidaan perustella sillä, 

että jos monimutkaiset kaavat kuitenkin joudutaan esittämään kuvina, 

niin kaikkien kaavojen esittäminen kuvina yhtenäistää tyyliä. Yleensä 

ongelmat ovat kuitenkin isompia kuin tämä hyöty. 

Tekstin kirjoittaminen 
Monissa tilanteissa voidaan kirjoittaa vain pelkkää tekstiä. Esimerkkejä: 

– Monet ohjelmat, joita eri syistä joudutaan käyttämään kirjoittami-

seen, eivät tarjoa mitään tekstin muotoilukeinoja. 

– Tekstiviestit ovat normaalisti pelkkää tekstiä. 

– Sähköpostiviestit kirjoitetaan yleensä pelkkänä tekstinä. Tosin 

useimmissa sähköpostiohjelmissa voi käyttää ”muotoiltua tekstiä”, 
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mutta se on melko kömpelöä eikä kovin luotettavaa. Yleensä muu 

kuin pelkkä teksti lähetetäänkin sähköpostin liitetiedostona. 

– Useimmat www-sivuilla olevat toiminnot kuten palautelomakkeet 

ja keskustelupalstat sallivat vain pelkän tekstin kirjoittamisen. 

– Kun tietoa on tallennettava tietokantaan, se on esitettävä pelkkänä 

tekstinä, ellei tietokannan rakenteessa ja käyttöliittymässä ole erik-

seen varauduttu muuhun. 

Kun matemaattinen ilmaus esitetään pelkkänä tekstinä, joudutaan 

usein käyttämään erilaisia erikoismerkintöjä, oikeiden matemaattisten 

ilmausten korvikkeita. Kuten kohdassa Esityksen linearisointi jo mainit-

tiin, esimerkiksi yläindeksit tyypillisesti esitetään ^-merkin avulla: 𝑎𝑛  

kirjoitetaan 𝑎^𝑛. Periaatteessa yläindeksejä voidaan tuottaa erikois-

merkeillä, mutta tämä koskee lähinnä kaikkein tavallisimpia yläindek-

sejä kuten “²”. Kursivoinnin tekeminen erityisillä kursiivimerkeillä on 

lähinnä teoreettinen mahdollisuus. Tavallisesti kursivointi vain jätetään 

pois. 

Tässä kuvattavat tekniikat ovat perusmenetelmiä, joista on hyötyä 

kaikessa kirjoittamisessa. Niitä voi käyttää myös esimerkiksi kaavaedi-

torissa, vaikka se tarjoaa omia keinojaan erikoismerkkien kirjoittami-

seen.  

Standardinäppäimistö 
Nykyinen suomalainen näppäimistöstandardi (SFS 5966) sisältää joita-

kin parannuksia myös matemaattisten ilmausten kirjoittamiseen, 

vaikka se onkin tarkoitettu ensisijaisesti eurooppalaisten kielten kirjoit-

tamiseen. Standardin mukainen näppäimistöasettelu ei sisälly Win-

dows-järjestelmiin valmiina, vaan se on asennettava erikseen. Ks. verk-

kosivua Suomalainen monikielinen näppäimistö. 

 
Yksinkertaistettu kaaviokuva standardinäppäimistöstä. Näppäimen oikeaan 

alanurkkaan on merkitty se merkki, jonka näppäin tuottaa yhdessä AltGr-näppäi-

men kanssa käytettynä. 

https://jkorpela.fi/uusinappis.html
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Standardinäppäimistössä kertomerkki ”×” voidaan kirjoittaa yhdistel-

mällä AltGr X eli painamalla AltGr-näppäin alas ja, sitä alhaalla pitäen, 

näpäyttämällä X-näppäintä. Vastaavasti asteen merkki ”°” kirjoitetaan 

yhdistelmällä Vaihto AltGr 0 eli painetaan Vaihto- eli Shift-näppäin ja 

AltGr-näppäin alas ja näpäytetään näppäintä 0 (nolla). Promille-

merkki ”‰” kirjoitetaan yhdistelmällä AltGr 5. Negaation merkille ”¬” 

standardi ei määrittele näppäilyä, mutta käytännön toteutuksissa sen 

tuottaa yhdistelmä AltGr §, samoin yhdistelmä Vaihto AltGr L. 

Standardinäppäimistössä AltGr välilyönti tuottaa sitovan välilyönnin, 

jolla voidaan estää epäsuotavia rivinvaihtoja. 

Lisäksi standardinäppäimistöllä voidaan tuottaa useita kirjaimen ja 

tarkkeen yhdistelmiä, esimerkiksi ā (a ja pituusmerkki) näppäilemällä 

Vaihto AltGr ¨ A. Tällaiset mahdollisuudet ovat kuitenkin varsin rajoittu-

neita matemaattisten merkintöjen kannalta. 

Paremman puutteessa voi joskus käyttää standardinäppäimistöllä 

tuotettavaa ajatusviivaa ”–” (AltGr yhdysmerkki) miinusmerkin korvik-

keena, rivinkeskistä pistettä ”·” (Vaihto AltGr X) kertopisteen korvik-

keena ja tanskalaista Ö:tä Ø (AltGr Ö) tyhjän joukon merkin korvik-

keena. 

Muut näppäimistöasettelut 
Näppäimistön toimintaa voi muuttaa vaihtamalla näppäimistöasettelua, 

ja uusia näppäimistöasetteluja voi luoda MSKLC-ohjelmalla (Microsoft 

Keyboard Layout Creator), jonka käytöstä on olemassa ohjeisto MSKLC 

Guide. Hankalinta asiassa on sen valitseminen, mihin näppäimeen tai 

näppäinyhdistelmään kukin tarvittava merkki liitetään niin, että vastaa-

vuus on helppo ymmärtää ja muistaa. 

 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102134
https://msklc-guide.github.io/
https://msklc-guide.github.io/
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Itse tehty näppäimistöasettelu, jossa kirjainnäppäimet tuottavat lähinnä kirjai-

menkaltaisia merkkejä, esimerkiksi Q-näppäin ℚ-merkin. 

Verkkosivulta Math Keyboard layout for QWERTY keyboards on Win-

dows on ladattavissa MSKLC:llä tehty asettelu, joka mahdollistaa useim-

pien tässä kirjassa kuvattujen merkkien kirjoittamisen suoraan näp-

päimistöltä, ohjelmasta riippumatta.   

Tekstieditorit 
Tekstieditori (text editor) tarkoittaa ohjelmaa, joka on tarkoitettu pel-

kän tekstin kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. Tekstieditoreja ovat esi-

merkiksi Windowsiin kuuluva Muistio (Notepad) ja sitä huomattavasti 

monipuolisempi Notepad++ sekä eri käyttöympäristöihin saatavissa 

oleva Emacs. 

Matemaattisten merkintöjen kannalta keskeistä tekstieditorissa on 

se, miten helppoa sillä on kirjoittaa erikoismerkkejä. Esimerkiksi Ba-

belPad sisältää mahdollisuuden hakea merkkiä sen nimen perusteella 

tai valita merkki paletista, mutta siinä ei ole käteviä näppäinyhdistelmiä 

eikä mahdollisuuksia niiden määrittelyyn. Esimerkiksi neliöjuuri-

merkki ”√” voidaan kirjoittaa seuraavasti: napsautetaan kuvaketta, joka 

avaa merkkipaletin (Unicode Character Map), valitaan sitten valikosta 

lohko ”Mathematical Operators”, etsitään haluttu merkki, napsautetaan 

sitä ja lopuksi napsautetaan Insert-painiketta. Tämä on helppoa, mutta 

ei kovin kätevää, koska samat toimenpiteet pitää toistaa aina, kun 

merkkiä tarvitaan. 

https://jkorpela.fi/math/kbd.html
https://jkorpela.fi/math/kbd.html
http://notepad-plus-plus.org/
http://www.gnu.org/software/emacs/
http://www.babelstone.co.uk/software/babelpad.html
http://www.babelstone.co.uk/software/babelpad.html
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BabelPadin merkkipaleteissa merkit ovat Unicode-numeron mukaisessa järjestyk-

sessä, mutta merkkejä voi hakea myös mm. Unicode-nimen perusteella. 

Matemaattisen tekstin kirjoittamiseen hyvin soveltuvia tekstieditoreja 

ei juuri ole. Yksi syy tähän on, että matemaattiset ilmaukset on yleensä 

parempi kirjoittaa kaavaeditoreilla tai vastaavilla, ei pelkkänä tekstinä. 

Jos suhteellisen monimutkainen kaava pitää esittää pelkkänä teks-

tinä, on useinkin parasta kirjoittaa se ensin kaavaeditorilla tai muulla 

kehittyneellä välineellä ja muuntaa sitten pelkäksi tekstiksi sen toimin-

noilla. Esimerkiksi kun on kirjoitettu kaava Wordin kaavatilassa, voi-

daan napsauttaa kaavan oikealla puolella olevaa nuolta (joka tulee nä-

kyviin, kun osoitin viedään kyseiselle alueelle) ja valita vaihtoehto ”Li-

neaarinen”. 
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Wordin kaavatilassa voi myös muuntaa kaavan pelkäksi tekstiksi. 

 

Näin saadaan esimerkiksi 𝑥 = (−𝑏 ± √(𝑏^2 − 4𝑎𝑐))/2𝑎. Wordin tuot-

tamat ”lineaariset” esitykset eli tekstiesitykset sisältävät joitakin hiukan 

erikoisia merkintöjä. Niitä voi osittain korjailla; esimerkiksi merkin-

nän ”^2” voi usein korvata merkillä ”²” (ks. Ylä- ja alaindeksit). 

Merkkipaletti 
Useimmissa käyttöympäristöissä on käytettävissä ohjelma, jolla voi va-

lita merkin taulukkomuotoisesta valikosta, merkkipaletista. Tässä käsi-

tellään yleisimmin käytettävissä olevaa sellaista ohjelmaa, Windowsin 

Merkistö-ohjelmaa (Character Map, CharMap). Se on kaikissa Windows-

järjestelmissä, joskin sen monipuolisuus vaihtelee Windowsin version 

mukaan. 

Merkistö-ohjelma on Windowsissa aika lailla piilotettuna. Se on Käyn-

nistä-valikon kohdassa Windowsin apuohjelmat (vanhemmissa versi-

oissa: Apuohjelmat → Järjestelmätyökalut), vaikka kyse on tavallisesta 

käytön apuvälineestä eikä järjestelmän ylläpidon työkalusta. 

Merkistö-ohjelma näyttää merkkejä pienissä laatikoissa taulukkona 

(kuva jäljempänä). Taulukosta näkyy kerralla vain pieni osa, mutta sitä 

voi vierittää alas ja ylös oikealla olevaa vierityspalkkia käyttäen. Merkit 

ovat Unicode-numeron mukaisessa järjestyksessä. 

Merkki voidaan valita kaksoisnapsautuksella. Tällöin merkki kopioi-

tuu Kopioitavat merkit -ruutuun, josta merkit saa leikepöydälle Kopioi-

painikkeella. Leikepöydältä niitä voi käyttää tavalliseen tapaan. Voidaan 

esimerkiksi napsauttaa hiirellä haluttua lisäyskohtaa ja näppäillä Ctrl V. 
∀ 
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Merkistö-ohjelman käyttöä Windows 7:ssä. 

Riittävän uusissa Windowseissa Merkistö-ohjelma sisältää valintaruu-

dun Näytä lisätiedot. Se kannattaa valita ja pitää valittuna; valinta on-

neksi säilyy, vaikka Merkistö suljetaan. 

Tässä tilassa merkkejä voi ryhmitellä valitsemalla Ryhmittelyperuste-

valikoista kohta Unicode-alialue. Tällöin Merkistö-ohjelman ikkunan 

oikealle puolelle tulee pienempi ikkuna, josta voi valita merkkiryhmän, 

kuten ”Matemaattiset merkit”. 

Merkistö-ohjelmalla voi tuottaa vain sellaisia merkkejä, joiden 

Unicode-numero on enintään U+FFFF. Ulkopuolelle jää muun muassa 

joukko matematiikassa harvoin käytettyjä erikoismerkkejä. Niitä voi 

kirjoittaa esimerkiksi Word-ohjelman toiminnolla Lisää → Merkki, joka 

avaa hiukan toisenlaisen, Wordin sisällä toimivan merkkipaletin. 

Merkistö-ohjelman (samoin kuin Wordin vastaavan toiminnon) ikku-

nan yläosassa olevasta Fontti-valikosta tehdyllä valinnalla on useita vai-

kutuksia: 

–  se määrää, minkä fontin mukaisina ohjelma näyttää taulukossa 

olevat merkit. 

– se määrää myös, mitä merkkejä taulukossa ylipäänsä on: vain ne 

merkit, joilla on esitys kyseisessä fontissa 
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– se määrää merkin fontin, jos merkki valitaan, kopioidaan ja liite-

tään sellaiseen ohjelmaan, jossa ylipäänsä voi käyttää eri fontteja 

(esimerkiksi Wordiin).  

Tämän takia fontti kannattaa asettaa samaksi, jota tekstissä muutoin 

käytetään, ellei ole erityistä tarvetta käyttää merkkivalikoimaltaan laa-

jempaa fonttia. Ks. Fontit. 

Alt- ja AltGr-näppäilyt 
Tässä kirjassa on edellä kuvattu merkin kirjoittaminen sen Unicode-nu-

meron perusteella Alt-näppäimen avulla: kirjoitetaan Unicode-numero 

ja näppäillään Alt X. Jos Unicode-numeroa välittömästä edeltävä merkki 

on numero 0–9 tai kirjain a–z, on ennen Unicode-numeroa kirjoitettava 

U+ (muutoin edeltävän merkin tulkitaan kuuluvan Unicode-numeroon). 

Menetelmä toimii lähinnä Wordissa ja Wordpadissä. 

Lisäksi on kuvattu AltGr-näppäimen käyttö merkkien tuottamiseen, 

tavalla. Menetelmä toimii kaikissa ohjelmissa Windowsissa, mutta ra-

joittuu niihin merkkeihin, joille näppäimistöasettelu määrittelee tällai-

sen toiminnan. 

Usein mainitaan myös menetelmä, jossa käytetään Alt-näppäintä yh-

dessä numeronäppäimistön numeroiden kanssa. Näin voidaan tuottaa 

lähinnä ns. Windows Latin 1 -merkistön merkkejä. Menetelmä kuvataan 

verkkosivustossa Merkkien kirjoittamisen ohjeita, jossa kerrotaan myös 

useista muista samantapaisista menetelmistä. 

Esimerkiksi kertomerkki × voidaan Wordissa tuottaa useilla vaihto-

ehtoisilla tavoilla: 

• D7 Alt X 

• AltGr X (jos standardinmukainen suomalainen näppäimistö) 

• Alt 0215  (numeronäppäimistöä käyttäen) 

• Alt 158 (numeronäppäimistöä käyttäen). 

Apuohjelmat 
Saatavilla on myös maksuttomia apuohjelmia, joiden avulla merkkejä 

voi kirjoittaa niiden Unicode-numeron tai -nimen perusteella näp-

päimistöä käyttäen. Tämä on usein sujuvampaa kuin merkkipalettien 

käyttö. Tästäkin on tietoa verkkosivustossa Merkkien kirjoittamisen oh-

jeita. 

Tekstinkäsittelyohjelmat 
Tekstinkäsittelyohjelman muotoilukeinojen valikoima sisältää yleensä 

ainakin kursivoinnin, lihavoinnin, fontin ja fonttikoon vaihtamisen sekä 

ala- ja yläindeksit. Esimerkiksi Windowsin mukana tuleva WordPad tar-

joaa nämä keinot eikä paljoa enempää. 

http://www.julkaisija.fi/kirjoita/
http://www.julkaisija.fi/kirjoita/
http://www.julkaisija.fi/kirjoita/
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WordPad on lähinnä vahvasti yksinkertaistettu muunnelma Wordista. 

Kaavaeditorit 
Kaavaeditori on erillinen ohjelma taikka tekstinkäsittelyohjelman tai 

muun ohjelman osa, jolla voi tuottaa matemaattisia kaavoja, myös näyt-

tökaavoina. Wikipedian sivulla Formula editor on lueteltu suurehko 

joukko erilaisia kaavaeditoreja ja luonnehdittu niitä. 

Wordin kaavatila 
Tässä kirjassa käsitellään Wordin kaavatilaa sellaisena kuin se on Wor-

din versiosta 2007 alkaen. Se ei toimi ns. yhteensopivuustilassa, joka 

tuottaa dokumentteja, jotka voidaan avata myös Wordin vanhemmilla 

versioilla. Jos dokumentissa on kaavatilassa tehty kaava ja dokumentti 

muutetaan yhteensopivuustilaan, Word muuttaa kaavan kuvaksi. Tämä 

merkitsee, ettei kaavaa enää voida muokata. 

Wordin kaavatilassa voidaan muun muassa tehdä kirjoitetusta kaa-

vasta ”rakenneosa”, jota käyttäen voi helposti tuottaa lisää samaa muo-

toa olevia kaavoja. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_editor
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Tässä ollaan luomassa ”rakenneosaa” raja-arvojen esittämiseen. 

Wordin aiempien versioiden kaavatoiminnot ovat olennaisesti suppe-

ampia, ja toimintaperiaatteissa on olennaisia eroja. Vanhempi editori 

Microsoft Kaava 3.0 (Microsoft Equation 3.0) poistettiin vuonna 2018. 

Sillä tehdyt kaavat näkyvät ainakin, jos koneeseen on asennettu MT 

Extra -fontti. Niitä ei voi muokata Wordin uusissa versioissa, ellei asen-

neta (maksullista) MathType-ohjelmistoa. 

Wordin ohjeissa ei käytetä nimitystä ”kaavatila”. Tässä kirjassa kuiten-

kin puhutaan lyhyyden vuoksi kaavatilasta. 

Wordin kaavatilan käynnistys 
Wordin kaavatila (Word 2007:n tai uudemman sisäinen kaavatila) voi-

daan käynnistää komennolla Lisää → Kaava taikka näppäilemällä Alt = 

eli Alt Shift 0. Tällöin avautuu kaavatyökalujen Yhtälö-välilehti (van-

hoissa versioissa nimellä Rakenne-välilehti), jossa on varsin paljon toi-

mintoja. Lisäksi tekstin siihen kohtaan, jossa ollaan, ilmestyy kaavan 

muokkaamisen pieni alue, joka tarvittaessa suurenee. 

 
Word 2007:n kaavatyökalut. Uudemmissa versioissa Rakenne-välilehden nimenä 

on ”Yhtälö”, joka ei ole parempi. 

 
Kaavan kirjoittamisen ja muokkaamisen alue. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56828
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56828
https://www.wiris.com/equation_editor/microsoft
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Wordin kaavatilan yksinkertainen käyttö 
Kaavatilassa voi kirjoittaa tekstiä näppäimistöltä normaalisti. Merkkejä 

voi myös lisätä edellä kuvatuilla tavoilla tai vaikkapa kopioida leikepöy-

dän kautta muualta kaavatilaan. 

Tekstiä kirjoitettaessa on kuitenkin vältettävä välilyöntien käyttöä.  

Kaavatilassa Word lisää omien sääntöjensä mukaisesti tyhjää tilaa 

muun muassa operaattorien ympärille. Esimerkiksi kun näppäillään 

a+b-c, niin kaavatilassa Word automaattisesti muuntaa sen muotoon 

𝑎 + 𝑏 − 𝑐. Se siis lisää tyhjää väliä ja muuttaa yhdysmerkin (-) miinus-

merkiksi (−).  

Välilyöntiä on kuitenkin käytettävä kahden tunnuksen välissä, jotta 

ne eivät muodostaisi yhtä tunnusta. Esimerkiksi näppäily ”sin x” tuottaa 

tuloksen sin 𝑥. Lisäksi jos pilkun edellä ja jäljessä on numero, on pilkun 

jälkeen kirjoitettava välilyönti, jotta Word ei pitäisi sitä desimaalipilk-

kuna. Esimerkiksi 𝑓(0,1) sisältää vain yhden argumentin, reaaliluvun 

0,1. Jos tarkoitetaan kokonaislukuargumentteja 0 ja 1, on näppäil-

tävä ”f(0, 1)”, josta syntyy 𝑓(0, 1). 

Kaavatilassa Word muuttaa yleensä kirjaimet matemaattiseksi kursii-

viksi. Usein on tarpeen estää tämä; esimerkiksi vakiot e, i ja π tulee 

standardin mukaan kirjoittaa kursivoimattomina. Tätä varten voidaan 

valita kirjain tai tunnus hiirellä ja napsauttaa kaavatilan Rakenne-väli-

lehden vasemmassa yläkulmassa olevaa painiketta ”abc Normaali 

teksti”. (Kuvassa näkyy Word 2007:n mukainen painike; uudemmissa 

on hämärämmin ”ab Normaali”.) 

 

Kaavatilassa on myös suppeahko mutta käytännöllinen oma merkkipa-

letti, jonka alkua näkyy yllä olevassa kuvassa. 

Ylä- tai alaindeksin voi kirjoittaa jäljempänä kuvattavalla tavalla vali-

koiden kautta, mutta yleensä on sujuvampaa kirjoittaa yläindeksin 

eteen sirkumfleksi ^ (Vaihto ¨) ja alaindeksin eteen alaviiva _ (Vaihto -). 

Esimerkiksi a^4 tuottaa kaavatilassa ilmauksen 𝑎4, ja x_i tuottaa il-

mauksen 𝑥𝑖 . Indeksit menevät tällöin tarvittaessa päällekkäin: C_n^k 

tuottaa ilmauksen 𝐶𝑛
𝑘. 

Monia erikoismerkkejä voi kirjoittaa \-merkinnöillä, jotka on kuvattu 

tässä kirjassa. Esimerkiksi kun kirjoitetaan \pi ja sitten jokin muu 

merkki kuin kirjain, esimerkiksi välilyönti, Word muuttaa kaavatilassa 

merkinnän π-kirjaimeksi. (Se tulee kursivoituna, joten kursivointi pitää 

yleensä erikseen poistaa painikkeella ”Normaali”.) 
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Kaavojen esitysmuodot 
Jos kaavatilassa lisätään ilmaus tekstikappaleen sisälle, ilmauksesta tu-

lee tekstikaava. Jos taas ilmaus lisätään tekstikappaleen alkuun, ilmauk-

sesta tulee näyttökaava, joka on keskitetty. Esitysmuotoa voi muuttaa 

käyttämällä ilmauksen oikealla puolella olevaa pientä alaspäin osoitta-

vaa kolmiota (kun ilmaus on valittuna), jolloin avautuu valikko: 

 
Kaavatilan välineitä kaavan esitysmuodon muuntamiseen. 

Vaihtoehtojen nimitykset ovat hiukan vaikeaselkoisia, mutta niiden 

merkitykset on kuvattu seuraavassa taulukossa. 

Valikon kohta Merkitys Esimerkki 

Tallenna uutena kaavana 

Kaava tallennetaan myö-

hempää käyttöä varten; 

muoto ei muutu  

Perus (tai: Muuta näytöksi) Näyttökaava 
1

1 + 𝑥2
 

Lineaarinen 
Linearisoitu, pelkkää teks-

tiä 
1/(1 + 𝑥^2 ) 

Muuta tekstin tasossa olevaksi Tekstikaava 
1

1+𝑥2
  

Tasaus 

Haluttu tasaus, esimer-

kiksi näyttökaava vasem-

malla 

1

1 + 𝑥2
 

Toiminnossa ”Tallenna uutena kaavana” voi antaa kaavalle haluamansa 

nimen (oletusnimenä on kaava linearisoituna). Kaava ilmestyy tällöin 

siihen valikkoon, jonka Lisää → Kaava avaa, valmiiden kaavojen jälkeen 

otsikon ”Yleistä” alle. Sieltä sen voi valita myöhemmin uudestaan käy-

tettäväksi. 

Uudemmissa Wordin versioissa tässä on myös vaihtoehtot ”Kaikki - 

ammattilainen” ja ”Kaikki - lineaarinen”. Niillä saa paljon sotkua aikaan, 



191 
 

koska ne muuttavat dokumentin kaikki kaavat vastaavasti  tai lineari-

soiduiksi. 

Wordin kaavatilan rakenteet 
Kaavatilan Yhtälö-välilehden (aiemmin Rakenne) kohtien suomenkieli-

set nimet ovat osittain harhaanjohtavia, jopa käännösvirheitä. Kuvat 

ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät kata kunkin kohdan koko sisältöä. 

Seuraavassa taulukossa kohtien merkitykset on kuvattu oikeammin. 

Nimitys Merkitys Esimerkki 

Murtoluku Murtolausekkeet, mukaan lukien murtoluvut 
1

𝑎 + 𝑏
 

Indeksi (aiemmin Ko-

mentosarja) 
Ylä- ja alaindeksit, myös niiden yhdistelmät 𝑎𝑖

𝑛  

Juurilauseke (aiemmin 

Juurimerkki) 
Juurilausekkeet √𝑓(𝑥)

𝑛
 

Integraali 
Integraalit, myös käyrä-, pinta- ja tilavuusin-

tegraalit ja moninkertaiset integraalit 
∮𝑓(𝑥)d𝑥

 

C

 

Suuret operaattorit 

Monikko-operaattoreilla ∑, ∏, ∐, ⋃, ⋂, ⋁ ja ⋀ 

muodostetut lausekkeet (näyttö- tai tekstikaa-

voina) 

∑𝑓(𝑥)𝑘
∞

𝑘=0

 

Sulkeet (aiemmin Haka-

sulje) 

Erilaisilla sulkeilla ym. rajoittimilla kuten ( ), [ ], 

{ }, 〈 〉, ⌊ ⌋ muodostetut lausekkeet ja ryhmittelyt 
{
𝑥 + 𝑦 = 2
2𝑥 − 5𝑦 = 7

 

Funktio Trigonometriset funktiot ja hyperbelifunktiot sinh 2𝑥 

Korostus 
Merkinnät merkkien ylä- ja alapuolella ja kaavan 

kehystys 
�̂� 

Raja-arvo ja logaritmi 

(aiemmin Raja ja loki) 

Raja-arvot, logaritmit, minimi- ja maksimimer-

kinnät 
max
0≤𝑥≤1

𝑥𝑒−𝑥
2
 

Operaattori Sekalaisia operaattorisymboleita ja -rakenteita ≝ 

Matriisi 
Matriiseja ja niihin liittyviä sulkeita ja ellipsi-

merkkejä 
(
1 4
7 −2

) 

 

Kaavan rakentaminen Wordin kaavatilassa 
Kaava kannattaa yleensä kirjoittaa rakenteellisesti ”ylhäältä alas” eli va-

litsemalla ensin ylimmän tason rakennetta vastaava toiminto, sitten 

seuraavan tason toiminnot jne. Esimerkiksi seuraava lauseke on ylim-

mällä rakennetasolla monikkosumma, joka on muodostettu ∑-operaat-

torilla: 
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∑𝑓(𝑥)𝑘
∞

𝑘=0

 

Tässä tapauksessavalitaan ensin kaavatilan Suuret operaattorit -koh-

dasta kyseinen operaattori. Siellä on useita vaihtoehtoja, joista tässä va-

litaan se, jossa summaoperaattorin yllä ja alla on lauseke: 

 
Tällöin kaavaan ilmestyy seuraava sisältö: 

∑  

Kun pisteviivalliseen ruutuun napsautetaan, päästään kirjoittamaan sii-

hen tekstiä. Symbolin alle voidaan kirjoittaa suoraan i=1, ja symbolin 

yläpuolelle saadaan äärettömän merkki ∞ esimerkiksi kirjoittamalla 

\infty ja välilyönti taikka napsauttamalla kyseistä merkkiä kaavatilan 

merkkipaletissa. Operaattorin jälkeen tuleva ilmaus on tässä tapauk-

sessa potenssi, joten napsauttamisen jälkeen valitaan kaavatilasta yläin-

deksirakenne: 
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Näin saadaan aikaan seuraavanlainen sisältö, johon on helppo lisätä po-

tenssiin korotettava lauseke ja eksponentti: 

∑

∞

𝑖=1

 

Wordin kaavatilan toiminta-asetukset 
Kuten Wordissa yleisesti, myös sen kaavatilassa on suuri joukko toi-

minta-asetuksia, joista useimmat käyttäjät eivät tiedä. Tärkeimpien 

kaavoja koskevien asetusten säätämiseksi napsautetaan Yhtälö-välileh-

den Muunnot-ryhmän oikeassa alanurkassa olevaa pientä kuvaketta, 

jonka selitystekstinä on ”Kaavojen asetukset”. (Tämä kuvake on aiem-

missa Wordin versioissa sijainnut Työkalut-ryhmässä.) 

 
Kuvakkeen napsauttaminen avaa Kaava-asetukset-ikkunan: 
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Tärkeimpien asetusten merkitykset ovat seuraavat: 

– Matemaattisten alueiden oletusfontti: Tämä määrää kaavatilan 

käyttämän fontin, ja yleensä valittavissa on vain Cambria Math. Jos 

koneeseen on asennettu muita fontteja, joissa on hyvin laaja mate-

maattisten merkkien valikoima (kuten Asana Math, STIX Math ja 

XITS Math), ne ovat myös valittavissa. (Kaavatilan sisällä voi mer-

kin fonttia vaihtaa vain, jos se ensin muunnetaan ”normaaliksi teks-

tiksi”.) 

– Muunna lausekkeet automaattisesti ammattimaiseen muo-

toon: Jos tämä on valittuna, Word muuttaa vinoviivalla ”/” muo-

dostetut lausekkeet jakoviivaa käyttäviksi. Esimerkiksi kun kirjoi-

tetaan a/b, siitä tulee tällöin 
𝑎

𝑏
 (tai vastaava näyttökaavana), muu-

toin vain 𝑎/𝑏. Jos tämä asetus on valittuna ja halutaankin tuloksen 

olevan 𝑎/𝑏, voidaan näppäillä Ctrl Z (= peru muutos) heti, kun 

Word on muuttanut sen muotoon 
𝑎

𝑏
.  

– Pienennä sisäkkäisten murtolukujen kokoa näyttökaavoissa: 

Jos tämä on valittuna, niin murtolausekkeen osana olevassa 
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murtolausekkeessa on hiukan pienempi fonttikoko. Tämä vaikuttaa 

esimerkiksi merkkien 𝑎 ja 𝑥 kokoon seuraavassa kaavassa: 
1

1 +
𝑎
𝑥

 

– Kun kaava kopioidaan: Jos ensimmäinen vaihtoehto on valittuna, 

niin ilmauksen kopiointi kaavatilassa tehdystä kaavasta leikepöy-

dälle muuntaa sen MathML-muotoon. Jos taas toinen vaihtoehto on 

valittuna, kopiointi muuntaa ilmauksen linearisoituun muotoon; 

esimerkiksi √𝑥1
3  kopioituu tällöin muodossa ∛(x_1). Huom. Wordin 

sisäinen kopiointi kuitenkin säilyttää ilmauksen sellaisenaan kum-

massakin tilanteessa.  

– Katkaise rivit, joissa on binaarioperaattoreita ja suhteellisia 

operaattoreita: Ks. Rivijako. Oletusarvo ”Ennen” on standardin 

mukaan sallittu, mutta standardin ensisijaisen vaihtoehdon mukai-

nen asetus on ”Jälkeen”. Vaihtoehto ”Kopiosta” (Duplicate) tarkoit-

taa operaattorin esittämistä sekä rivin lopussa että seuraavan rivin 

alussa; tämä on standardissa kiellettyä. 

– Automaattinen matemaattinen korjaus: Painike avaa ikkunan, 

jossa voi säädellä kaavatilassa tapahtuvia muunnoksia kuten koo-

din \approx muuttaminen merkiksi ”≈”. Tästä on jäljempänä tietoja 

kohdassa Automaattisten muunnosten säätely. 

– Tunnistetut funktiot: Painike avaa ikkunan, jossa voi säädellä sitä, 

mitkä tunnukset (esimerkiksi sin, exp, lim) Word jättää kursivoi-

matta. Perusmäärittelyissä ne ovat: acos, acosh, acot, acoth, acsc, 

acsch, arcos, arccosh, arccot, arccoth, arccsc, arccsch, arcsec, 

arcsech, arcsin, arcsinh, arctan, arctanh, arg, asec, asin, asinh, atan, 

atanh, cos, cosh, cot, coth, csc, csch, def, deg, det, dim, erf, exp, gcd, 

hom, inf, ker, lg, lim, ln, log, max, min, Pr, sec, sech, sin, sinh, sup, 

tan, tanh. Nämä funktiot eivät kaikki ole standardin suosittelemia, 

vaan mukana on amerikkalaisen käytännön mukaisia tunnuksia ku-

ten acsc (standardin mukaan arccsc). Luetteloon voi lisätä myös 

tunnuksia, jos halutaan, ettei Word kursivoi niitä, esimerkiksi tun-

nukset e ja π. 

– Kun integraaleja muodostetaan: Säätelee integrointirajojen si-

joittelua silloin, kun integraali kirjoitetaan ns. automaattisen kor-

jauksen avulla, esimerkiksi kirjoittamalla \int_a^b f(x) dx. 

– Kun muita n-lukuisia operaattoreita muodostetaan: Edellistä 

vastaava asetus muille suurille operaattoreille, kuten ∑. 

– Käytä seuraavia asetuksia omalla rivillään olevalle matemaat-

tiselle tekstille: Tässä säädellään sellaisten kaavojen reunuksia, 

tasausta ja jatkorivien sisennystä, jotka esitetään näyttökaavana tai 

oman kappaleensa muodostavana tekstikaavana. Ks. Rivijako. 
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Automaattisten muunnosten säätely 

 
Wordin ”automaattiset korjaukset” ovat muunnoksia, jotka mahdollistavat mm. 

monien erikoismerkkien kirjoittamisen melko helposti muistettavilla koodeilla 

kuten \above. 

”Automaattisen korjauksen” ikkunassa säädellään mm. sellaisia muun-

noksia kuin ilmauksen 1/4 muuntaminen muotoon ¼ (välilehti Auto-

maattinen muotoilu kirjoitettaessa), mutta myös erityisesti matematiik-

kaan liittyviä muunnoksia (välilehti Automaattinen matemaattinen kor-

jaus). Tähän ikkunaan päästään myös Wordin yleisten asetusten kautta, 

kohdasta Tarkistustyökalut. 

Tässä ikkunassa voi paitsi tarkistaa, mitä ”korjauksia” Word tekee, 

myös muuttaa korjauksen sääntöjä. Valmiiksi määriteltyjen muotoa 

\tunnus olevien ilmausten joukkoon voi lisätä uusia. 

Valinta ”Käytä automaattisen matemaattisen korjauksen sääntöjä ma-

temaattisten alueiden ulkopuolella” (joka alkutilanteessa ei ole valit-

tuna) merkitsee sääntöjen soveltamista Wordissa yleensä. Tällöin esi-

merkiksi \sum toimii (tuottaa ∑-merkin) myös tavallista tekstiä kirjoi-

tettaessa, ei vain kaavatilassa.  
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MathML 
MathML (Mathematical Markup Language) on määrittely matemaattis-

ten ilmausten esittämisestä XML-pohjaisella merkkauskielellä. Koska 

mukaan on otettu sekä ilmauksen matemaattisen rakenteen että sen 

graafisen esityksen kuvaaminen, määrittely on varsin laaja ja MathML-

merkkaus monisanaista. 

Käytännössä MathML:ää harvoin kirjoitetaan ”käsin”. Yleensä sitä 

tuotetaan erilaisilla graafisilla editoreilla tai muunnosohjelmilla. 

MathML-muoto on tärkeä muun muassa juuri siksi, että sitä voidaan 

käyttää siirtomuotona hyvinkin erilaisten ohjelmien välillä, jotka käyt-

tävät erilaisia sisäisiä esitystapoja. 

Itse MathML:ää ei käsitellä tässä enempää, koska siitä löytyy run-

saasti erityyppisiä esittely-, esimerkki-, opiskelu- ja määrittelyaineistoja 

netistä. Lisäksi useimmiten käytettäessä MathML-muotoa hyväksi ei 

tarvitse tuntea sitä sisäisesti. 

Wolfram Researchin palvelu Convert Expression to MathML muuntaa 

annetun kaavan MathML-muotoon. Se hyväksyy syöttötiedot yksinker-

taisessa linearisoidussa muodossa, kuten cos(x^3). Esimerkkitapauk-

sessa se tuottaa seuraavanlaisen MathML-merkkauksen: 

<math xmlns='http://www.w3.org/1998/Math/MathML'> 

 <mrow> 

  <mi>cos</mi> 

  <mo>&#8289;</mo> 

  <mo>(</mo> 

  <msup> 

   <mi>x</mi> 

   <mn>3</mn> 

  </msup> 

  <mo>)</mo> 

 </mrow> 

</math> 

MathML toimii siirtomuotona myös esimerkiksi Wordiin: jos edellä 

oleva koodiesimerkki leikataan ja liimataan Wordiin (Word 2007 tai 

uudempi) muotoilemattomana tekstinä, se muuttuu Wordin kaavatilan 

kaavaksi, ja tulos on: 

cos(𝑥3) 

Muotoilemattomana tekstinä lisääminen voidaan tehdä Aloitus-välileh-

den Liitä-kohdasta, valitsemalla vaihtoehto ”Liitä määräten”. 

http://www.mathmlcentral.com/Tools/ToMathML.jsp
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LaTeX-ladontaohjelma 

Mikä LaTeX on? 
LaTeX on maksuton ladontaohjelma, joka soveltuu erittäin hyvin myös 

matemaattisten tekstien muotoiluun. Se sisältää myös tekstin muotoi-

lun, sisällysluettelon ja hakemistojen tuottamisen tms. välineitä, ja se 

soveltuu niin artikkelien kuin kirjojenkin tekemiseen. 

LaTeXin käyttöön voi tutustua ja sitä voi harjoitella myös verkkosi-

vuilla, esimerkiksi Roger’s Online Equation Editor tai Codecogs Online 

LaTeX Equation Editor. Seuraava kuva esittää jälkimmäisen käyttöä. Yl-

häällä on painikkeita, joilla voi muodostaa matemaattisia rakenteita. 

Niiden jälkeen olevaan ruutuun tulee LaTeX-koodi, jota voi myös kir-

joittaa ja muokata suoraan. Alimpana kuvassa näkyy kaava muotoil-

tuna. 

 
LaTeXin harjoittelua verkossa käytettävällä palvelulla. 

LaTeXin toteutukset 
LaTeXista on useita eri toteutuksia. Niissä saattaa käskyvalikoima vaih-

della jossain määrin. Etenkin jos matemaattinen teksti kirjoitetaan alan 

tieteellisessä lehdessä julkaistavaksi, kannattaa noudattaa AMS:n (Ame-

rican Mathematical Society) versiota AMS-LaTeX. Se sisältyy nykyisin 

kaikkiin tavallisiin LaTeX-jakeluihin. Sen paketit on kuitenkin otettava 

käyttöön kussakin tiedostossa, jossa niitä käytetään hyväksi, esimer-

kiksi käskyllä \usepackage{amsmath, amssymb}. 

Tässä kirjassa ”LaTeX” viittaa juuri AMS-LaTeXiin, joskin useimmat 

käskyt toimivat muissakin toteutuksissa. 

LaTeX on luonteeltaan modulaarinen: käskyvalikoimaa voi laajen-

taa ”paketeilla” (packages). Esimerkiksi suosittu LaTeX-toteutus MiK-

TeX voidaan asentaa ja kannattaa asentaa Windows-koneeseen perus-

asennuksena, joka tarvittaessa hakee verkosta lisäosia. Käyttäjän pitää 

kuitenkin kirjoittaa tarvittavat \usepackage-käskyt tiedostoihinsKdda. 

http://rogercortesi.com/eqn/
https://latex.codecogs.com/
https://latex.codecogs.com/
http://www.ams.org/arc/resources/amslatex-about.html
http://www.miktex.org/
http://www.miktex.org/
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Aineistoa LaTeXista 
LaTeXista on runsaasti hyvää opasaineistoa myös suomeksi, mm. 

– LaTeX-opas. Simo K. Kivelä. Versio 2.2, 2011. 

– Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2E:n käyttöön. Tobias Oetiker ym. 

Versio 4.17fi, 2005. 

Referenssiaineistoja löytyy LaTeXin kotisivun LaTeX – A document pre-

paration system kohdan ”Documentation” kautta. 

LaTeXin käyttö 
LaTeXin käytön alkuaikoina dokumentit kirjoitettiin suoraan LaTeX-

käskyjä (merkkausta) käyttäen, kuten $E=mc^2$ tai 

$$\sqrt{\frac{x}{1+x^2}}$$. Tämä on edelleen mahdollista ja monissa 

tilanteissa kätevää, ja siksi tässä kirjassa onkin laajasti kuvattu ilmaus-

ten kirjoittamiseen sopivia LaTeX-käskyjä. 

LaTeXissa dollarimerkkien ($) välissä oleva ilmaus tarkoittaa teksti-

kaavaa, kaksinkertaisten dollarimerkkien ($$) välissä oleva ilmaus 

näyttökaavaa. Kummassakin tapauksessa ilmauksen sisällä toimivat La-

TeXin kaavatilan eli matematiikkatilan (math mode) käskyt ja merkin-

nät. 

Kun LaTeXia kirjoitetaan ”käsin”, tarvitaan koodiin myös eräitä pa-

kollisia kuvioita. Seuraavassa koodissa on tästä perusesimerkki. Käy-

tännössä rakenteeseen tarvitaan usein lisäksi toiselle riville käsky, jossa 

luetaan tarvittavat lisäpaketit, esimerkiksi \usepackage{amstex,pktex}. 

\documentclass{article} 

\begin{document} 

$$E=mc^2$$ 

\end{document} 

Nykyisin on tarjolla myös erilaisia graafisia käyttöliittymiä, joilla voi-

daan kirjoittaa ja muokata matemaattisia ilmauksia valikoiden, painik-

keiden yms. avulla. Tällöin ei tarvitse tuntea tai ainakaan kirjoittaa La-

TeXin käskyjä. Niiden osaaminen on kuitenkin usein hyödyksi sen tar-

kistamiseksi, että saadaan juuri haluttu esitys, tai käyttöliittymän rajoi-

tusten ohittamiseksi. Yleensä käyttöliittymissä nimittäin on mahdolli-

suus siirtyä tilaan, jossa käsitellään suoraan LaTeX-koodia. 

http://matta.hut.fi/matta2/latex/
https://www.cs.helsinki.fi/group/vaativa/oppaat/latex_lyhyt2e.pdf
http://www.latex-project.org/
http://www.latex-project.org/
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LyX on esimerkki graafisesta LaTeX-käyttöliittymästä, joka toimii kaavaeditorin 

tapaan. 

LaTeX ja Unicode 
LaTeXin ladontaohjelmaluonteesta johtuu, ettei aina ole täysin yksiselit-

teistä, mitä merkkejä (Unicode-standardin mielessä) tietty LaTeX-käsky 

tuottaa. Tuloshan on graafinen esitys, ei merkkien jono. LaTeXissa ei tä-

män takia aina tehdä eroa samannäköisten, mutta loogisesti eri merk-

kien välillä. 

LaTeXia on totuttu käyttämään joko käskyillä kuten \sum tai valitse-

malla symboli tai rakenne valikosta. Tällöin ei kirjoittaja edes tiedä, 

mikä näin tuotettu merkki on. Merkin ilmoittaminen Unicode-nume-

rolla on ollut LaTeXissa monimutkaista, samoin fontin vaihtaminen. 

Esimerkiksi ucs-paketti mahdollistaa merkin kirjoittamisen muo-

dossa \unichar{"hhhh}, missä hhhh on merkin Unicode-numero.  Käy-

tännössä on lisäksi osattava antaa oikeat parametrit, jotta tarvittavat 

merkit löytyvät. Seuraavassa esimerkissä tuotetaan ilmaus 𝑎 ∓ 𝑏; siinä 

esiintyy miinus-plus-merkki U+2213, joka saadaan käyttöön 

mathletters-paketilla. 

\documentclass{article} 

\usepackage[mathletters]{ucs} 

\begin{document} 

$ a \unichar{"2213} b $ 

\end{document} 

Nykyisin on myös Unicode-math-paketti, jota käyttäen voidaan merkit 

kirjoittaa suoraan LaTeX-kieliseen tiedostoon. Seuraavassa on tästä 

pieni esimerkki, joka on tarkoitettu LaTeXin versiolla XeLaTeX käsitel-

täväksi. 

\documentclass{article} 

\usepackage{amsmath} 

https://www.lyx.org/
http://ctan.org/pkg/unicode
http://ctan.org/pkg/unicode-math
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\usepackage{unicode-math} 

\setmathfont{STIXGeneral} 

\begin{document} 

$$ ∀x F(x) ∨ G(x) ⇒ ¬H(x)$$ 

\end{document} 

Tässä tapauksessa kaava on lähes sellaisenaan LaTeX-koodissa. LaTe-

Xin tehtäväksi jää vain muotoilla se kauniisti (muun muassa välistys ja 

kursivointi). 

 
Esimerkin kaava LaTeXin (XeLaTeXin) muotoilemana. 

Unicode-merkkien ja LaTeXin käskyjen vastaavuuksia kuvataan laajasti 

verkkodokumentissa Unicode characters and corresponding LaTeX 

math mode commands (PDF). 

Erikoiskäyttöliittymät 
Nykyaikaisissa ohjelmien käyttöliittymissä on usein omia välineitä 

matemaattisten ilmausten kirjoittamiseen . Välineet voivat perustua La-

TeXiin tai sitä muistuttavaan merkkaukseen, tai ne voivat olla luonteel-

taan graafisia kaavaeditorin tapaan. 

Mathematica 
Mathematica-ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti numeeriseen ja sym-

boliseen laskentaan, funktioiden analysointiin ja piirtämiseen yms. Sillä 

voi kuitenkin myös tuottaa ja käsitellä matemaattista tekstiä. Jos itse 

työ tehdään Mathematicalla, on siis luonnollista pyrkiä käyttämään sitä 

myös dokumenttien kirjoittamiseen. 

Johdatukseksi sopii MatTa-projektin Mathematica-kurssin aineisto. 

Mahdollisuuksista antaa tarkemman kuvan Mathematican käyttöohjeen 

osa Mathematical Typesetting. 

StackExchangen käyttöliittymä 
StackExchange.com on laaja verkkopalvelu, joka sisältää monia eri alo-

jen kysymys-vastaus-järjestelmiä, muun muassa matematiikka-aiheisen 

järjestelmän math.stackexchange.com. (Vastaavan tutkimustasoiselle 

matematiikalle tarkoitettu järjestelmä on mathoverflow.net, joka toimii 

erillisenä, joskin käyttötavaltaan hyvin samanlaisena.)  Kysymyksiä ja 

vastauksia kirjoitettaessa voi käyttää eräänlaista merkkausta (markup, 

puolileikillisesti myös markdown). 

Matemaattisten merkintöjen osalta keskeistä on, että tällöin voi käyt-

tää LaTeX-merkintöjä. Seuraava ote math.stackexchange.comin FAQ:sta 

havainnollistaa tätä:  

http://milde.users.sourceforge.net/LUCR/Math/unimathsymbols.pdf
http://milde.users.sourceforge.net/LUCR/Math/unimathsymbols.pdf
http://www.wolfram.com/mathematica/
https://matta.hut.fi/matta2/mmakurssi/
http://reference.wolfram.com/mathematica/guide/MathematicalTypesetting.html
http://www.stackexchange.com/
http://math.stackexchange.com/
http://mathoverflow.net/
http://meta.math.stackexchange.com/questions/107/faq-for-math-stackexchange/117
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Kun kirjoitettaessa esimerkiksi lopetetaan $-merkillä aloitettu mate-

maattinen merkintä toisella $-merkillä, StackExchangen käyttöliittymä 

saman tien näyttää merkinnän myös muotoiltuna kaavana. 

WolframAlpha 
Sivusto https://www.wolframalpha.com tarjoaa erittäin helppokäyttöi-

sen välineen matemaattisten lausekkeiden ominaisuuksien tutkimiseen. 

Lauseke voidaan kirjoittaa käyttäen erilaisia merkintätapoja, myös sel-

laisia, joita usein käytetään tekstissä linearisoinnissa oikeiden tapojen 

korvikkeina, kuten merkkiä ”^” osoittamassa potenssiin korotusta. Pal-

velu näyttää lausekkeen monenlaisia ominaisuuksia ja lisäksi lausek-

keen muotoiltuna siististi, joskaan ei aina kaikin osin standardin mukai-

sesti. Tosin suuri osa palvelun kehittyneemmistä toiminnoista on vain 

maksullisessa versiossa. – WolframAlpha on saatavissa myös mobiiliso-

velluksena. 

https://www.wolframalpha.com/
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Kun WolframAlphalle annetaan esimerkiksi lauseke 1/(1+3x^2), se näyttää lau-

sekkeen eri ominaisuuksia ja myös itse lausekkeen hyvin muotoiltuna. 

Käsin kirjoitettujen kaavojen tunnistus 
Windowsiin tuli Windows 7:ssä kiinnostava, mutta vähän tunnettu oh-

jelma Math Input Panel (joissakin Windowseissa ”Matematiikan syöte-

paneeli”), joka löytyy Windowsin hakuruudun kautta. Kun käyttäjä piir-

tää kaavan hiirellä (tai muulla syöttölaitteella), ohjelma tunnistaa sen ja 

näyttää sen ladottuna kaavana. Ohjelman Insert-painikkeella (Lisää-pai-

nikkeella) voi sitten saada ladotun kaavan esimerkiksi avoinna olevan 

Word-dokumentin osaksi. 
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Math Input Panel pystyy tunnistamaan melko kömpelöstikin piirrettyjä kaavoja. 

Merkkien tunnistus 
Erikoismerkkien tunnistamisessa voi olla apua Shapecatcher-sivus-

tosta, joka tunnistaa hiirellä piirrettyjä merkkejä. 

http://shapecatcher.com/
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Kaavat verkkosivuilla 

Vaihtoehtoisia esitystapoja 
Verkkosivuilla voidaan esittää matemaattisia ilmauksia usealla tavalla, 

joista tärkeimpiä kuvaillaan seuraavassa taulukossa. 

Menetelmä Käyttöala HTML-esimerkki 

HTML-merkkaus 
Yksinkertaisimmat 

kaavat 
<i>E</i> = <i>mc</i>² 

Upotettu kuva, 

tehty erikseen 

Yksittäinen isohko 

kaava 
<img src=e.png alt="E = mc²"> 

MathML-merk-

kauskieli 

Vaativat matemaatti-

set esitykset 

<math xmlns= 

"http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> 

   <mi>E</mi> 

   <mo>=</mo> 

   <mi>m</mi> 

   

<msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup> 

</math> 

MathJax-esitys Yleinen 

<script src= 

"..//MathJax.js?con-

fig=AM_HTMLorMML-full"> 

</script> 

`E = mc^2` 

Linkitetyt tiedos-

tot 
Valmiit dokumentit 

<a href=teht.pdf>viikon harjoitustehtä-

vät</a> (PDF) 

Jos kaavoja tarvitaan vain vähän ja yksinkertaisia, kannattaa yleensä 

käyttää HTML-merkkausta. Muissa tapauksissa MathJaxin käyttö on ny-

kyisin useimmiten toimivin ratkaisu. Kuitenkin jos kyse on lähinnä vain 

dokumenttien jakelusta eikä matemaattisten ilmausten käytöstä verk-

kosivujen osana, on viimeksi mainittu tapa yleensä sopivin: tehdään esi-

tys esimerkiksi LaTeXilla tai Wordilla, saatetaan se PDF-muotoon ja ja-

ellaan sitä linkkien kautta. 

Kaavojen esittäminen kuvina on yleinen ratkaisu, mutta sitä kannat-

taa välttää. Ks. Kaava kuvana vain hätäratkaisu. 

Kaavojen esitys HTML-merkkausta käyttäen 
Yksinkertainen kaavan kirjoittaminen HTML-dokumenttiin, yksinker-

taista merkkausta käyttäen, toimii yleensä vain tekstikaavoille. Jo ylä- ja 

alaindeksit tuottavat vaikeuksia, koska HTML:n sup- ja sub-elementtien 

toteutuksessa on olennaisia puutteita. Toisaalta etuna on, että 
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menettely on helppo ja toimii luotettavasti, joskin ulkoasun tyylikkyy-

dessä on toivomisen varaa. 

HTML:ssä voidaan käyttää i-elementtiä kursivointiin (esimerkiksi 

<i>E</i> tuottaa E:n) ja b-elementtiä lihavointiin. Merkkivalikoima on 

periaatteessa rajoittamaton, jos sivun merkistökoodauksena on UTF-8, 

kuten nykyisin yhä yleisemmin on. Lisäksi voidaan aina käyttää merkki-

viittauksia, jotka ovat muotoa &#xhhhh;, missä hhhh on merkin 

Unicode-numero heksadesimaalisena, tai muotoa &#dddd;, missä dddd 

on Unicode-numero desimaalisena. Lisäksi monille merkeille on määri-

telty symbolisempia merkintöjä, ns. entiteettejä, ks. verkkosivua Enti-

teetit HTML:ssä. Esimerkiksi noin-merkki voidaan esittää merkkiviit-

tauksena &#x2248; tai &#8776; taikka entiteettinä &asymp;. 

HTML:n tarjoamat mahdollisuudet ovat kuitenkin melko rajalliset. 

Sellaiset ilmaukset, joihin olisi tekstinkäsittelyssä tarpeen käyttää kaa-

vaeditoria, ovat yleensä liian vaativia esitettäviksi HTML:llä asianmu-

kaisesti. Tosin joitakin erikoistekniikoita voidaan joskus käyttää; ks. 

verkkosivua Math in HTML (and CSS). 

MathJax 
MathJaxin idea on, että matemaattinen ilmaus kirjoitetaan verkkosi-

vulle LaTeX-, AsciiMath- tai MathML-muodossa, ja MathJax muuntaa sen 

tyylikkääseen graafiseen muotoon.  

Esimerkiksi jos käytetään AsciiMath-muotoa, voidaan sivulle kirjoit-

taa `E=mc^2`, ja MathJax muuntaa sen olennaisesti esitysmuotoon 𝐸 =

𝑚𝑐2. Seuraavassa kuvassa on hiukan vaativampi esimerkki. 

 
Esimerkki yksinkertaisen näyttökaavan teosta MathJaxilla. 

MathJax itsessään on JavaScript-ohjelma. Tämän takia HTML-koodiin 

tarvitaan (sivun head-elementin sisään) elementti, joka ottaa MathJaxin 

käyttöön. Jos käytetään AsciiMathia, voidaan käyttää seuraavaa ele-

menttiä. Tehokkuussyistä kannattaa yleensä tämän sijasta kuitenkin 

käyttää omaa kopiota MathJaxista, kuten sen ohjesivuilla kerrotaan. 

https://jkorpela.fi/merkit/entiteetit.html
https://jkorpela.fi/merkit/entiteetit.html
https://jkorpela.fi/math/
http://www.mathjax.org/
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<script src= 

"http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=AM_HTMLorMML-full"> 

</script> 

MathJaxin käyttö ei välttämättä edellytä LaTeXin osaamista. Esimer-

kiksi HostMath-palvelussa voi rakentaa kaavan graafista käyttöliitty-

mää käyttäen ja sitten vain kopioida palvelun näyttämät koodit omalle 

verkkosivulle. Koodit koostuvat kaavan LaTeX-koodista ja yhdestä 

script-elementistä. 

 
HostMathissa voi kirjoittaa kaavan käyttäen näppäimistöä ja vasemmalla näkyviä 

toimintoja.  

MathJax toimii siten, että sivun latauduttua MathJax käy läpi sivun sisäl-

lön, etsii gravis-merkit ( ` ) ja korvaa jokaisen muotoa `…` olevan ilmauk-

sen koodilla, joka tuottaa vastaavan muotoillun ilmauksen. 

http://www.hostmath.com/
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Gravis-merkki (U+0060) voidaan kirjoittaa tavallisella suomalaisella 

näppäimistöllä siten, että näppäillään ensin Shift ´ (missä ´ tarkoittaa 

aksenttinäppäintä, joka on +-näppäimen oikealla puolella) ja sitten pai-

netaan välilyöntinäppäintä. 

Jos selaimessa ei ole JavaScriptin suoritus sallittuna, ilmaus näkyy As-

ciiMath-koodina. Lisäksi koodi saattaa näkyä hetken aikaa sivun latau-

tuessa, ennen kuin MathJax on ehtinyt käsitellä sen. Yleensä nämä on-

gelmat ovat pieniä verrattuina MathJaxin etuihin. 

LaTeXia voi käyttää AsciiMathin sijasta, ja tällöin erotinmerkkeinä 

ovat gravis-merkkien sijasta merkkiparit ”\(” ja ”\)” tekstikaavoille, ”\[” 

ja ”\]” näyttökaavoille. Lisäksi script-elementin sisältö on toisenlainen. 

Seuraavassa on esimerkki kokonaisen HTML-sivun koodista. 

<!doctype html> 

<title>MathJax-demo, LaTeX</title> 

<script src= 

"http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML"> 

</script> 

<p>Yksinkertainen esimerkki: 

\(E=mc^2\). 

<p>Vaativampi esimerkki: 

\[x_{1, 2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}\] 

Kaavojen siirto ohjelmasta tai muodosta toiseen 

Pelkän tekstin muuntaminen muihin muotoihin 
Jos matemaattinen kaava on esitetty pelkkänä tekstinä, sen muuntami-

nen muihin muotoihin täytyy yleensä tehdä käsityönä. Automaattiset 

muunnokset ovat kuitenkin osittain mahdollisia, mutta tulos on paras 

tarkistaa erikseen. 

LaTeX, Wordin kaavatila ja vastaavat välineet selviävät kyllä monista 

tekstissä käytetyistä merkinnöistä, mutta eivät läheskään kaikista. Esi-

merkiksi jos teksti a – b_2/√(x + 1) vain pannaan $-merkkien väliin, La-

TeX tuottaa siitä esityksen 
𝑎𝑏2

𝑥+1
 eli se jättää miinusmerkin ja neliöjuuri-

merkin huomiotta. Sen sijaan $a - b_2/\sqrt{x + 1}$ tuottaa oikeanlai-

sen esityksen. (LaTeX ei siis selviä esimerkiksi miinusmerkistä ”−” vaan 

tarvitsee yhdysmerkin ”-” miinusmerkin tehtävään.) 

Jos taas Wordissa valitaan teksti a – b_2/√(x + 1) ja annetaan käsky 

Lisää → Kaava → Lisää uusi kaava, saadaan 𝑎 – 𝑏_2/√(𝑥 +  1), joka on 

linearisoitu esitys, joka voidaan kyllä muuntaa näyttö- tai tekstikaa-

vaksi. Esimerkiksi ”_2” tuottaa kaavatilassa alaindeksin näppäimistöltä 

kirjoitettaessa, mutta ei mainitunlaisessa muunnoksessa. Myös teks-

tissä olevat välilyönnit aiheuttavat ongelmia tässä yhteydessä, ja ne tu-

lisi pääosin poistaa. 
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LaTeX-muodon muuntaminen muihin muotoihin 
On olemassa erilaisia muunnosohjelmia, joilla voidaan muuntaa LaTe-

Xista pelkäksi tekstiksi tai LaTeXista tekstinkäsittelyohjelmien muotoi-

hin. Muunnosohjelmista on tietoa texfaq.org-sivustossa. 

Tekstinkäsittelyohjelmien muotojen muuntaminen 
Tekstinkäsittelyohjelmien välillä voidaan siirtää tekstiä nykyisin varsin 

hyvin, kun käytetään RTF-tallennusmuotoa. Se säilyttää tekstin muotoi-

lut. Käytännössä kaikkien tekstinkäsittelyohjelmien tallennustoimintoi-

hin sisältyy tämä vaihtoehto. 

RTF-muodolla on kuitenkin eräitä ongelmia. Ensinnäkin Word-tie-

dostossa olevat kuvat muuttuvat erittäin paljon tilaa vievään muotoon, 

kun tiedosto tallennetaan RTF-muodossa. 

 

 
Muunnoksessa RTF-muotoon voi tiedoston koko monikymmenkertaistua kuvien 

takia. 

Toiseksi RTF-muotoon muunnettaessa Word muuttaa kaavatilassa teh-

dyt kaavat kuviksi, tosin kohtuullisen kokoisiksi. Samoin Word toimii, 

jos tiedosto tallennetaan Wordin vanhojen versioiden mukaiseen muo-

toon (”Word 97 - 2003 -asiakirja (.doc)”). Jos siis kaavatilassa tehtyä il-

mausta pitää voida muokata toisessa ohjelmassa, täytyy muunnos yrit-

tää tehdä esimerkiksi MathML-muodon kautta. 

 
LibreOfficen esitystavasta näkyy, että Wordista RTF-muotoon tallennettaessa 

kaava muuttuu kuvaksi. 

MathML-muodon muuntaminen muihin muotoihin 
W3C:n sivulla MathML Software - Converters kuvataan joukko muun-

nosohjelmia MathML:n ja muiden muotojen välillä. Lisäksi MathML-

https://texfaq.org/
http://www.w3.org/Math/Software/mathml_software_cat_converters.html
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ilmauksen voi liittää Word-dokumenttiin leikepöydän kautta, kuten 

MathML:n kuvauksessa mainittiin. 

Loppuhuomautukset 

Kiitokset 
Kiitän Erkki I. Kolehmaista, Jarmo Niemelää, Jori Mäntysaloa, Minna Sa-

rakontua, Mirja Paateroa, Pentti Haukkasta ja Simo K. Kivelää avusta, 

jota he ovat eri tavoin antaneet kirjan teon eri vaiheissa kommenteilla, 

korjauksilla, kritiikillä, ideoilla ja ehdotuksilla. Kiitän myös Juho Nieme-

lää, jonka kommentit 1. laitoksesta olen pyrkinyt ottamaan huomioon. 

Koska aihepiiriin sisältyy normien, käytäntöjen ja näkemysten risti-

riitoja, eivät kaikki kirjassa esitetyt ohjeet ja kannanotot voi noudattaa 

kaikkien kommentoijien kantaa. Kommentit ovat kuitenkin auttaneet 

myös selostamaan eri tapoja monipuolisemmin. 

Henkilönnimien kirjoitusasu 
Tässä kirjassa on pyritty noudattamaan suomen kielen normeja niin 

erisnimien kirjoitusasussa kuin muussakin kielenkäytössä. Nimi Gauss 

on kuitenkin kirjoitettu tässä yleisesti tunnetussa asussa eikä alkuperä-

kielen mukaisesti Gauß, kuten säännöt periaatteessa edellyttäisivät. Sen 

sijaan vähemmän tunnettu nimi Weierstraß kirjoitetaan saksan mukai-

sesti (eikä Weierstrass). Nimi Tšebyšov (Чебышёв) kirjoitetaan suoma-

laisen translitteraation mukaan, vaikka tavallisempia asuja ovat 

Tšebyšev, Tshebyshev ja Chebyshev. 
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Aakkosellinen hakemisto 
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adjungaatti; 27 
Airyn funktiot; 27 
ajatusviiva; 107, 162 
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alaindeksi; 169 
alaindeksimerkit; 171 
alaraja; 27 
alef-symboli; 50, 59 
alfa; 87 
algebralliset rakenteet; 28 
alikertoma; 79 
alkio, matriisin; 105 
alkiorelaatiot; 28 
alkulukujen joukko; 103 
alleviivaus; 29 
AltGr; 180 
antiikvafontti; 20, 48 
areafunktiot; 30 
argumentti, funktion; 30 
argumentti, kompleksiluvun; 
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Arial; 48, 95 
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aritmeettinen keskiarvo; 81 
arkusfunktiot; 31 
arvojoukko; 32 
AsciiMath; 27, 205 
Ascii-yhdysmerkki; 107 
aste mittayksikkönä; 32 
aste, matriisin; 32 
aste, polynomin; 33 
asteriski; 33 
asteriskioperaattori; 33 

asymptoottinen 
yhtäsuuruus; 167 

avaruuskulma; 34 
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Bairyn funktio; 27 
beeta; 87 
beetafunktio; 34 
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Bernoullin luvut; 34 
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binaarilogaritmi; 102 
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Cambria Math; 50, 95 
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Cayleyn luvut; 104 
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D’Alembertin operaattori; 35 
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DejaVu Serif; 48 
del operator; 113 
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delta, Kroneckerin; 90 
deltaoperaattori; 36 
derivaatan arvo; 36 
derivaatta; 37 
desimaalien ryhmittely; 128 
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ehtorakenteet; 41 
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eksponenttiesitys; 41 
eksponenttifunktio; 42 
eksponentti-integraali; 42 
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elliptiset integraalit; 45 
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em-yksikkö; 157 
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epätosi; 148 
erisuuntaisuus; 162 
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fii-symboli; 88 
fontin vaihtuminen; 133 
fontti; 48 
Fourier’n muunnos; 51 
fraktuurakirjaimet; 51 
Fresnelin integraalit; 52 
funktiomerkinnät; 20 
funktion arvojen erotus; 52 
funktiot; 55 
fysikaalinen vakio; 151 
fysikaaliset suureet; 56 
gamma; 87 
gammafunktio; 57 
gammajakauma; 57 
gemena; 21 
gemenanumero; 49 
geometrinen keskiarvo; 81 
gimel-symboli; 59 
gooni; 92 
gradientti; 57 
groteskifontti; 20, 48 
hakasulkeet; 138, 139 
halkaisija; 58 
Hankelin funktiot; 58 
harmoninen keskiarvo; 81 
harmoniset pallofunktiot; 58 
harppuuna; 113 
havaintojen määrä; 58 
Heavisiden funktio; 58 
heksadesimaalinen; 105 
heprean kirjaimet; 59 
Hermiten konjugoitu 

matriisi; 27 
Hermiten polynomit; 60 
hiusväli; 158 
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hypergeometriset funktiot; 
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i; 61 
identtinen relaatio; 60 
identtisyys; 167 
imaginaariosa; 61 
imaginaariyksikkö; 61 
implikaatio; 61 
indeksien sisäkkäisyys; 173 
indeksointipilkku; 125 
infimum; 27 
infinitesimaalinen muutos; 

62 
integraali; 62 
ioota; 87 
ISO 1000; 11 
ISO 31; 11 
ISO 80000; 11 

iso kirjain; 21 
iso O; 143 
isomorfia; 168 
itseisarvo; 64 
jakauma; 65 
jakojäännös; 68 
jakolasku; 65 
jana; 68 
jaollisuus; 68 
ja-operaattori; 85 
joukko; 70 
joukkojen erotus; 69 
juuret; 70 
jälki; 72 
järjestetty jono; 72 
järjestetty pari; 72 
järjestysrelaatiot; 73 
jäännösluokat; 74 
kaarisulkeet; 138 
kaavaeditori; 186 
kaavatila, LaTeXin; 197 
kaavatila, Wordin; 186 
kaavojen siirto; 207 
kaavojen tunnistus; 201 
kaikkikvanttori; 97 
kaksoiskertoma; 79 
kaksoisviivakirjaimet; 103 
kalaarikolmitulo; 137 
kantavektorit; 74 
kappa; 87 
kappaleen tunnus; 94 
kappa-symboli; 87 
karakteristika; 75 
kardinaali; 75 
kardinaliteetti; 75 
karteesinen tulo; 76 
katkaiseminen, luvun; 130 
katkopystyviiva; 126 
katto; 76 
kaunokirjoituskirjain; 77 
kehystäminen; 24 
kertolasku; 78 
kertomat; 79 
kertomerkki; 80 
kertopiste; 80 
keskiarvo; 81 
keskiarvon keskivirhe; 82 
keskihajonta; 82, 144 
keskikokoinen väli; 158 
keskipoikkeama; 82 
keskittäminen; 23 
khii; 88 
khiin neliö; 82 
kieliriippumattomuus; 18 

kielto; 113 
kohtisuoruus; 82 
kohtisuoruusmerkki; 82 
kokonaisdifferentiaali; 83 
kokonaisluku; 83 
kokonaislukujen jakolasku; 

68 
kokonaislukujen joukko; 103 
kokonaisluvuksi 

muuntaminen; 130 
kokonaisosa; 83 
kolme pistettä; 43 
kolmio; 83 
kombinaatioiden määrä; 84 
kompleksiluku; 84 
kompleksilukujen joukko; 

103 
komplementaarinen 

virhefunktio; 155 
konekursiivi; 96 
kongruenssi; 84 
konjugaatti; 85 
konjugoitu matriisi; 85 
konjunktio; 85 
kontravariantit indeksit; 146 
konvoluutio; 85 
koordinaatit; 86 
kosekantti; 149 
kosini; 149 
koska-merkki; 86 
kotangentti; 149 
kovarianssi; 86 
kovariantit indeksit; 146 
kreikkalaiset kirjaimet; 86 
Kroneckerin delta; 90 
ksii; 88 
kulma; 91 
kulmasulkeet; 138, 139 
kultainen leikkaus; 92 
kunta; 28 
kursivointi; 93 
kursivointikäsky; 96 
kuutiojuuri; 71 
kuva kaavan esityksenä; 177 
kuva, alkion; 55 
kvanttorit; 97 
kvaternio; 98 
kvaternioiden joukko; 104 
kymmenlogaritmi; 102 
käyräintegraali; 62 
käänteisfunktio; 98 
käänteismatriisi; 99 
Laguerren polynomit; 99 
lambda; 87 
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Landaun symbolit; 143 
Laplacen muunnos; 99 
Laplacen operaattori; 99 
laskeva kertoma; 79 
LaTeX; 196 
lattia; 99 
Legendren liittofunktiot; 100 
Legendren polynomit; 100 
leikkaus; 100 
leveydetön sitova väli; 131 
Levi-Civitan symboli; 101 
LibreOffice; 176 
lihavointi; 101 
liittoluku; 85 
likimääräinen yhtäsuuruus; 

167 
linearisointi; 26 
logaritminen integraali; 102 
logaritmit; 102 
logiikka; 103 
lukujoukkojen tunnukset; 

103 
lukujärjestelmät; 105 
lukuvälit; 161 
luonnollinen logaritmi; 102 
luonnollisten lukujen 

joukko; 103 
luonnonvakio; 94, 151 
luvut; 105 
lähteisyys; 40 
mahtavuus; 75 
maksimi; 105 
MAOL-taulukot; 12 
matematiikan syötepaneeli; 

201 
matematiikkastandardi; 11 
matematiikkatila, LaTeXin; 

197 
math mode; 197 
math unit; 157 
Mathematica-ohjelma; 199 
MathJax; 204, 205 
MathML; 195, 204 
MathOverflow; 200 
MathWorld; 177 
matriisin jälki; 72 
matriisit; 105 
mediaani; 106 
Merkistö-ohjelma; 183 
merkitsevien numeroiden 

määrä; 145 
merkkien nimet; 13 
merkkien tunnistus; 202 
merkkifunktio; 106 

merkkipaletti; 182, 183 
Microsoft Equation 3.0; 187 
Microsoft Kaava 3.0; 187 
miinus; 107 
miinus-plus-merkki; 107 
minimi; 108 
minuutti; 92 
mittayksikköstandardi; 11 
mittayksiköiden tulo; 79 
mod; 68, 84 
moduuli; 64 
monijoukko; 108 
monikkodisjunktio; 40 
monikkokonjunktio; 85 
monikkoleikkaus; 100 
monikkosumma; 109 
monikkotulo; 110 
monikkounioni; 151 
moodi; 110 
MOT; 148 
MSKLC; 181 
mu; 157 
Muistio-ohjelma; 175, 181 
murtoluku; 110 
murto-osa; 112 
musta neliö; 148 
myy; 87 
määrittelyjoukko; 112 
nabla; 113 
napakoordinaatit; 86 
n-ary; 143 
NBSP; 131 
negaatio; 113 
neliöjuuri; 71, 114 
neliökeskiarvo; 81 
Neperin luku; 115 
Neumannin funktiot; 115 
n-lukuinen; 142, 143 
noin-merkki; 165 
nollamatriisi; 116 
nollavektori; 116 
normaalijakauma; 116 
normi; 116 
Notepad; 175, 181 
Notepad++; 182 
nouseva kertoma; 79 
numeroiden ryhmittely; 83 
numerointi, kaavojen; 23 
nyy; 87 
näppäimistö; 180 
näppäimistöasettelut; 181 
näyttökaava; 23 
O- ja o-merkinnät; 143 
odotusarvo; 117 

ohuke; 158 
oktoniot; 104 
olemassaolokvanttori; 97 
oomega; 88 
osajoukko; 118 
osittaisderivaatta; 119 
painotettu keskiarvo; 81 
Palatino Linotype; 48 
paljon pienempi kuin; 73 
paljon suurempi kuin; 73 
pallofunktio, Neumannin; 

115 
pallofunktiot, Hankelin; 58 
pallofunktiot, harmoniset; 

58 
pallokoordinaatit; 86 
pallo-operaattori; 163 
parametri; 151 
PDF; 204 
permutaatioiden määrä; 79 
pienaakkonen; 21 
pienempi kuin; 73 
pieni kirjain; 21 
pieni o; 143 
pienin yhteinen jaettava; 

120 
pii; 88, 120 
pii-symboli; 88 
pilkku; 120, 128 
pintaintegraali; 62 
piste, typografinen; 157 
pisteen tunnus; 121 
pituus; 121 
pituus, vektorin; 117 
Planckin vakio; 152 
plus; 122 
plus-miinus-merkki; 122, 

145 
Pochhammerin symboli; 79 
polynomirenkaat; 123 
potenssijoukko; 124 
potenssit; 123 
presedenssi; 137 
priimi; 124 
projektiot, vektorin; 154 
promille; 125 
prosentti; 126 
psii; 88 
pt; 157 
puolipiste; 72 
pussi; 108 
pystyviiva; 72, 126 
pyöristys; 126 
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pyöristys kokonaisluvuksi; 
130 

pyörteisyys; 135 
pääteviivallinen fontti; 20 
pääteviivaton fontti; 20 
päätteen liittäminen; 24 
päättymätön desimaaliluku; 

129 
QED; 148 
Quivira; 50 
radiaani; 92 
raja-arvo; 127 
rajoittuma; 128 
ranki; 32 
rationaalilukujen joukko; 

103 
reaaliluku; 128 
reaalilukujen joukko; 103 
reaaliosa; 130 
relaatio; 131 
rengas; 28 
reuna; 131 
rhoo; 88 
rhoo-symboli; 88 
Riemannin zeetafunktio; 131 
ristitulo; 155 
rivijako; 131 
rivinkeskinen piste; 80 
riviväli; 133 
roottori; 135 
RTF-muoto; 208 
ryhmä; 28 
samankaltaisuus; 165 
sans-serif; 20 
sarja; 136 
satunnaismuuttuja; 136 
script letters; 77 
sekaluku; 112 
sekantti; 149 
sekunti; 92 
serif font; 20 
SFS 3100; 11 
SFS 5966; 180 
SFS-ISO 80000-2; 11 
sidontajärjestys; 137 
sigma; 88 
signum; 106 
siirto, kaavojen; 207 
siis-merkki; 136 
sini; 149 
sini-integraali; 136 
sisätulo; 136 
sitova välilyönti; 131 
skalaarikolmitulo; 137 

skalaariprojektio; 154 
skalaaritulo; 137 
StackExchange; 199 
standardi; 11 
standardinäppäimistö; 180 
steradiaani; 34 
STIX; 50 
suhteen merkitseminen; 67 
suljettu väli; 161 
sulkeet; 137 
sulkeiden kursivointi; 140 
sulkeuma; 140 
summa; 140 
suora; 140 
suora summa; 141 
suorakulma; 140 
suorakulmaiset koordinaatit; 

86 
supremum; 27 
suuraakkonen; 21 
suureen dimensio; 39 
suureet; 56 
suurempi kuin; 73 
suuret operaattorit; 142 
suurin yhteinen tekijä; 143 
suuruus; 64 
suuruusluokkamerkinnät; 

143 
syklometriset funktiot; 31 
sylinterifunktio, 1. lajin; 34, 

162 
sylinterifunktio, 2. lajin; 115 
sylinterifunktio, 3. lajin; 58 
sylinterikoordinaatit; 86 
Symbola; 50 
symmetrinen erotus; 70 
säde; 144 
sähköposti; 179 
tai-operaattori; 40 
tangentti; 149 
tapausten erottelu; 144 
tarkkuusarviot; 144 
tasaus; 132 
tau; 88 
tavuviiva-yhdysmerkki; 107 
tekstieditorit; 181 
tekstikaava; 22 
tekstinkäsittelyohjelmat; 

186, 208 
tensorit; 145 
tensoritulo; 147 
theeta; 87 
theeta-symboli; 87 
Thunderbird; 176 

tilavuus; 57 
tilavuusintegraali; 62 
tildeoperaattori; 42, 155 
Times New Roman; 48 
todennäköisyys; 147 
todistuksen loppu; 148 
tosi; 148 
totuusarvot; 148 
transfiniittiset luvut; 76 
transponoitu matriisi; 149 
transpoosi; 149 
trigonometriset funktiot; 

149 
Tšebyšovin polynomit; 149 
tuhaterotin; 83 
tulo; 78, 149 
tyhjä joukko; 149 
typografinen piste; 157 
U+; 12 
Unicode; 150 
UnicodeMath; 26 
Unicode-nimi; 13 
Unicode-numero; 12 
unioni; 150 
uusaste; 92 
vaakaviiva; 66 
vaihekulma; 31 
vaihteluväli; 45, 122 
vakiot; 94, 151 
valkeat hakasulkeet; 43 
valkoinen neliö; 35, 148 
variaatioiden määrä; 152 
varianssi; 153 
vastaavuus; 168 
vastakkaissuuntaisuus; 153 
vastaluku; 153 
vektoriprojektio; 154 
vektorit; 153 
vektoritulo; 154 
verkkosivut; 204 
verrannollisuus; 155 
versaali; 21 
versaalinumero; 49 
vinoviiva; 65 
virhefunktio; 155 
virkkeen aloittaminen; 25 
vähennyslasku; 156 
välilyönnit; 156 
välistys; 156, 159 
välit; 161 
Weierstraßin p-kirjain; 124 
Wikipedia; 177 
WolframAlpha; 200 
Word; 186 
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WordPad; 186 
yhdensuuntaisuus; 162 
yhdiste; 150 
yhdistetty funktio; 163 
yhdistyvä merkki; 163 
yhdysmerkki; 107 
yhteenlasku; 164 
yhtenevyys; 168 
yhtälöpari; 164 
yhtälöryhmä; 164 
yhtäsuuruus; 165, 167 

yksikköaskelfunktio; 59 
yksikkömatriisi; 106, 168 
yksikkövektori; 169 
yliviivauspoikkiviiva; 114 
yliviivauspystyviiva; 114 
ylleviivaus; 29 
yläindeksi; 169 
yläindeksimerkit; 171 
yläraja; 27 
ympyrässä oleva 

kertomerkki; 147 

ympyrässä oleva plus; 141 
ypsilon; 88 
zeeta; 87 
zeetafunktio, Riemannin; 

131 
Z-muunnos; 174 
ZWNBSP; 131 
äärellinen lisäys; 36 
ääretön; 174 

 

 


