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Kaisa Matomäki on syntynyt vuonna 1985. 

Hän suoritti maisteriopinnot Turun yli-

opistossa tehden lopputyönsä lukuteori-

asta vuonna 2005. Matomäki jatkoi opin-

tojaan Lontoossa valmistuen tohtoriksi 

vuonna 2009. Hän on jatkanut tutkimuksi-

aan lukuteorian alalla; tällä hetkellä hän 

tekee tutkimusta Suomen Akatemian aka-

temiatutkijana. Hänet nimitettiin vuonna 

2015 apulaisprofessoriksi Turun yliopis-

toon, mistä virasta hän on virkavapaana.

Marraskuussa 2016 Suomen Akatemia 

myönsi Kaisa Matomäelle akatemiapalkin-

non tieteellisestä rohkeudesta. Lisäksi 

hänelle luovutettiin joulukuussa Intiassa 

vuoden 2016 SASTRA Ramanujan -palkin-

to, jonka hän jakaa yhteistyökumppanin-

sa kanssa. Palkinnon perusteluissa tode-

taan ytimekkkäästi: “Kaisa Matomäki is 

one of the strongest young analytic num-

ber theorists in the world today.“

Akatemiatutkija Matomäki on tehnyt 

laajasti ja rohkeasti yhteistyötä periaat-

teenaan, että myös matematiikan tutki-

muksessa kokonaisuus voi olla osien 

summaa suurempi. Lukuteoriassa tutki-

taan kokonaislukujen ominaisuuksia – 

niistä voidaan muodostaa kysymyksiä, 

jotka maallikkokin voi ymmärtää, mutta 

jotka ovat pitkään odottaneet ratkaise-

mista. Matomäki on yhteistyökumppani-

ensa kanssa löytänyt näihin lukuteorian 

ongelmiin uudenlaisia lähestymistapoja.

”Tiede merkitsee minulle kiehtovaa 

kokonaisuutta, jonka ihmiskunta ymmär-

tää jatkuvasti paremmin”, Kaisa Matomä-

ki määrittelee.

Matematiikka tieteenalana viehättää 

Matomäkeä, koska se on eksakti. Kun jo-

tain todistetaan virheettömästi, asia on 

varmasti tosi, ja tietämyksemme mate-

matiikasta on siltä osin kasvanut. Käy-

tännön tasolla matematiikka merkitsee 

Kaisa Matomäelle oivaltamisen riemua ja 

yhdessä tekemisen iloa yhteistyökump-

panien kanssa.

Matemaatikon työ on ulospäin hyvin 

monotonisen näköistä ilman suuria apuvä-

lineitä tapahtuvaa pöydän ääressä pohti-

mista. Matematiikka on kuin abstraktia le-
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gojen rakentamista: rakennettaessa uusia 

teorioita on tietyt palaset liitettävä loogi-

sesti ja järkevästi keskenään kiinni. Toisi-

naan on myös kehitettävä kokonaan uusia 

palasia, tai ongelmia kohdatessa on osat-

tava jo olemassa olevista palasista sovel-

taa haluamansa näköinen kokonaisuus.

”Aloittaessani matematiikan tutkimus-

ta työskentelin lähinnä yksin. Vähitellen 

olen kuitenkin verkostoitunut ja päässyt 

tekemään yhteistyötä erittäin etevien ma-

temaatikoiden kanssa. Nyt minulla onkin 

käynnissä lähes yksinomaan yhteistyö-

projekteja. Olen mieltänyt sen hyväksi ta-

vaksi tehdä tutkimusta; kun itse kohtaa 

seinän, voi yhteistyötoveri löytääkin on-

gelman ohittavat köysitikkaat”, Matomäki 

kertoo.

Kaisa Matomäki palasi vuoden 2017 

alusta äitiyslomalta takaisin töihin ja 

aloitti työskentelyn neljän kuukauden 

vierailulla Berkeleyhin, Kaliforniaan, mis-

sä oli analyyttisen lukuteorian teemalu-

kukausi.

Kaisa Matomäki on 

yhteistyökumppaniensa kanssa 

löytänyt ratkaisemattomiin 

lukuteorian ongelmiin 

uudenlaisia lähestymistapoja

Väisälän palkinto myönnetään vuosittain 

1–3 aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioitu-

neelle tutkijalle.




