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T1 Vahvistaa oppilaan 
motivaatiota, myön-
teistä minäkuvaa ja it-
seluottamusta mate-
matiikan oppijana 

Ei vaikuta arvosa-
nan muodostami-
seen. Oppilaita oh-
jataan pohtimaan 
kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

Ei vaikuta arvosa-
nan muodostami-
seen. Oppilaita oh-
jataan pohtimaan 
kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

Ei vaikuta arvosa-
nan muodostami-
seen. Oppilaita oh-
jataan pohtimaan 
kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

Ei vaikuta arvosa-
nan muodostami-
seen. Oppilaita oh-
jataan pohtimaan 
kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

T2 Kannustaa oppilasta 
ottamaan vastuuta ma-
tematiikan oppimisesta 
sekä yksin että yhdessä 
toimien 

Oppilas ymmärtää 
osittain, mitä tar-
koittaa vastuun ot-
taminen omasta op-
pimisestaan. Oppi-
las osaa tehdä ajoit-
tain yhteistyötä 
muiden oppilaiden 
kanssa. 

Oppilas ymmärtää 
pääosin, mitä tar-
koittaa vastuun ot-
taminen omasta op-
pimisestaan. Oppi-
las osaa tehdä pää-
osin yhteistyötä 
muiden oppilaiden 
kanssa. 

Oppilas ymmärtää, 
mitä tarkoittaa vas-
tuun ottaminen 
omasta oppimises-
taan. Oppilas osaa 
tehdä yhteistyötä 
toisten oppilaiden 
kanssa. 

Oppilas ottaa vas-
tuuta omasta oppi-
misestaan ja osaa 
tehdä rakentavasti 
yhteistyötä toisten 
oppilaiden kanssa. 

Työskentelyn taidot     
T3 Ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan ja ymmär-
tämään oppimiensa asi-
oiden välisiä yhteyksiä 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti havaitse-
maan matematii-
kassa opiskeltavien 
asioiden välisiä yh-
teyksiä. 

Oppilas harjoittelee 
havaitsemaan ma-
tematiikassa opis-
keltavien asioiden 
välisiä yhteyksiä. 

Oppilas havaitsee 
matematiikassa 
opiskeltavien asioi-
den välisiä yhteyk-
siä. 

Oppilas havaitsee ja 
löytää matematii-
kassa opiskeltavien 
asioiden välisiä yh-
teyksiä. 

T4 Kannustaa oppilasta 
harjaantumaan täsmäl-
liseen matemaattiseen 
ilmaisuun suullisesti ja 
kirjallisesti. 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti keskeisiä 
matemaattisesti oi-
keita merkintäta-
poja. Oppilas osaa 
selittää edes osit-
tain ajatuksiaan 
myös suullisesti. 

Oppilas harjoittelee 
keskeisiä mate-
maattisesti oikeita 
merkintätapoja. Op-
pilas osaa selittää 
joitakin ajatuksiaan 
myös suullisesti. 

Oppilas harjoittelee 
matemaattisesti oi-
keita merkintäta-
poja. Oppilas osaa 
selittää ajatuksiaan 
myös suullisesti. 

Oppilas harjoittelee 
ilmaisemaan mate-
maattista harjoitte-
luaan sekä suulli-
sesti että kirjalli-
sesti. 

T5 Tukea oppilasta loo-
gista ja luovaa ajattelua 
vaativien matemaattis-
ten tehtävien ratkaise-
misessa ja siinä tarvit-
tavien taitojen kehittä-
misessä 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti sääntöjen 
ja riippuvuuksien 
havaitsemista. 

Oppilas harjoittelee 
sääntöjen ja riippu-
vuuksien havaitse-
mista matemaattis-
ten ongelmien 
avulla. 

Oppilas harjoittelee 
käyttämään loogista 
ja luovaa ajattelu-
aan tehtävien rat-
kaisemisessa. 

Oppilas tunnistaa 
sääntöjä ja riippu-
vuuksia. Oppilas 
käyttää loogista ja 
luovaa ajatteluaan 
tehtävien ratkaise-
misessa. 

T6 Ohjata oppilasta ar-
vioimaan ja kehittä-
mään matemaattisia 
ratkaisujaan sekä tar-
kastelemaan kriittisesti 
tuloksen mielekkyyttä 

Oppilas harjoittelee 
erilaisia matemaat-
tisia ratkaisuja ja 
tietää pääosin hy-
vän matemaattisen 
ratkaisun vaiheet.  

Oppilas harjoittelee 
erilaisia matemaat-
tisia ratkaisutapoja 
ja tietää sekä osaa 
pääosin hyvän ma-
temaattisen ratkai-
sun vaiheet. Oppilas 

Oppilas harjoittelee 
erilaisia matemaat-
tisia ratkaisutapoja 
ja pohtii saamiensa 
vastausten mielek-
kyyttä. 

Oppilas harjoittelee 
erilaisia matemaat-
tisia ratkaisutapoja 
ja pohtii säännölli-
sesti saamiensa vas-
tausten järkevyyttä 
ja mielekkyyttä. 



Oppilas pyrkii arvi-
oimaan tulostensa 
mielekkyyttä. 

pääosin osaa arvi-
oida tulostensa 
mielekkyyttä. 

T7 Rohkaista oppilasta 
soveltamaan matema-
tiikkaa muissakin oppi-
aineissa ja ympäröi-
vässä yhteiskunnassa 

Oppilas havaitsee ja 
tunnista toisinaan 
sen, että matema-
tiikkaa voidaan so-
veltaa muissakin 
oppiaineissa ja arki-
elämässä. 

Oppilas havaitsee ja 
tunnistaa toistu-
vasti, että matema-
tiikkaa voidaan so-
veltaa muissakin 
oppiaineissa ja arki-
elämässä. 

Oppilas havaitsee ja 
tunnistaa, että ma-
tematiikkaa voidaan 
soveltaa muissakin 
oppiaineissa ja arki-
elämässä. 

Oppilas havaitsee ja 
tunnistaa säännölli-
sesti sen, että mate-
matiikkaa voidaan 
soveltaa muissakin 
oppiaineissa ja arki-
elämässä. Oppilas 
osaa antaa moni-
puolisesti esimerk-
kejä näistä tilan-
teista. 

T8 Ohjata oppilasta ke-
hittämään tiedonhal-
linta- ja analysointitai-
tojaan sekä opastaa tie-
don kriittiseen tarkas-
teluun 

    

T9 Opastaa oppilasta 
soveltamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
matematiikan opiske-
lussa sekä ongelmien 
ratkaisemisessa 

Oppilas jatkaa tu-
tustumistaan tieto- 
ja viestintäteknolo-
gian käyttöön ja 
ymmärtää toisinaan 
sen mahdollisuudet 
matematiikan opis-
kelussa. 

Oppilas jatkaa tu-
tustumistaan tieto- 
ja viestintäteknolo-
gian käyttöön ja 
ymmärtää pääpiir-
teittäin sen mahdol-
lisuudet matematii-
kan opiskelussa. 

Oppilas jatkaa tu-
tustumistaan tieto- 
ja viestintäteknolo-
gian käyttöön ja 
ymmärtää sen mah-
dollisuudet mate-
matiikan opiske-
lussa. 

Oppilas jatkaa tu-
tustumistaan tieto- 
ja viestintäteknolo-
giaan käyttöön ja 
ymmärtää sen mah-
dollisuudet sekä 
harjoittelee sovelta-
maan niitä matema-
tiikan opiskelussa. 

Käsitteelliset ja tie-
donalakohtaiset ta-
voitteet 

    

T10 Ohjata oppilasta 
vahvistamaan päättely- 
ja päässälaskutaitoa ja 
kannustaa oppilasta 
käyttämään laskutaito-
aan eri tilanteissa 

Oppilas harjoittelee 
käyttämään päät-
tely- ja päässälasku-
taitoa satunnaisesti 
yksinkertaisissa ti-
lanteissa. 

Oppilas harjoittelee 
käyttämään päät-
tely- ja päässälasku-
taitoa yksinkertai-
sissa tilanteissa. 

Oppilas harjoittelee 
käyttämään päät-
tely- ja päässälasku-
taitoa eri tilan-
teissa. 

Oppilas harjoittelee 
ja osaa käyttää 
päättely- ja päässä-
laskutaitoa säännöl-
lisesti eri tilanteissa. 

T11 Ohjata oppilasta 
kehittämään kykyään 
laskea peruslaskutoimi-
tuksia rationaaliluvuilla 

Oppilas osaa ohja-
tusti peruslaskutoi-
mitukset rationaali-
luvuilla. 

Oppilas osaa pää-
osin peruslaskutoi-
mitukset rationaali-
luvuilla. 

Oppilas osaa perus-
laskutoimitukset ra-
tionaaliluvuilla. 

Oppilas osaa suju-
vasti peruslaskutoi-
mitukset rationaali-
luvuilla. 

T12 Tukea oppilasta 
laajentamaan lukukä-
sitteen ymmärtämistä 
reaalilukuihin. 

Oppilas tutustuu 
osittain lukukäsit-
teen laajentumi-
seen rationaalilu-
vuista reaalilukui-
hin. 

Oppilas tutustuu 
pääosin lukukäsit-
teen laajentumi-
seen rationaalilu-
vuista reaalilukui-
hin. 

Oppilas tutustuu lu-
kukäsitteen laajen-
tumiseen rationaali-
luvuista reaalilukui-
hin. 

Oppilas tutustuu lu-
kukäsitteen laajen-
tumiseen rationaali-
luvuista reaalilukui-
hin ja tunnistaa lu-
kujoukkoja. 

T13 Tukea oppilasta 
laajentamaan ymmär-
rystään prosenttilas-
kennasta 

    

T14Ohjata oppilasta 
ymmärtämään tunte-

Oppilas tutustuu 
ohjatusti tuntemat-
toman käsittee-
seen. 

Oppilas tutustuu 
tuntemattoman kä-
sitteeseen. 

Oppilas tutustuu 
tuntemattoman kä-
sitteeseen. 

Oppilas tutustuu ja 
osittain myös ym-
märtää tuntematto-
man käsitteen. 



mattoman käsite ja ke-
hittämään yhtälönrat-
kaisutaitojaan 

T15 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään muuttu-
jan käsite ja tutustuttaa 
funktion käsitteeseen. 
Ohjata oppilasta har-
joittelemaan funktion 
kuvaajan tulkitsemista 
ja tuottamista.  

Oppilas tietää, että 
on olemassa käsite 
muuttuja. 

Oppilas tutustuu 
ohjatusti muuttujan 
käsitteeseen. 

Oppilas tutustuu 
muuttujan käsittee-
seen. 

Oppilas tutustuu 
muuttujan käsittee-
seen ja ymmärtää 
sen käyttöä. 

T16 Tukea oppilasta 
ymmärtämään geomet-
rian käsitteitä ja niiden 
välisiä yhteyksiä 

Oppilas käyttää oi-
kein joitakin käsit-
teitä kuvaillessaan 
suoria, kulmia ja 
monikulmioita, nii-
den ominaisuuksia 
sekä niiden välisiä 
yhteyksiä. 
Oppilas tuntee ja 
osaa nimetä geo-
metrian peruskuvi-
oita. 

Oppilas käyttää 
pääosin oikeita kä-
sitteitä kuvailles-
saan suoria, kulmia 
ja monikulmioita, 
niiden ominaisuuk-
sia sekä niiden väli-
siä yhteyksiä. 
Oppilas tuntee ja 
osaa nimetä geo-
metrian perusku-
viot. 

Oppilas käyttää oi-
keita käsitteitä ku-
vaillessaan suoria, 
kulmia ja monikul-
mioita, niiden omi-
naisuuksia sekä nii-
den välisiä yhteyk-
siä. 

Oppilas käyttää su-
juvasti oikeita käsit-
teitä kuvaillessaan 
suoria, kulmia ja 
monikulmioita, nii-
den ominaisuuksia 
sekä niiden välisiä 
yhteyksiä. 

T17 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään ja hyö-
dyntämään suorakul-
maiseen kolmioon ja 
ympyrään liittyviä omi-
naisuuksia 

Oppilas osaa laskea 
ohjatusti suorakul-
maisen kolmion 
pinta-alan ja osaa 
nimetä joitakin ym-
pyrän osia. Oppilas 
osaa piirtää ympy-
rän.  

Oppilas osaa laskea 
esimerkin avulla 
suorakulmaisen kol-
mion pinta-alan ja 
osaa nimetä pää-
osin ympyrän osat. 
Oppilas ymmärtää 
osittain kehäkulman 
ja keskuskulman kä-
sitteet. 

Oppilas osaa laskea 
suorakulmaisen kol-
mion pinta-alan ja 
osaa nimetä ympy-
rän osia. Oppilas 
ymmärtää kehäkul-
man ja keskuskul-
man käsitteet. 

Oppilas osaa laskea 
sujuvasti suorakul-
maisen kolmion 
pinta-alan ja osaa 
nimetä täsmällisesti 
ympyrän osat. Op-
pilas ymmärtää ke-
häkulman ja keskus-
kulman käsitteet ja 
osaa käyttää tieto-
aan tehtävissä. 

T18 Kannustaa oppi-
lasta kehittämään tai-
toaan laskea pinta-aloja 
ja tilavuuksia 

Oppilas osaa laskea 
joitakin (kolmio, ne-
liö, suorakulmio) ta-
sokuvioiden pinta-
aloja ja piirejä sekä 
osaa tehdä tavan-
omaisimpia yksikön-
muunnoksia. 

Oppilas osaa laskea 
pääosin tasokuvioi-
den pinta-aloja ja 
piirejä sekä osaa 
tehdä pääosin oi-
kein niihin liittyviä 
yksiköiden muun-
noksia. 

Oppilas osaa laskea 
tasokuvioiden pii-
rejä ja pinta-aloja ja 
osaa tehdä niihin 
liittyviä yksiköiden 
muunnoksia. 

Oppilas osaa suju-
vasti laskea tasoku-
vioiden piirejä ja 
pinta-aloja. Oppilas 
osaa sujuvasti tehdä 
niihin liittyviä yksi-
könmuunnoksia. 

T19 Ohjata oppilasta 
määrittämään tilastolli-
sia tunnuslukuja ja las-
kemaan todennäköi-
syyksiä 

Oppilas osaa esi-
merkin avulla laskea 
keskiarvon ja osaa 
osittain tulkita oi-
kein diagrammeja. 

Oppilas osaa laskea 
keskiarvoja ja tul-
kita erilaisia dia-
grammeja pääosin 
oikein. 

Oppilas osaa laskea 
keskiarvoja ja tul-
kita erilaisia dia-
grammeja. 

Oppilas osaa suju-
vasti laskea keskiar-
voja ja tulkitsee mo-
nipuolisesti ja täs-
mällisesti erilaisia 
diagrammeja. 

T20 Ohjata oppilasta 
kehittämään algorit-
mista ajatteluaan sekä 
taitojaan soveltaa ma-
tematiikkaa ja ohjel-
mointia ongelmien rat-
kaisemiseen. 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti laatimaan 
algoritmeja ja har-
joittelee käyttä-
mään valmiita tieto-
koneohjelmia. 

Oppilas harjoittelee 
laatimaan algorit-
meja ja osaa pää-
piirteittäin käyttää 
valmista tietoko-
neohjelmaa. 

Oppilas harjoittelee 
laatimaan algorit-
meja ja käyttää val-
miita tietokoneoh-
jelmia. 

Oppilas harjoittelee 
laatimaan algorit-
meja ja käyttää mo-
nipuolisesti valmiita 
tietokoneohjelmia. 

 


