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Merkitys, arvot ja 
asenteet 

    

T1 Vahvistaa oppi-
laan motivaatiota, 
myönteistä minäku-
vaa ja itseluotta-
musta matematiikan 
oppijana 

Ei vaikuta arvosanan 
muodostamiseen. 
Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuk-
siaan osana itsearvi-
ointia. 

Ei vaikuta arvosanan 
muodostamiseen. 
Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuk-
siaan osana itsearvi-
ointia. 

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

Ei vaikuta arvosanan 
muodostamiseen. 
Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuk-
siaan osana itsearvi-
ointia. 

T2 Kannustaa oppi-
lasta ottamaan vas-
tuuta matematiikan 
oppimisesta sekä yk-
sin että yhdessä toi-
mien 

Oppilas ottaa vas-
tuuta matemaattis-
ten taitojensa kehit-
tymisestä. Oppilas 
osaa tehdä yhteis-
työtä toisten oppilai-
den kanssa. 

Oppilas pääosin työs-
kentelee vastuulli-
sesti matemaattisten 
taitojensa kehittä-
miseksi niin yksin 
kuin yhdessä muiden 
kanssa. 

Oppilas työskente-
lee vastuullisesti 
matemaattisten 
taitojensa kehittä-
miseksi niin yksin 
kuin yhdessä mui-
den kanssa. 

Oppilas työskentelee 
vastuullisesti ja pit-
käjänteisesti mate-
maattisten taitojensa 
kehittämiseksi sekä 
osallistuu rakenta-
vasti ryhmän toimin-
taan. 

Työskentelyn tai-
dot 

    

T3 Ohjata oppilasta 
havaitsemaan ja ym-
märtämään oppi-
miensa asioiden väli-
siä yhteyksiä 

Oppilas havaitsee ja 
löytää osittain asioi-
den välisiä yhteyksiä. 

Oppilas pääosin ha-
vaitsee ja löytää op-
pimiensa asioiden 
välisiä yhteyksiä. 

Oppilas havaitsee 
ja löytää oppi-
miensa asioiden 
välisiä yhteyksiä. 

Oppilas löytää ja ym-
märtää oppimiensa 
asioiden välisiä yh-
teyksiä. 

T4 Kannustaa oppi-
lasta harjaantumaan 
täsmälliseen mate-
maattiseen ilmai-
suun suullisesti ja kir-
jallisesti. 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti keskeisiä 
matemaattisia käsit-
teitä ja merkintöjä il-
maistakseen ajatte-
luaan suullisesti ja 
kirjallisesti. 

Oppilas harjoittelee 
keskeisiä matemaat-
tisia käsitteitä ja 
merkintöjä ilmaistak-
seen ajatteluaan 
suullisesti ja kirjalli-
sesti. 

Oppilas harjoitte-
lee ilmaisemaan 
matemaattista 
ajatteluaan sekä 
suullisesti että kir-
jallisesti. 

Oppilas osaa käyttää 
matemaattisia käsit-
teitä ja merkintöjä 
tehtävien ratkai-
suissa sekä keskuste-
luissa. 

T5 Tukea oppilasta 
loogista ja luovaa 
ajattelua vaativien 
matemaattisten teh-
tävien ratkaisemi-
sessa ja siinä tarvitta-
vien taitojen kehittä-
misessä 

Oppilas harjoittelee 
käyttämään loogista 
ja luovaa ajattelu-
aan. Oppilas tunnis-
taa sääntöjä ja riip-
puvuuksia erilaisten 
matemaattisten teh-
tävien ratkaise-
miseksi. 

Oppilas käyttää sään-
töjä ja riippuvuuksia 
erilaisten matemaat-
tisten tehtävien rat-
kaisemisessa. 

Oppilas käyttää 
loogista ja luovaa 
ajatteluaan ja ke-
hittää edelleen tai-
tojaan tehtävien 
ratkaisussa. 

Oppilas käyttää taita-
vasti loogista ja luo-
vaa ajatteluaan ja 
osaa perustella sitä 
erilaisten matemaat-
tisten ongelmien yh-
teydessä. 

T6 Ohjata oppilasta 
arvioimaan ja kehit-
tämään matemaatti-
sia ratkaisujaan sekä 
tarkastelemaan kriit-
tisesti tuloksen mie-
lekkyyttä 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti arvioimaan 
ja kehittämään ma-
temaattisia ratkaisu-
jaan ja tietää oikean 
matemaattisen rat-

Oppilas harjoittelee 
esimerkkien avulla 
arvioimaan ja kehit-
tämään matemaatti-
sia ratkaisujaan sekä 
arvioimaan tulosten 
mielekkyyttä. 

Oppilas harjoitte-
lee arvioimaan ja 
kehittämään mate-
maattisia ratkaisu-
jaan. Oppilas arvioi 
tuloksen mielek-
kyyttä. 

Oppilas osaa arvioida 
ja kehittää mate-
maattisia ratkaisu-
jaan. Oppilas osaa 
arvioida saamiaan 
tuloksia. 



kaisun vaiheet.  Op-
pilas pyrkii arvioi-
maan tulosten mie-
lekkyyttä. 

T7 Rohkaista oppi-
lasta soveltamaan 
matematiikkaa muis-
sakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteis-
kunnassa 

Oppilas havaitsee ja 
tunnistaa, että mate-
matiikkaa voidaan 
soveltaa muissakin 
oppiaineissa ja yh-
teiskunnassa. 

Oppilas rohkaistuu 
ohjatusti sovelta-
maan matematiikkaa 
muissakin oppiai-
neissa ja ympäröi-
vässä yhteiskun-
nassa. 

Oppilas rohkaistuu 
soveltamaan mate-
matiikkaa muissa-
kin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yh-
teiskunnassa. 

Oppilas osaa näyttää 
monipuolisesti, mi-
ten matematiikkaa 
voi soveltaa muissa-
kin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteis-
kunnassa. 

T8 Ohjata oppilasta 
kehittämään tiedon-
hallinta- ja analysoin-
titaitojaan sekä opas-
taa tiedon kriittiseen 
tarkasteluun 

    

T9 Opastaa oppilasta 
soveltamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
matematiikan opis-
kelussa sekä ongel-
mien ratkaisemisessa 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti ratkomaan 
matemaattisia ongel-
mia soveltaen tieto- 
ja viestintäteknolo-
giaa. 

Oppilas harjoittelee 
ratkomaan mate-
maattisia ongelmia 
soveltaen tieto- ja 
viestintäteknologiaa. 

Oppilas harjoitte-
lee soveltamaan 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa mate-
matiikan opiske-
lussa ja ongelmien 
ratkaisemisessa. 

Oppilas harjoittelee 
soveltamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
monipuolisesti mate-
matiikan opiskelussa 
ja ongelmien ratkai-
semisessa. 

Käsitteelliset ja 
tiedonalakohtaiset 
tavoitteet 

    

T10 Ohjata oppilasta 
vahvistamaan päät-
tely- ja päässälasku-
taitoa ja kannustaa 
oppilasta käyttä-
mään laskutaitoaan 
eri tilanteissa 

Oppilas osaa käyttää 
päättely- ja päässä-
laskutaitoa yksinker-
taisissa tilanteissa. 

Oppilas osaa käyttää 
päättely- ja päässä-
laskutaitoa useim-
missa tilanteissa. 

Oppilas käyttää 
päättely- ja päässä-
laskutaitoa eri ti-
lanteissa. 

Oppilas käyttää mo-
nipuolisesti päättely- 
ja päässälaskutaitoa 
eri tilanteissa. 

T11 Ohjata oppilasta 
kehittämään kykyään 
laskea peruslaskutoi-
mituksia rationaalilu-
vuilla 

Oppilas osaa pääosin 
käyttää rationaalilu-
kuja peruslaskutoi-
mituksissa. 

Oppilas osaa käyttää 
rationaalilukuja pe-
ruslaskutoimituk-
sissa. 

Oppilas osaa hyvin 
peruslaskutoimi-
tukset rationaalilu-
vuilla. 

Oppilas osaa taita-
vasti käyttää ratio-
naalilukuja peruslas-
kutoimituksissa. 

T12 Tukea oppilasta 
laajentamaan luku-
käsitteen ymmärtä-
mistä reaalilukuihin. 

Oppilas tietää, että 
on olemassa muita-
kin kuin rationaalilu-
kuja. Oppilas tunnis-
taa lukujoukkoja. 

Oppilas ymmärtää 
pääpiirteittäin luku-
käsitteen laajentumi-
sen rationaaliluvuista 
kaikkiin reaalilukui-
hin. 

Oppilas ymmärtää 
lukukäsitteen laa-
jentumisen ratio-
naaliluvuista kaik-
kiin reaalilukuihin. 

Oppilas tunnistaa re-
aalilukuja ja osaa ni-
metä niihin kuuluvia 
lukujoukkoja. 

T13 Tukea oppilasta 
laajentamaan ym-
märrystään prosent-
tilaskennasta 

Oppilas osaa pääosin 
prosentin käsitteen 
ja harjoittelee pro-
senttilaskentaa. Op-
pilas osaa ohjatusti 
käyttää prosenttilas-
kentaa myös arkielä-
män tilanteissa. 

Oppilas osaa prosen-
tin käsitteen käytön 
ja prosenttilasken-
nan, etenkin arkielä-
män tilanteissa. 

Oppilas osaa ker-
toa prosentin käsit-
teen käytöstä. Op-
pilas osaa laskea 
prosenttiosuuden, 
prosenttiluvun 
osoittaman mää-
rän kokonaisuu-
desta sekä muutos- 
ja vertailuprosen-
tin. Oppilas osaa 

Oppilas hallitsee pro-
senttilaskennan ja 
osaa hyödyntää mo-
nipuolisesti tietojaan 
eri tilanteissa. 



käyttää tietojaan 
eri tilanteissa. 

T14Ohjata oppilasta 
ymmärtämään tunte-
mattoman käsite ja 
kehittämään yhtä-
lönratkaisutaitojaan 

Oppilas tietää tunte-
mattoman käsitteen 
ja harjoittelee ensim-
mäisen asteen yhtä-
löitä ja vaillinaisia 
toisen asteen yhtä-
löitä. 

Oppilas pääosin ym-
märtää tuntematto-
man käsitteen. Oppi-
las osaa laskea yksin-
kertaisia ensimmäi-
sen asteen yhtälöitä 
ja ohjatusti vaillinai-
sia toisen asteen yh-
tälöitä. 

Oppilas ymmärtää 
tuntemattoman 
käsitteen sekä rat-
kaisee ensimmäi-
sen asteen yhtä-
löitä ja vaillinaisia 
toisen asteen yhtä-
löitä. 

Oppilas osaa rat-
kaista erilaisia yhtä-
löitä. Oppilas osaa 
muodostaa yhtälöitä 
sanallisista tehtä-
vistä. 

T15 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään muut-
tujan käsite ja tutus-
tuttaa funktion käsit-
teeseen. Ohjata op-
pilasta harjoittele-
maan funktion ku-
vaajan tulkitsemista 
ja tuottamista.  

Oppilas tietää, että 
on olemassa käsite 
muuttuja. 

Oppilas tutustuu oh-
jatusti muuttujan kä-
sitteeseen. 

Oppilas tutustuu 
muuttujan käsit-
teeseen. 

Oppilas ymmärtää 
muuttujan käsitteen. 

T16 Tukea oppilasta 
ymmärtämään geo-
metrian käsitteitä ja 
niiden välisiä yhteyk-
siä 

Oppilas käyttää joita-
kin geometrian käsit-
teitä kuvatessaan 
erilaisten kuvioiden 
ominaisuuksia ja nii-
den välisiä yhteyksiä. 

Oppilas käyttää geo-
metrian käsitteitä 
kuvatessaan erilais-
ten kuvioiden omi-
naisuuksia ja niiden 
välisiä yhteyksiä. 

Oppilas käyttää 
geometrian käsit-
teitä ja käyttää 
niitä tarkoituksen-
mukaisesti kuva-
tessaan erilaisten 
kuvioiden ominai-
suuksia ja niiden 
välisiä yhteyksiä. 

Oppilas käyttää suju-
vasti geometrian kä-
sitteitä kuvatessaan 
erilaisten kuvioiden 
ominaisuuksia ja nii-
den välisiä yhteyksiä. 

T17 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään ja 
hyödyntämään suo-
rakulmaiseen kolmi-
oon ja ympyrään liit-
tyviä ominaisuuksia 

Oppilas ymmärtää 
Pythagoraan lauseen 
ja osaa ohjatusti 
käyttää sitä suorakul-
maiseen kolmioon 
liittyvissä tehtävissä. 

Oppilas ymmärtää ja 
osaa pääosin käyttää 
Pythagoraan lausetta 
suorakulmaiseen kol-
mioon liittyvissä teh-
tävissä. 

Oppilas osaa sovel-
taa Pythagoraan 
lausetta erilaisissa 
suorakulmaiseen 
kolmioon liittyvissä 
tehtävissä. Oppilas 
osaa laskea kehän 
ja kaaren pituuden. 

Oppilas osaa moni-
puolisesti käyttää 
Pythagoraan lausetta 
erilaisissa suorakul-
maiseen kolmioon 
liittyvissä tehtävissä. 
Oppilas osaa suju-
vasti laskea kehän ja 
kaaren pituuden. 

T18 Kannustaa oppi-
lasta kehittämään 
taitoaan laskea 
pinta-aloja ja tila-
vuuksia 

Oppilas osaa laskea 
tasokuvioiden pinta-
aloja ja tehdä tavan-
omaisimpia yksikön-
muunnoksia. 

Oppilas osaa laskea 
pääosin tasokuvioi-
den pinta-alat ja 
tehdä yksikönmuun-
noksia. 

Oppilas laajentaa 
taitoaan laskea ta-
sokuvioiden pinta-
aloja ja tehdä yksi-
könmuunnoksia. 
Oppilas osaa laskea 
ympyröiden ja sek-
torien pinta-aloja. 

Oppilas osaa laskea 
tasokuvioiden pinta-
alat ja tehdä suju-
vasti yksikönmuun-
noksia. Oppilas las-
kee sujuvasti ympy-
röiden ja sektorien 
pinta-aloja. 

T19 Ohjata oppilasta 
määrittämään tilas-
tollisia tunnuslukuja 
ja laskemaan toden-
näköisyyksiä 

    

T20 Ohjata oppilasta 
kehittämään algorit-
mista ajatteluaan 
sekä taitojaan sovel-
taa matematiikkaa ja 

Oppilas tuntee algo-
ritmista ajattelua ja 
osaa ohjatusti käyt-
tää jotakin ohjelmaa 

Oppilas oppii ohja-
tusti suunnittele-
maan ja toteutta-

Oppilas oppii suun-
nittelemaan ja to-
teuttamaan algo-
ritmin. Oppilas har-

Oppilas osaa ohjel-
moida yksinkertaisen 
ohjelman. 



ohjelmointia ongel-
mien ratkaisemiseen. 

ongelmien ratkaise-
miseen. 

maan algoritmin jo-
takin ohjelmaa käyt-
täen. 

joittelee ohjel-
moinnin perus-
teita. 

 


