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

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

Ei vaikuta arvosanan 
muodostamiseen. 
Oppilaita ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana it-
searviointia. 

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

Ei vaikuta arvosanan 
muodostamiseen. Op-
pilaita ohjataan pohti-
maan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

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

Oppilas ottaa vas-
tuuta matematiikan 
oppimisestaan sekä 
yksin että ryhmässä 
toimien. 

Oppilas ottaa pää-
sääntöisesti vas-
tuuta matematiikan 
oppimisestaan sekä 
yksin että ryhmässä 
toimien. 

Oppilas ottaa vas-
tuuta omasta oppi-
misestaan ja osal-
listuu rakentavasti 
ryhmän toimintaan. 

Oppilas ottaa vastuun 
omasta oppimises-
taan ja edistää omalla 
aktiivisella toiminnal-
laan koko ryhmän 
edistymistä. 

Työskentelyn tai-
dot 

    

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

Oppilas huomaa 
oppimiensa asioi-
den välisiä yhteyk-
siä. 

Oppilas pääsääntöi-
sesti huomaa ja ym-
märtää asioiden vä-
lisiä yhteyksiä. 

Oppilas havaitsee 
ja selittää oppi-
miensa asioiden vä-
lisiä yhteyksiä. 

Oppilas hyödyntää op-
pimiensa asioiden vä-
lisiä yhteyksiä. 

T4 Kannustaa oppi-
lasta harjaantumaan 
täsmälliseen mate-
maattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjalli-
sesti. 

Oppilas osaa osit-
tain ilmaista mate-
maattista ajattelu-
aan suullisesti ja 
myös kirjallisesti. 

Oppilas osaa il-
maista matemaat-
tista ajatteluun pää-
sääntöisesti sekä 
suullisesti että kirjal-
lisesti. 

Oppilas osaa il-
maista matemaat-
tista ajatteluaan 
sekä suullisesti että 
kirjallisesti. 

Oppilas osaa täsmälli-
sesti ilmaista mate-
maattista ajatteluaan 
sekä suullisesti että 
kirjallisesti. Oppilas 
osaa perustella valit-
semiansa merkintäta-
poja. 

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

Oppilas hahmottaa 
matemaattisia  on-
gelmia ja osaa rat-
kaista niitä itsenäi-
sesti tai ohjatusti. 

Oppilas osaa rat-
kaista loogista ja 
luovaa ajattelua 
vaativia matemaat-
tisia tehtäviä ja ke-
hittää siinä edelleen 
taitojaan. 

Oppilas osaa jäsen-
tää ongelmia ja rat-
kaista niitä hyödyn-
täen matematiik-
kaa. 

Oppilas osaa ratkaista 
ongelmia ja pystyy 
yleistämään ratkaisu-
mallejaan. 

T6 Ohjata oppilasta 
arvioimaan ja kehittä-
mään matemaattisia 
ratkaisujaan sekä tar-
kastelemaan kriitti-
sesti tuloksen mielek-
kyyttä 

Oppilas hahmottaa 
matemaattisia rat-
kaisujaan ja pyrkii 
arvioimaan tulok-
sen mielekkyyttä. 

Oppilas osaa pää-
sääntöisesti arvioida 
matemaattisia rat-
kaisujaan ja tulok-
sen mielekkyyttä. 

Oppilas osaa arvi-
oida matemaattista 
ratkaisuaan ja tar-
kastelee kriittisesti 
tuloksen mielek-
kyyttä. 

Oppilas osaa arvioida 
ja kehittää erilaisia 
matemaattisia ratkai-
suja sekä pystyy pa-
rantamaan ratkaisu-
aan. 



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

Oppilas huomaa 
matematiikan käyt-
tömahdollisuuksia 
eri ympäristöissä. 

Oppilas osaa pää-
sääntöisesti soveltaa 
matematiikkaa eri 
ympäristöissä. 

Oppilas osaa sovel-
taa matematiikkaa 
eri ympäristöissä. 

Oppilas osaa soveltaa 
monipuolisesti mate-
matiikkaa eri ympäris-
töissä. 

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

Oppilas tietää, 
kuinka tilastotietoa 
haetaan ja kuinka 
sitä esitetään. 

Oppilas osaa pää-
piirteittäin hankkia, 
käsitellä ja esittää ti-
lastotietoa. 

Oppilas osaa itse 
hankkia, käsitellä ja 
esittää tilastotie-
toa. 

Oppilas osaa analy-
soida kerättyä tilasto-
tietoa. Oppilas suh-
tautuu kriittisesti ai-
neistosta tehtyihin 
päätelmiin ja tulkin-
toihin. 

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

Oppilas osaa käyt-
tää tieto- ja viestin-
täteknologiaa yksin-
kertaisen kaavioi-
den ja kuvaajien 
piirtämiseen sekä 
hyödyntää joitakin 
taulukkolaskennan 
ominaisuuksia. 

Oppilas osaa käyttää 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa kaavioi-
den ja kuvaajien 
piirtämiseen sekä 
hyödyntää taulukko-
laskennan ominai-
suuksia. 

Oppilas osaa sovel-
taa tieto- ja viestin-
täteknologiaa ma-
tematiikan opiske-
lussa. 

Oppilas soveltaa mo-
nipuolisesti tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
matematiikan opiske-
lussa ja erilaisten on-
gelmien ratkaisemi-
sessa. 

Käsitteelliset ja tie-
donalakohtaiset 
tavoitteet 

    

T10 Ohjata oppilasta 
vahvistamaan päät-
tely- ja päässälasku-
taitoa ja kannustaa 
oppilasta käyttämään 
laskutaitoaan eri ti-
lanteissa 

Oppilas käyttää 
useimmiten päät-
tely- ja päässälasku-
taitoa eri tilan-
teissa. 

Oppilas käyttää pää-
sääntöisesti päät-
tely- ja päässälasku-
taitoa eri tilanteissa. 

Oppilas käyttää ak-
tiivisesti päättely- 
ja päässälaskutai-
toa eri tilanteissa. 

Oppilas käyttää suju-
vasti päättely- ja pääs-
sälaskutaitoa eri tilan-
teissa. 

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

Oppilas osaa laskea 
kokonaisluvuilla ja 
positiivisilla murto-
luvuilla. 

Oppilas osaa pää-
sääntöisesti laskea 
kokonaisluvuilla ja 
murtoluvuilla. 

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

Oppilas osaa peruslas-
kutoimitukset murto-
luvuilla ja soveltaa las-
kutaitoaan ongelman-
ratkaisussa. 

T12 Tukea oppilasta 
laajentamaan lukukä-
sitteen ymmärtä-
mistä reaalilukuihin. 

Oppilas tunnistaa 
reaaliluvut ja osaa 
antaa esimerkin nii-
den ominaisuuk-
sista. 

Oppilas ymmärtää 
lukukäsitteen laa-
jentumisen ratio-
naaliluvuista kaikkiin 
reaalilukuihin. 

Oppilas tunnistaa 
reaaliluvut ja osaa 
kuvailla niiden omi-
naisuuksia. 

Oppilas osaa tunnis-
taa ja hyödyntää reaa-
lilukujen ominaisuuk-
sia esim. laskutoimi-
tuksissa. 

T13 Tukea oppilasta 
laajentamaan ym-
märrystään prosentti-
laskennasta 

    

T14Ohjata oppilasta 
ymmärtämään tunte-
mattoman käsite ja 
kehittämään yhtälön-
ratkaisutaitojaan 

Oppilas ymmärtää 
tuntemattoman kä-
sitteen ja osaa rat-
kaista ensimmäisen 
asteen yhtälön ja 
vaillinaisen toisen 
asteen yhtälön oh-
jatusti. 

Oppilas ymmärtää 
tuntemattoman kä-
sitteen ja osaa rat-
kaista ensimmäisen 
asteen yhtälön esi-
merkiksi päättele-
mällä tai konkree-
tein välinein. Oppi-
las osaa ratkaista 
vaillinaisen toisen 

Oppilas osaa rat-
kaista ensimmäisen 
asteen yhtälön 
symbolisesti. Oppi-
las osaa ratkaista 
vaillinaisen toisen 
asteen yhtälön esi-
merkiksi päättele-
mällä tai symboli-
sesti. 

Oppilas osaa ratkaista 
ensimmäisen asteen 
yhtälön ja vaillinaisen 
toisen asteen yhtälön 
symbolisesti, Oppilas 
osaa soveltaa yhtälön-
ratkaisutaitojaan ma-
temaattisten ongel-
mien ratkaisemiseen. 



 

asteen yhtälön esi-
merkiksi päättele-
mällä. 

T15 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään muut-
tujan käsite ja tutus-
tuttaa funktion käsit-
teeseen. Ohjata oppi-
lasta harjoittelemaan 
funktion kuvaajan 
tulkitsemista ja tuot-
tamista.  

Oppilas ymmärtää 
funktiomerkinnän 
ja osaa piirtää en-
simmäisen asteen 
funktion kuvaajan. 
Oppilas osaa tulkita 
kuvaajia. 

Oppilas ymmärtää 
funktiomerkinnän ja 
osaa piirtää ensim-
mäisen asteen funk-
tion kuvaajan ja oh-
jatusti toisen asteen 
funktion kuvaajan. 
Oppilas osaa pää-
osin tulkita kuvaajia. 

Oppilas ymmärtää 
muuttujan ja funk-
tion käsitteen sekä 
osaa piirtää ensim-
mäisen ja toisen as-
teen funktion ku-
vaajan. Oppilas 
osaa tulkita kuvaa-
jia monipuolisesti. 

Oppilas huomaa asioi-
den välisiä yhteyksiä, 
joita hän osaa kuvata 
funktioiden avulla. 

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

Oppilas osaa geo-
metrian peruskäsit-
teitä. Oppilas tun-
nistaa kappaleita ja 
tasokuvioita sekä 
niiden välisiä yh-
teyksiä. 

Oppilas osaa käyttää 
geometrian käsit-
teitä tarkoituksen-
mukaisesti kuvailles-
saan kuvioiden ja 
kappaleiden ominai-
suuksia ja niiden vä-
lisiä yhteyksiä. 

Oppilas osaa ni-
metä ja kuvailla 
suoriin, kulmiin ja 
monikulmioihin liit-
tyviä ominaisuuksia 
sekä niiden välisiä 
yhteyksiä. 

Oppilas osaa soveltaa 
kappaleiden ja tasoku-
vioiden välisiä yhteyk-
siä eri tilanteissa. 

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

Oppilas tuntee suo-
rakulmaisen kol-
mion ominaisuuksia 
ja tunnistaa ympy-
rään liittyviä käsit-
teitä. Oppilas osaa 
ohjatusti käyttää 
Pythagoraan lau-
setta kolmion sivu-
jen laskemiseen. 

Oppilas tuntee suo-
rakulmaisen kol-
mion ominaisuuksia 
ja osaa käyttää Pyt-
hagoraan lausetta 
kolmion sivujen pi-
tuuksien laskemi-
seen. Oppilas osaa 
keskeisiä ympyrään 
liittyviä käsitteitä. 

Oppilas osaa käyt-
tää Pythagoraan 
lausetta ja trigono-
metrisia funktioita. 
Oppilas ymmärtää 
kehäkulman ja kes-
kuskulman käsit-
teet. 

Oppilas osaa soveltaa 
Pythagoraan lausetta, 
Pythagoraan lauseen 
käänteislausetta ja 
Thaleen lausetta sekä 
trigonometrisia funk-
tioita ongelmanratkai-
sussa. 

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

Oppilas osaa laskea 
tasokuvioiden 
pinta-aloja. Oppilas 
osaa tavanomaisim-
pia yksikönmuun-
noksia. 

Oppilas osaa laskea 
tasokuvioiden pinta-
aloja ja lieriön tila-
vuuden. Oppilas 
osaa pituusyksiköi-
den muunnokset 
sekä pääosin pinta-
ala- ja tilavuusyksi-
köiden muunnoksia. 

Oppilas osaa laskea 
tasokuvioiden 
pinta-aloja ja kap-
paleiden tilavuuk-
sia. Oppilas osaa 
pinta-ala- ja tila-
vuusyksiköiden 
muunnoksia. 

Oppilas osaa soveltaa 
pinta-alojen ja tila-
vuuksien laskemista 
monipuolisesti ongel-
manratkaisussa. Oppi-
las hallitsee yksiköi-
den muunnokset. 

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

Oppilas osaa mää-
rittää tilastollisia 
tunnuslukuja ja las-
kea todennäköi-
syyksiä. 

Oppilas hallitsee 
pääosin tilastolliset 
tunnusluvut. Oppilas 
osaa määrittää to-
dennäköisyyksiä. 

Oppilas hallitsee 
keskeiset tilastolli-
set tunnusluvut ja 
osaa antaa niistä 
esimerkkejä. Oppi-
las osaa määrittää 
sekä klassisia että 
tilastollisia toden-
näköisyyksiä. 

Oppilas osaa käyttää 
tilastollisia tunnuslu-
kuja aineiston analy-
soinnissa sekä sovel-
taa todennäköisyys-
laskentaa monipuoli-
sesti. 

T20 Ohjata oppilasta 
kehittämään algorit-
mista ajatteluaan 
sekä taitojaan sovel-
taa matematiikkaa ja 
ohjelmointia ongel-
mien ratkaisemiseen. 

Oppilas tuntee al-
goritmisen ajatte-
lun periaatteita ja 
osaa avustetusti 
ohjelmoida yksin-
kertaisen ohjelman. 

Oppilas tuntee algo-
ritmisen ajattelun 
periaatteet. Oppilas 
osaa ohjatusti ohjel-
moida yksinkertai-
sen ohjelman. 

Oppilas osaa sovel-
taa algoritmisen 
ajattelun periaat-
teita ja osaa ohjel-
moida yksinkertai-
sia ohjelmia. 

Oppilas osaa suunni-
tella ja laatia ohjelmia 
ohjelmointiympäris-
tössä. 


