
1

PII JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Yläkoulun matematiikan oppimateriaali Pii noudattaa uuden opetussuunnitelman perusteita. 
Sarja tarjoaa kaikille oppijoille oman taitotasonsa mukaisia haasteita ja myönteisiä koke-
muksia matematiikan opiskelusta. Laskemisen lisäksi Pii kannustaa pohtimaan, tutkimaan, 
kertomaan, kuuntelemaan ja tekemään yhdessä.

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppi-
laiden loogista, täsmällistä ja luovaa ajattelua ja vahvistaa matemaattista yleissivistystä. 
Opetus luo pohjan käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kyvylle mallintaa ja 
ratkaista ongelmia matemaattisesti. Samalla opetus kehittää oppilaiden taitoja käyttää   
ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti esimerkiksi arkielämän tilanteissa.

Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat 
vastuuta omasta oppimisestaan. Opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiik-
kaa kohtaan ja rakentaa oppilaille positiivista minäkuvaa itsestä matematiikan oppijana. 
Matematiikan opetus kehittää myös oppilaiden viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja 
mm. rohkaisemalla oppilaita esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä.

Oppimiskäsitys

Pii-sarjan oppimateriaalit perustuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktii-
vinen toimija ja oman toimintansa ohjaaja ja tulkitsija. Oppilas oppii asettamaan itselleen 
tavoitteita ja ratkaisemaan kohtaamiaan ongelmia. Myönteiset kokemukset, oppimisen ilo 
ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.

Pii auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja ohjaa ajattelemaan luovasti. 
Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii erittelemään omaa oppimistaan, 
kokemuksiaan ja tunteitaan. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen 
ja saaminen sekä itsearviointi ohjaavat oppimisprosessia ja vuorovaikutusta.

Pii kannustaa liittämään itsenäisesti tapahtuvaan oppimiseen myös sosiaalista toimintaa ja 
keskustelua. Yhdessä tekemisen kautta opitaan niin sosiaalisia taitoja kuin kriittistä suhtau-
tumista omiin käsityksiin. Yhdessä tapahtuva oppiminen edistää myös luovan ongelmanrat-
kaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. 
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Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
Piissä työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaan omat havainnot, kokemukset ja keskustelut. 
Oppilas oppii matematiikkaa konkreettisten välineiden, erilaisten mallien ja täsmällisen  
teorian avulla. Harjoitustehtävät ovat matemaattisia perustaitoja, toiminnallisuutta ja  
ajattelun taitoja vahvistavia. Piissä opitaan ja harjoitellaan monipuolisesti myös  
ongelmanratkaisua  ja päättelyä. 

Pii auttaa oppilasta suhtautumaan myönteisesti itseensä oppijana ja kehittämään työsken-
telytaitojaan. Piin avulla oppilaan on mahdollista arvioida säännöllisesti osaamistaan sekä 
sisältöjen että työskentelytaitojen suhteen. 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
Pii-sarjan esimerkeissä ja tehtävissä matematiikkaa lähestytään myös yhteiskunnallisesta 
 näkökulmasta. Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen. Oppi laille 
tarjotaan tilaisuuksia harjoitella esittämään mielipiteensä rakentavasti, keskustelemaan  
sekä tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Oppilas oppii käyttämään myös 
matemaattisia symboleita, kuvia ja visuaalista ilmaisua. 

L3 Itsensä huolehtiminen ja arjen taidot 
Pii ohjaa oppilasta ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään.  
Matematiikan käyttämistä ja soveltamista harjoitellaan monipuolisesti. Pii yhdistää  
matematiikan oppilaan arkielämään myös oppikirjojen kuvituksen avulla.

L4 Monilukutaito 
Piissä matematiikan sisältöjä tarkastellaan ilmiöinä, joita selitetään, tulkitaan, tuotetaan ja 
arvioidaan monipuolisesti ja kriittisesti. Tarkasteltava matemaattinen tieto voi olla sanallista,  
kuvallista, auditiivista, numeerista tai kinesteettistä. Materiaalia elävöittävät mm. tekstit, 
taulukot, mallit, diagrammit ja erilaiset visuaaliset tehtävät.

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 
Piin helppokäyttöinen digiopetusaineisto tukee oppikirjan matemaattista sisältöä ja  auttaa 
opettajaa suunnittelemaan ja havainnollistamaan opetustaan. Opetustilanteen vuoro-
vaikutteisuus ja oppilaiden aktiivinen rooli on huomioitu ja myös pelillisyyttä on hyödynnetty.
Pii ohjaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelussaan esimerkiksi  
erilaisten piirtämis-, tutkimis- ja projektitehtävien avulla. Piin digitehtävät innostavat oppi-
laita matematiikan pariin havainnollistavalla ja hauskalla tavalla. 

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys 
Pii tukee myönteistä ja käytännönläheistä asennoitumista matematiikkaa kohtaan. Oppilasta 
ohjataan suhtautumaan matematiikan opiskeluun tavoitteellisena ja pitkäjänteisenä toiminta-
na. Piissä harjoitellaan yhteistyötä, vuorovaikutusta, vastuunkantoa, itsensä arvostamista ja 
arviointia. Työelämän ja yrittäjyyden taidot nousevat esiin tehtävissä ja projekteissa. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
Piin toiminnalliset tehtävät ohjaavat oppilasta pohtimaan ja suunnittelemaan omaa, parin tai 
ryhmän opiskelua, tavoitteita ja toimintatapoja. Osallistaminen ja vaikuttaminen lisäävät op-
pilaan mielenkiintoa ja sitoutumista opiskeluun. Monipuolisten tehtävien avulla oppilas oppii 
tarkkailemaan omaa kouluaan, ympäristöään ja yhteiskunnallisia asioita ja arvioimaan niitä 
matematiikan keinoin.
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Matematiikan opetuksen tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet T1–T2
• vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta  
 matematiikan oppijana
• kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä  
 yksin että yhdessä toimien

Työskentelyn taidot T3–T9
• ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
• kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti  
 ja kirjallisesti
• tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien  
 ratkai semisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
• ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä  
 tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
• ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallintaja analysointitaitojaan sekä opastaa  
 tiedon kriittiseen tarkasteluun
• opastaa oppilasta soveltamaan tietoja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa 
 sekä ongelmien ratkaisemisessa

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet T10–T20
• ohjata oppilasta vahvistamaan päättelyja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta  
 käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
• ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla
• tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin
• tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
• ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään yhtälön - 
 ratkaisu taitojaan
• ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen 
 sekä ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista
• tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä
• ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon  
 ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia
• kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
• ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan todennäköisyyksiä
• ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa  
 matema tiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen

Oppimisympäristöt ja työskentelytavat

Pii-materiaali antaa mahdollisuuden käyttää vaihtelevia työtapoja. Ajattelun tukena 
ovat erilaiset mallit, välineet ja ohjelmistot sekä tarpeen mukaan myös digitehtävät ja 
digi opetusaineiston simulaatiot ja animaatiot. Myös muuta tieto- ja viestintäteknologiaa 
 hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä luovuuden välineenä.

Pii-materiaali sisältää erilaisia projektitöitä ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilaita 
kiinnostavista matemaattisista aiheista. Myös esimerkkejä ja harjoitustehtäviä ratkaistaan  
ja tulkitaan yksin ja yhdessä.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Pii-sarjan osat kertaavat uuden opetettavan asian yhteydessä aiemmilla vuosiluokilla  
opittuja asioita. Oppikirjoista ja sähköisestä materiaalista löytyy runsaasti materiaalia  
alas- ja ylöspäin tapahtuvaan eriyttämiseen. Lisäksi sarjaan kuuluu erillinen alaspäin eriyttävä 
oppi materiaali. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja annetaan 
mahdollisuus onnistumisen elämyksiin. Painettu opettajan aineisto ja sähköinen digiopetus-
aineisto sisältävät opetusta tukevaa materiaalia ja pedagogisia vinkkejä opettajalle.

Oppilaan oppimisen arviointi

Päättöarvioinnissa määritetään, miten hyvin oppilas on saavuttanut matematiikan oppi - 
määrän tavoitteisiin T2–T20 liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa päättöarvosanakseen  
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien mukaista osaamista.

Arvioinnin kohteina ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi 
arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä  
ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito 
 hyödyntää välineitä ja tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa  
 ja tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön  
ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen  
työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen. 

Piin digiopetusaineistot sisältävät materiaalia formatiivisen, summatiivisen ja jatkuvan  
arvi oinnin tueksi. Oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin ja saada  moni- 
puolista palautetta osaamisestaan. Tämä tukee matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen 
kehittymistä ja vahvistaa opiskelumotivaatiota. Itseään arvioimalla oppilaat oppivat asetta-
maan tavoitteita oppimiselleen sekä havainnoimaan edistymistään ja työskentely tapojaan 
suhteessa tavoitteisiin.

Pii-oppimateriaalin sisällöt oppikirjoittain

Uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaisesti matematiikkaa opetetaan yläkoulussa 
11 vuosiviikkotuntia. Piissä 11 jaksoa on jaettu neljään oppikirjaan, joista kolme on vuosi-
luokkakohtaisia. Neljäs kirja Pii π sisältää kaksi jaksoa. Sen käsittelyn voi aloittaa millä  
tahansa vuosiluokista 7–9.

Pii 7
luonnollisten lukujen ominaisuudet
kokonaislukujen laskutoimitukset
murtolukujen laskutoimitukset
lukujonot ja kirjainlausekkeet
kirjainlausekkeen sieventäminen
yhtälön ratkaiseminen
avaruuskappaleiden esittely
tasogeometria
monikulmiot
yhtenevyys ja symmetria
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Pii 8
desimaaliluvut
pyöristäminen ja likiarvo
pituus ja pinta-ala
ympyrä ja sen osat
prosenttilaskut
potenssikaavat
muuttujien välinen riippuvuus ja verrannollisuus
funktio
suoran yhtälö
epäyhtälö ja toisen asteen yhtälö

Pii π
tilastojen tulkinta ja piirtäminen
tilastolliset tunnusluvut
vaihtoehtojen lukumäärä ja osajoukot
todennäköisyys
yhdenmuotoisuus ja mittakaava
suorakulmainen kolmio ja Pythagoraan lause 
trigonometria

Pii 9
laskutoimituksia polynomeilla
polynomilausekkeen sieventäminen
yhtälö ja yhtälöpari
yhtälöparin ratkaiseminen piirtämällä ja laskemalla
avaruuskappaleiden ominaisuuksia
lieriön pinta-ala ja tilavuus
kartion pinta-ala ja tilavuus
pallon pinta-ala ja tilavuus
algoritminen ajattelu ja ohjelmoinnin perusteet
kokoavaa kertausta aritmetiikasta, algebrasta ja geometriasta


