
Luku 
 

Tavoitteena on, että opiskelija 

1 Raja-arvoja ja derivaattoja 

1.1 Raja-arvo ja jatkuvuus • kertaa käsitteet funktion raja-arvo ja jatkuvuus 

• oppii funktion epäoleellisen raja-arvon käsitteen 

• oppii määrittämään epäoleellisen raja-arvon lausekkeesta 
päättelemällä 

• vahvistaa raja-arvon määrittämisen taitojaan 

• oppii tutkimaan itseisarvoja sisältävien lausekkeiden raja-arvoja 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä raja-arvojen määrittämisessä 

1.2 Derivoituvuus ja jatkuvuus • kertaa derivaatan määritelmän 

• osaa soveltaa derivaatan määritelmää paloittain määriteltyyn 
funktioon 

• oppii tutkimaan itseisarvoja sisältävien funktioiden 
derivoituvuutta 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä derivaatan määrittämiseen 

1.3 Raja-arvo äärettömyydessä • ymmärtää, mitä tarkoittaa raja-arvo äärettömyydessä 

• oppii määrittämään funktion raja-arvon, kun muuttuja kasvaa 
tai pienenee rajatta 

• vahvistaa epäoleellisen raja-arvon määrittämisen taitojaan 

• oppii soveltamaan raja-arvoa funktion suurimman ja 
pienimmän arvon määrittämisessä 

2 Lukujonon raja-arvo ja sarja 

2.1 Lukujonon raja-arvo • ymmärtää, mitä lukujonon raja-arvolla tarkoitetaan 

• oppii määrittämään lukujonon raja-arvon 

• palauttaa mieleen, miten lukujonon sääntö muodostetaan 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujonon raja-arvon 
määrittämisessä 

2.2 Lukujonon monotonisuus • ymmärtää, mitä tarkoittaa lukujonon monotonisuus 

• oppii selvittämään kahden peräkkäisen jäsenen erotusta tai 
suhdetta tarkastelemalla, onko lukujono kasvava tai vähenevä 

• kertaa aritmeettisen lukujonon määritelmän 

• oppii selvittämään derivaattaa hyväksi käyttäen, onko lukujono 
monotoninen 

2.3 Geometrisen lukujonon suppeneminen • ymmärtää lukujonon (qn) käyttäytymisen eri q:n arvoilla, kun n 
kasvaa rajatta 

• kertaa geometrisen lukujonon määritelmän ja säännön 
muodostamisen 

• tutkii geometrisen lukujonon kasvavuutta ja vähenevyyttä 

• osaa määrittää geometrisen lukujonon raja-arvon 

  



2.4 Sarja • ymmärtää, mikä on sarja 

• oppii käyttämään ∑-merkkiä äärellisissä ja äärettömissä 
tapauksissa  

• tietää geometrisen sarjan suppenemisehdon 

• osaa määrittää geometrisen sarjan summan 

• ymmärtää, mitä tarkoitetaan sarjan osasummalla 

• osaa tarkastella sarjan suppenemista osasummien jonon kautta 

• soveltaa geometrisen sarjan laskemista sovelluksissa 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä sarjojen summien 
laskemisessa 

3 Epäoleellinen integraali ja jatkuva jakauma 

3.1 Epäoleellinen integraali • ymmärtää epäoleellisen integraalin käsitteen 

• vahvistaa integraalilaskennan taitojaan 

• oppii määrittämään epäoleellisen integraalin raja-arvona 

• oppii määrittämään rajoittamattoman alueen pinta-alan 

• oppii määrittämään rajoittamattoman pyörähdyskappaleen 
tilavuuden 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä epäoleellisen integraalin 
määrittämisessä 

3.2 Jatkuva jakauma • kertaa jatkuvasti jakautuneen satunnaismuuttujan, 
tiheysfunktion ja kertymäfunktion käsitteet 

• oppii käyttämään epäoleellista integraalia todennäköisyyksien 
laskemiseen ja jakauman tunnuslukujen määrittämiseen, kun 
satunnaismuuttuja noudattaa jatkuvaa jakaumaa 

4 Käänteisfunktio ja kahden muuttujan funktio 

4.1 Käänteisfunktio ja sen derivaatta • ymmärtää käänteisfunktion idean 

• oppii tutkimaan, ovatko kaksi funktiota toistensa 
käänteisfunktioita 

• oppii määrittämään annetun funktion käänteisfunktion 
lausekkeen 

• ymmärtää, että käänteisfunktion kuvaaja on funktion kuvaajan 
peilaus suoran y = x suhteen 

• oppii, että määrittelyjoukossaan monotonisella funktiolla on 
käänteisfunktio 

• oppii määrittämään käänteisfunktion derivaatan 

4.2 Kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta • ymmärtää, mikä on kahden muuttujan funktio 

• ymmärtää tasa-arvokäyrän ajatuksen ja oppii määrittämään 
tasa-arvokäyriä 

• oppii laskemaan osittaisderivaattoja 

 


