
 

Luku Tavoitteena on, että opiskelija 

1 Rationaalifunktio 

1.1 Potenssi ja funktion potenssi • tutustuu rationaalifunktioon 

• osaa muodostaa rationaalifunktion määrittelyjoukon 

• osaa tutkia rationaalifunktiota kuvaajan avulla 

• osaa sieventää rationaalilausekkeita 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä rationaalifunktioiden 
kuvaajien tutkimiseen ja lausekkeiden sieventämiseen 

1.2 Rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö • osaa ratkaista rationaaliyhtälöitä ja rationaaliepäyhtälöitä 

• vahvistaa rationaalilausekkeiden sieventämisen taitoa 

• osaa tutkia rationaalilausekkeen merkkiä merkkikaavion avulla 

• palauttaa mieleen miten yhtälön ja epäyhtälön ratkaisu voidaan 
tarkistaa funktion kuvaajan avulla 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä rationaaliyhtälöiden ja  
-epäyhtälöiden ratkaisemisessa 

2 Raja-arvo ja jatkuvuus 

2.1 Juurifunktio ja -yhtälö • ymmärtää raja-arvon käsitteen 

• osaa määrittää polynomi- ja rationaalifunktion raja-arvon 
kohdassa graafisesti eli kuvaajan avulla ja numeerisesti eli 
laskemalla funktion arvoja läheltä tarkasteltavaa kohtaa 

• osaa määrittää polynomi- ja rationaalifunktion raja-arvon 
kohdassa algebrallisesti eli laskemalla 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion raja-arvon 
laskemiseen 

2.2 Toispuoleiset raja-arvot • tutustuu paloittain määriteltyihin funktioihin 

• ymmärtää toispuolisten raja-arvojen määritelmän 

• osaa määrittää toispuoliset raja-arvot ja päätellä niiden 
perusteella raja-arvon olemassaolon 

• osaa hahmotella paloittain määriteltyjen funktioiden kuvaajia 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä paloittain määriteltyjen 
funktioiden piirtämisessä sekä toispuolisten raja-arvojen 
määrittämisessä 

2.3 Funktion jatkuvuus • oppii jatkuvuuden määritelmän 

• osaa tutkia jatkuvuutta kohdassa sekä graafisesti että 
algebrallisesti 

• osaa käyttää Bolzanon lausetta 

   



3 Derivaatta 

3.1 Funktion muutosnopeus • osaa tutkia funktion muutosnopeutta kohdassa kuvaajan avulla 

• omaksuu havainnollisen käsityksen muutosnopeudesta 

• osaa arvioida muutosnopeuden merkin ja suuruusluokan 
funktion kuvaajan perusteella 

• oppii laskemaan keskimääräisen muutosnopeuden ja 
erottamaan sen hetkellisestä muutosnopeudesta 

3.2 Derivaatan määritelmä • oppii derivaatan määritelmän erotusosamäärän raja-arvona 

• osaa tutkia funktion muutosnopeutta kuvaajista tangentin ja 
sekantin avulla 

• oppii, että hetkellinen muutosnopeus on tangentin 
kulmakerroin 

• vahvistaa raja-arvon laskemisen taitoja 

3.3 Derivaattafunktio • ymmärtää derivaattafunktion arvon ja muutosnopeuden 
yhtäsuuruuden 

• oppii derivoimaan polynomifunktioita 

• oppii summan derivointisäännön ja vakion siirtosäännön 

• ymmärtää, että funktion f derivaattafunktio on sääntö, jolla 
saadaan derivaatta eli muutosnopeus missä tahansa kohdassa x 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä derivaattafunktion 
määrittämiseen 

4 Polynomifunktion kulku 

4.1 Polynomifunktion kulun tutkiminen • osaa tutkia funktion kuvaajaa derivaatan merkin perusteella 

• ymmärtää kasvavuuden ja vähenevyyden käsitteet 

• osaa muodostaa polynomifunktion kulkukaavion derivaatan 
merkin perusteella 

4.2 Polynomifunktion ääriarvot • ymmärtää ääriarvon määritelmän 

• osaa määrittää polynomifunktion suurimman ja pienimmän 
arvon suljetulla välillä derivaatan avulla 

• osaa määrittää polynomifunktion ääriarvot derivaatan ja 
funktion kulkukaavion avulla 

• vahvistaa funktion kulun tarkastelun taitoa derivaatan avulla 

• tutustuu erilaisiin ääriarvosovelluksiin 

5 Rationaalifunktion kulku 

5.1 Rationaalifunktion derivointi • osaa derivoida rationaalifunktioita 

• tutustuu tulon derivointisääntöön ja oppii osamäärän 
derivointisäännön 

• vahvistaa murtolausekkeiden sieventämisen taitoja 

5.2 Rationaalifunktion ääriarvot • vahvistaa taitoa tutkia funktion kulkua kulkukaavion avulla 

• osaa määrittää rationaalifunktion ääriarvot kulkukaavion avulla 

• vahvistaa taitoa ratkaista geometrisia ääriarvotehtäviä 

• osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän 
arvon kulkukaavion avulla 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä rationaalifunktion kulun 
tutkimisessa 

 


