
MAB4: Matemaattisia malleja 
Paritehtävä 1 

Joulumyyjäiset 

OSA 1 
Jalkapallojoukkue päätti kerätä rahaa turnausmaksuja varten myymällä itsetehtyjä karkkeja 
joulumyyjäisissä. Myyjäisten myyntipaikka maksaa 10 €. Karkkien valmistukseen kuluu 
rahaa 6 €/kg. Kokonaiskustannukset koostuvat siis 10 euron kiinteästä kustannuksesta ja 
myyntimäärästä riippuvista muuttuvista kustannuksista 6 €/kg. 

Tehtävä 1 
a) Kuinka suuret kokonaiskustannukset joukkueelle syntyy, jos he valmistavat myyntiin 

10 kg karkkeja? Kirjoittakaa laskut näkyviin alla olevaan ruutuun. 

 
b) Kirjoittakaa lauseke, joka kuvaa kokonaiskustannusten riippuvuutta myyntiin 

valmistettujen karkkien määrästä (kg). 
 

____________________________________________________________ 
 
Riippuvuutta voidaan kuvata myös graafisesti. Käytetään Geogebraa seuraavien vaiheiden 
toteuttamiseen. 
 

 

Klikatkaa hiiren oikealla painikkeella piirtoaluetta ja laittakaa 
koordinaattiruudukko näkyviin. (Jos se ei ole alunperin näkyvissä.) 

 

Siirtäkää koordinaatistoa siten, että origo sijaitsee lähellä vasenta alakulmaa. 
Saatte sen tehtyä klikkaamalla jostain kohdasta ruudukkoa ja raahaamalla 
koordinaatiston sitten oikeaan paikkaan. 

 

Kirjoittakaa äsken muodostamanne lauseke Syöttökenttään. 

HUOM! Jotta saisit kuvaajan näkyviin, akseleita pitää säätää. Säätäminen onnistuu 

valitsemalla työkalurivistä   ja “raahaamalla” y-akselia/x-akselia. 
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Vaihtakaa kuvaajalle mieleisenne väri. (Klikatkaa hiiren oikealla näppäimellä 
kuvaajaa ja valitkaa Ominaisuudet → Väri.) 

 
Piirtäkää pistetyökalun   avulla piste kuvaajan johonkin kohtaan. 

 

Siirtäkää pistettä kuvaajaa pitkin “raahaamalla” ja tutkikaa samalla, miten pisteen 
koordinaatit muuttuvat algebraikkunassa. 

Tehtävä 2 
a) Selitä, miten voitte hyödyntää pistettä tarkistaaksenne 1a):ssa tekemänne laskelmat. 

 
b) Päätelkää pistettä siirtämällä, kuinka paljon karkkeja joukkue voi valmistaa, jos he 

voivat investoida vain 80 €.______________________________________________ 
c) Muodostakaa ja ratkaiskaa yhtälö, joka kuvaa joukkueen valmistamaa karkkimäärää, 

kun joukkue voi investoida ainoastaan 80 €. Verratkaa ratkaisuanne 2b):n ratkaisuun. 

 
Joukkue päättää myydä karkit myyjäisissä 9 €/kg hintaan. Joukkueen saamat tulot ( )y  
riippuvat siitä, kuinka monta kilogrammaa karkkeja ( ) he myyvät.x  

Tehtävä 3 
Muodostakaa lauseke, joka kuvaa sitä, miten joukkueen saamat tulot riippuvat myytyjen 
karkkien määrästä. 
 
________________________________________________________________________ 
 



MAB4: Matemaattisia malleja 
Paritehtävä 1 

 

Piirtäkää joukkueen saamien tulojen ja myytyjen karkkien määrän riippuvuutta 
kuvaavan funktion kuvaaja samaan Geogebra-ikkunaan kuin edellinenkin 
kuvaaja. (Kirjoittakaa lauseke syöttökenttään.) Vaihtakaa kuvaajan väri 
mieleiseksenne! 

Tehtävä 4 
a) Tutkikaa Geogebran avulla, kuinka paljon karkkeja joukkueen pitää valmistaa ja 

sitten myydä, jotta he saisivat voittoa. Selittäkää, miten päättelitte asian. 

 
b) Miten kuvaisitte 4a):n tulosta matemaattisesti? Valitkaa oikea vaihtoehto, laittakaa 

rasti ruutuun. 

           
c) Jotta myyjäiset tuottaisivat voittoa, pitää tulojen olla suuremmat kuin kustannukset. 

Tästä saadaan epäyhtälö  . Ratkaise epäyhtälö alla olevaan ruutuun jax 0 x9 > 1 + 6  
vertaa tulostasi 4b):n ratkaisuun. 

 

 

Ratkaiskaa nyt epäyhtälö Geogebran avulla kirjoittamalla syöttökenttään 
. Verratkaa tulosta 4b):n ja 4c):n ratkaisuihinne!x 0 x9 > 1 + 6  

 

Ottakaa “epäyhtälö” pois klikkaamalla sitä algebraikkunassa hiiren oikealla 
painikkeella ja valitkaa Pyyhi. 

Joukkue pohtii, voisivatko he myydä karkkeja korkeammalla hinnalla, jotta he saisivat 
enemmän voittoa ilman, että heidän täytyisi valmistaa karkkeja niin paljon. 
 
Käytetään Geogebran liuku-toimintoa, jotta myyntihintaa saadaan muutettua helposti. 
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Valitkaa työkaluriviltä Liuku ja klikatkaa jostakin kohtaa piirtoaluetta. Näkyviin 
tulee seuraava ruutu: 

 
 

 

Vaihtakaa liu’un nimi: h (hinta / kg). Muuttakaa Väli ja Animaatioaskel kuten 
alla: 

 

 

Kirjoittakaa syöttökenttään seuraava kaava:  . Muuttakaa suoran väriy = p * x  
mieluiseksenne. 

 

Tutkikaa, miten suora muuttuu, kun liu’un arvo muuttuu. Huomiokaa, että 
samaan aikaan myös lauseke muuttuu! 

 

Ota pois kuvaaja, joka kuvaa tulojen suuruutta, kun hinta on 9 €/kg klikkaamalla 
kuvaajaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla sitten Pyyhi. 

 

Aseta liukusäädin niin, että myyntitulot ovat 11 €/kg. 

Tehtävä 5 
a) Kuinka paljon karkkeja joukkueen pitää valmistaa ja sitten myydä, jotta he saisivat 

voittoa, kun myyntihinta on 11 €/kg? Käyttäkää Geogebraa päättelyn apuna! 
 

_________________________________________________________________ 
b) Laskekaa (käyttämättä Geogebraa), kuink suuren voiton joukkue saa, jos he 

valmistavat ja myyvät 10 kg karkkeja hintaan 11 €/kg. 



MAB4: Matemaattisia malleja 
Paritehtävä 1 

 
c) Selittäkää, miten voit ratkaista 5b):n graafisesti Geogebran avulla. 

 

Tehtävä 6 
Millä kilohinnalla joukkueen pitää myydä karkkeja, jotta he tekisivät voittoa, jos he 
valmistavat ja myyvät karkkeja enemmän kuin 4 kg? Käyttäkää Geogebraa apuna 
ratkaisussa!  
 
________________________________________________________________ 
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OSA 2 
Luodaan nyt uusi kuvaaja, joka kuvaa suoraan, kuinka paljon voittoa joukkue saa. Voitto 
saadaan selville, kun tuloista vähennetään menot. Koska tulot ovat   ja menot  ,p · x 0 x1 + 6  
saadaan uusi lauseke  .100 0x)y = p · x − ( + 4  
 

 

Aseta liukusäädin niin, että myyntihinta on 9 €/kg. 

 

Kirjoita syöttökenttään lauseke:  .100 0x)y = p · x − ( + 4  

Tehtävä 7 
Selitä, miten voit käyttää voittokuvaajaa nähdäksesi, kuinka paljon karkkeja joukkueen pitää 
valmistaa ja sitten myydä, jotta he saisivat voittoa, kun myyntihinta on 9 €/kg. 

 
Ratkaisitte saman ongelman tehtävässä 4a). Verratkaa kahta ratkaisutapaa. 

Tehtävä 8 
Käytä voittokuvaajaa määrittääksesi, kuinka paljon karkkeja joukkueen pitää valmistaa ja 
sitten myydä, jotta he saisivat voittoa 10 €, kun myyntihinta oli 9 €/kg.  
 
_________________________________________________________________________ 

Tehtävä 9 
Selitä, miten tulo- ja menokuvaajien avulla voidaan selvittää, milloin joukkue tekee 10 € 
voittoa. 
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Tehtävä 10 
a) Arvatkaa (käyttämättä Geogebraa), miten voittokuvaaja muuttuu, jos myyntihintaa 

korotetaan. 

 
b) Tutkikaa Geogebran avulla (liukua säätämällä), miten voittokuvaaja muuttuu, jos 

myyntihintaa korotetaan. Verratkaa tulostanne arvaukseenne. Kommentteja? 

 

Tehtävä 11 
Käyttäkää Geogebraa apuna ja tutkikaa, mikä myyntihinnan pitää olla, jotta joukkue saisi 10 
€ voittoa, jos he valmistavat ja myyvät 8 kg karkkeja.  
 
_________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 12 
a) Alla näkyy kustannuskuvaaja ja voittokuvaaja eräällä myyntihinnalla, mutta 

tulokuvaajaa ei ole piirretty näkyviin. Miettikää, miten tulokuvaajan pitäisi kulkea ja 
piirtäkää se alla olevaan koordinaatistoon. 

 
b) Selittäkää, miksi ajattelette, että tulokuvaaja kulkee, kuten piirsitte. 

 
c) Kirjoittakaa lauseke, jota tulokuvaaja kuvaa ja selittäkää, miksi päädyitte kyseiseen 

lausekkeeseen. 

 
d) Tarkastakaa ratkaisunne Geogebran avulla. 


