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Laadittu vuonna 2021. 
 
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi   

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukiolaiset (LOPS 2019 mukaan MAB4, MAB5, MAB7, MAB8, 
MAA5, MAA6, MAA8, MAA9) 
 
Esitiedot: Perusteet 

- taulukkolaskentaohjelman tai Google Sheetin tms. käytöstä (kaikki luokka-asteet) 
- Todennäköisyyslaskenta, tilastolaskenta (yläkoulu) 
- Funktion käsite, kurssikohtaiset perusteet (lukio) 

 
Oppitunnin kesto: Kokonainen oppitunti (45–90 min) tai halutun pituisia kokonaisuuksia 
 
Oppimistavoitteet: Oppitunnin jälkeen opiskelija osaa tulkita matemaattista mallia 
tartuntatautien leviämisestä. 
 
Muut tavoitteet: Oppilas/opiskelija huomaa matemaattisten mallien hyödyllisyyden. 
Matematiikan yhdistäminen muihin oppiaineisiin saadaan näkyväksi (historia, biologia, liikunta). 
 
Sisältö: Tartuntatautien leviämisen mallintaminen, taulukkolaskenta, kuvaajien piirtäminen ja 
tulkinta 
 
Toteutus: 
 
Motivointi (noin 20 min) 

- Virushippa pallonheitolla (alakoulu) 
o Säännöt: Pelataan hippaa heittämällä palloa. Oppilaat heittävät palloa toisilleen ja 

aina se, joka saa pallon, sairastuu. 
o Tavoitteena on huomata, etteivät kaikki sairastu. 

- Summamutikan tartuntatautipeli [4] kättelemällä muokatuilla säännöillä (yläkoulu, lukio) 
o Muutokset sääntöihin: Asetetaan aikaraja, ei ole rajoitettu, kuinka montaa henkilöä 

kätellään, pelaaja voi kätellä useamman kerran samaa henkilöä. Lisäksi viruksen 
kantaja ei automaattisesti tartuta kättelemäänsä pelaajaa vaan tartunnan 
todennäköisyys voidaan määrittää esimerkiksi kolikolla, nopalla tai muulla 
vastaavalla. Mikäli oppilas on saanut tartunnan yli nollan prosentin 



 2 

todennäköisyydellä, eikä ole rokotettu, hän voi tartuttaa muita. Oppilaan katsotaan 
sairastuneen tautiin, mikäli hän saa sen yli 50% todennäköisyydellä, eikä ole 
rokotettu. Aikarajan loputtua kirjataan ylös, kuinka moni oppilaista on saanut 
taudin. 

o Peliä pelataan useamman kerran.  
o Tavoitteena on havainnollistaa rokotteiden vaikutusta taudin leviämiseen. 

 
Matemaattinen mallinnus edellisestä (20 min) 

- Taulukot (lukio: MAB5, MAA8, ala- ja yläkoulu) ja kuvaajat (Excel, Libre Office Calc, 
GeoGebra, Google Sheet) 

- Kirjataan kullakin edellisellä kierroksella muistiin pelin alkutilanne eli kuinka paljon 
sairastuneita oli aluksi ja kuinka suuri osa oli rokotettuja. Kirjataan myös lopputilanne eli 
kuinka moni sai viruksen pelin aikana. 

- Tutkitaan näitä tuloksia taulukoiden ja haluttaessa myös kuvaajien avulla 
 
Kehittyneemmät mallit ja mallien tulkinta (vähintään 20 min) 

- Yläkoulu, lukio (MAB4, MAB8, MAA5, MAA6)  
- Tutkitaan tilannetta kehittyneempien mallien avulla, alla on esimerkkejä näistä. 
- SIR-malli (Excel), parametrien muuttaminen 
- Simulointi: Samulin Legot [3] (yläkoulu), NetLogo tai Scratch (lukio) (ks. [2, 5] NetLogoon, 

[6] Scratchiin), myös suomalaisten animaatio [7] koronaviruksen leviämisestä kaupassa 
- Miten näkyy käyrän jyrkkyys, derivaatta, eksponentiaalinen muutos? 

o Eksponentiaalinen malli (MAB4, MAA5) 
o Derivaatta (MAA6, MAB8), “mäen jyrkkyys”  

 
Pohdintaa ja tutkiskelua (vähintään 15 min) 
Mitä tapahtuu, jos annetaan tartuntojen määrän vain kasvaa? Mitä voidaan tehdä tartuntojen 
vähentämiseksi? Mitä on tehty ennen esim. vihurirokko-tapauksissa? 
(Historialliset esimerkit) 

-  Riippuvuudet (yläkoulu ja lukio) 
o Eri toimenpiteiden ja tartuntamäärän riippuvuus 
o Tartunnan saaneiden kokonaismäärä 

Geometrinen summa (MAB7, MAA9) ja geometrinen sarja  
 

Linkkejä  
 
[1] Ville Tilviksen SIR-malli: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rmJD6txQM5ADUTQqe3xcZRgCZwaZmsGOCRSvHxQgu
5Q/edit#gid=0  

[2] Wilensky, U. (2005). NetLogo Disease Solo model. 
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/DiseaseSolo. Center for Connected Learning and 
Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL. Disease solo: 
http://www.netlogoweb.org/launch#http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/models/Sampl
e%20Models/Biology/Disease%20Solo.nlogo, viitattu 18.4.2021. 
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[3] Samun tiedekanava. 2020. Matemaattinen mallinnus: Kuinka virus leviää väestössä 
Matemaattinen mallinnus: Kuinka virus leviää väestössä (ENGLISH SUBTITLES). YouTube video, 
13:36, julkaistu 27.3. https://www.youtube.com/watch?v=mkI8SH6nVfQ&t=3s.  
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[7] Jere Silfsten: Suomalaistutkijoilta kammottava animaatio: Näin koronavirus leviää -katso, miten 
kaupassa yskäisty pöpöpilvi leijailee hyllyjen välissä. MTV Uutiset 7.4.2020. 
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaistutkijoilta-kammottava-animaatio-nain-koronavirus-
leviaa-katso-miten-kaupassa-yskaisty-popopilvi-leijailee-hyllyjen-valissa/7782540. Viitattu 
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