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Kohderyhmä: Yläkoulu, lukion lyhyt tai pitkä matematiikka tai matematiikkakerho (eri kohderyhmille
on eri kokonaisuudet)

Esitiedot: Yhtälönratkaisu

Oppitunnin kesto: Yläkoulu: 45 min parityönä (oppitunti tai matematiikkakerho), lukion lyhyt mate-
matiikka: 75 min, lukion pitkä matematiikka tai matematiikkakerho: 75 min tai enemmän

Oppimistavoitteet:

Yläkoulu: Oppituntien jälkeen opiskelija
(1) ymmärtää, että yhtälöparissa on kaksi tuntematonta ja kaksi yhtälöä.
(2) osaa ratkaista yhtälöparin.
(3) osaa käyttää eri menetelmiä lineaarisen yhtälöparin ratkaisuun.
(4) osaa valita sopivan/helpoimman tavan ratkaista yhtälöpari.
(5) Edistyneille: lineaarisen yhtälöparin laatiminen tekstin pohjalta

Lukio: Oppituntien jälkeen opiskelija
(1) motivoituu lineaaristen yhtälöryhmien ratkaisemisen opiskeluun.
(2) oppii näkemään lineaariset yhtälöryhmät mahdollisesti tuoreesta näkökulmasta.
(3) oppii joustavaa ongelmanratkaisua ratkaistessaan lineaarisia yhtälöryhmiä leikinomaisesti.
(4) syventää käsitystään siitä, mitä yhtälönratkaisu tarkoittaa.
(5) kehittää valmiutta yleisten yhtälöryhmien ratkaisumenetelmien opiskeluun.
(6) ymmärtää siirtymän esityksen "x = a, y = b ja z = c"ja [a, b, c] välillä.
(7) Pitkä matematiikka tai matematiikkakerho: osaa kertoa, milloin kolmen muuttujan line-

aarisella yhtälöryhmällä ei ole ratkaisuja, ratkaisuja on äärettömästi tai niitä on täsmälleen yksi.
Muut tavoitteet: Kiinnostuksen herättäminen siihen, että matematiikalla voidaan ratkaista ongelmia.

Sisältö:
Yläkoulu:
Yhtälöparien motivointi (luku 1)
Johdattelua yhtälöparien ratkaisuun (luvut 3.1 ja 3.2)
Yhtälöparien ratkaisemisesta ja tehtäviä (luvun 3.3 alun yhtälöparien ratkaisuideat ja esimerkki, tehtävä
1 ja eri ratkaisutapojen vertailu)
Edistyneille: Motivoinnissa (luku 1) voidaan muodostaa yhtälöpari itse, halutessa myös luvusta 2 yhtä-
löryhmän muodostaminen, luvusta 3.3 tehtävä 3, halutessa voidaan edetä lukion materiaaliin

Lukion lyhyt matematiikka:
Yhtälöryhmien motivointi (luku 2, ei merkintää [a, b, c])
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Johdattelua yhtälöparien ratkaisuun (luvut 3.1 ja 3.2)
Yhtälöryhmien ratkaisemisesta ja tehtäviä (luvun 3.3 alun yhtälöparien ratkaisuideat ja esimerkki, teh-
tävät 1, 2, 3 ja 7 sekä eri ratkaisutapojen vertailu)
Yhtälöryhmien ratkaisu, kun muuttujista tiedetään jotain ekstraa (luku 3.4)

Lukion pitkä matematiikka tai matematiikkakerho:
Yhtälöryhmien motivointi (luku 2)
Johdattelua yhtälöparien ratkaisuun (luvut 3.1 ja 3.2)
Yhtälöryhmien ratkaisemisesta ja tehtäviä (luku 3.3 kaikkine tehtävineen sekä eri ratkaisutapojen ver-
tailu)
Yhtälöryhmien ratkaisu, kun muuttujista tiedetään jotain ekstraa (luku 3.4)
Ekstra: Satunnaisen lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisuiden lukumäärä ja determinantti (luku 3.5)

1. Yhtälöparien motivointi (Yläkoulu)

Toukolan tehtaalla tuotetaan puutarhatonttuja. Yhden tontun tuottamiseen tarvitaan 1 kg vettä, 1
kg savea ja 2 kg hiekkaa.

Tonttujen lisäksi Toukola tuottaa myös puutarhapukkeja. Puutarhapukkiin käytetään samoja aineita
kuin tonttuun, mutta eri suhteissa: Yhteen puutarhapukkiin tarvitaan 3 kg vettä, 1 kg savea ja 5 kg
hiekkaa.

Toukolasta on tilattu x tonttua ja y pukkia. Käytettävissä on rajattomasti vettä, 60 kg savea ja 240
kg hiekkaa. Montako tonttua ja pukkia voidaan valmistaa?

Kirjoitetaan tilanteesta yhtälöpari. Koska sekä tonttuihin että pukkiin kuluu 1 kg savea pukkia kohti,
täytyy olla x+ y = 60. Vastaava päättely voidaan tehdä hiekan määrälle, jolloin yhtälöpariksi saadaan{

x+ y = 60

2x+ 5y = 240.

Yhtälöparia ratkaistaan eri menetelmin, ja tutkitaan eri tapojen soveltuvuutta tähän tapaukseen.

2. Yhtälöryhmien motivointi (Lukio)

Toukolan tehtaalla tuotetaan puutarhatonttuja. Yhden tontun tuottamiseen tarvitaan 1 kg vettä,
1 kg savea ja 2 kg hiekkaa. Toukolassa on tapana esittää raaka-aineet aina tässä järjestyksessä kilo-
grammoina, joten on helpompaa, jos määrät vain luetellaan peräkkäin vaikkapa hakasulkujen sisällä
eli [vesi, savi, hiekka]. Tällaista esitystä nimitetään vektoriksi. Edellä esitetty yhden tontun vaatimat
raaka-aineet voidaan kertoa lyhyesti vektorina [1, 1, 2].

Jos tuotamme kaksi tonttua, niin tällöin tarvitsemme 2 kg vettä, 2 kg savea ja 4 kg hiekkaa. Tätä voi
olla helpompi ajatella muodossa, missä kerromme tonttuvektorin luvulla 2. Tätä voidaan merkitä:

[1, 1, 2] + [1, 1, 2] = 2 · [1, 1, 2] = [2, 2, 4].

Edelleen jos teemme x tonttua, niin tällöin raakaineita on käytetty x · [1, 1, 2]. Siis x-kg vettä, x-kg savea
ja 2x-kg hiekkaa.

Tonttujen lisäksi Toukola tuottaa myös puutarhapukkeja. Puutarhapukkiin käytetään samoja aineita
kuin tonttuun, mutta eri suhteissa, jolloin pukkia vastaava vektori on

[1, 2, 1].

Normaalin tuotannon lisäksi Toukolan yövartija käyttää tehdasta toisinaan luvatta omiin tarkoituk-
siinsa (yövartija rakastaa betoniporsaita). On tunnettua, että yhteen betoniporsaaseen vaaditaan aineet
muodossa:

[2, 1, 1].

Tästä lähin joudumme laskeskelemaan paljon.
Toukola on viimeaikoina kuluttanut huolestuttavat määrät raaka-aineita. Vuoden raaka-aine kulutus

on
[130, 150, 140].

Suurentunut raaka-aineen kulutus herättää kysymyksen, onko yövartijan betoniporsastuotanto taas läh-
tenyt käsistä.

Toukola on varsin huoleton firma ja kenelläkään tehtaassa ei ole ymmärrystä siitä, kuinka monta
tonttua tai pukkia (saati sitten betoniporsasta) vuoden aikana on tehty. Selvitetään tämä!
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Harjoitus. Merkitään tuntemattomia seuraavalla tavalla
x: = Vuoden aikana tehtyjen tonttujen määrä.
y: = Vuoden aikana tehtyjen pukkien määrä.
z: = Vuoden aikana tehtyjen porsaiden lukumäärä.

Esittääkö seuraava yhtälö koko vuoden aikaista tuotantoa oikein:

x · [1, 1, 2] + y · [1, 2, 1] + z · [2, 1, 1] = [130, 150, 140].

Huomautus Tässä tehtävässä käsitellään kuvitteellisia tonttuja, ja muita puutarha-asukkeja. Ongelma
on kuitenkin hyvin keskeinen vaikkapa modernissa signaalinkäsittelyssä.

Harjoitus. Sinut kutsutaan selvittämään Toukolan tuotantohävikkiä. Kenelläkään Toukolassa ei ole kä-
sitystä, montako tonttua ja pukkia on vuoden aikana tehty. Yövartija ei kerro, onko öisin tullut tehtyä
omin luvin betoniporsaita. Tässä tehtävässä on tarkoitus lopulta selvittää, onko yövartija tehnyt öisin
possuja.

a Onko alla olevalla yhtälöryhmällä jotain tekemistä ongelman kanssa?
x+ y + 2z = 130

x+ 2y + z = 150

2x+ y + z = 140

b Millainen yhtälö edellisestä muokkautuisi jos oletamme, että yhtään betoniporsasta ei ole tehty?
c Käytä edellistä kohtaa ja päättele, onko yövartija tehnyt possuja.

3. Johdattelua yhtälöparien ja -ryhmien ratkaisuun

3.1. Yhtäsuuruuden säilyminen yhden muuttujan tapauksessa. Kaikille reaaliluvuille on tuttua,
että yhtälön molemmille puolille voidaan lisätä jokin luku. Konkreettisella esimerkillä tämä asia tuntuu
jopa typerältä. Siis esimerkiksi jos 2 = 2, niin 2 + 3 = 2 + 3.

Kun siirrymme käyttämään muuttujia, niin esimerkiksi jos x = 2, niin on x+ 1 = 2 + 1. Vastaavasti
voidaan myös vähentää molemmin puolin sama luku: Jos on x+ 1 = 3, niin x+ 1− 1 = 3− 1 eli x = 2.

3.2. Yhtäsuuruuden säilyminen usean yhtälön tapauksessa. Käytetään nyt edellä olevaa yhteen-
laskuideaa yhtälöryhmän ratkaisuun.

Tarkastellaan yhtä yhtälöryhmää:{
x+ y = 1

2x− y = 2
⇐⇒

{
3x = 3

2x− y = 2.

Oikeanpuoleisen yhtälöparin ylempi yhtälö saadaan laskemalla vasemmalla olevan yhtälöparin yhtälöt
yhteen. Tämän jälkeen saadaan {

x = 1

2x− y = 2
⇐⇒

{
x = 1

y = 0.

3.3. Yhtälöryhmän ratkaiseminen käyttäen edellä löydettyjä sääntöjä. Tässä tarkoitus ei ole
opettaa Gaussin-Jordanin menetelmää formaalisti, vaan opettaa opiskelija "leikkimään"
yhtälöryhmillä. Harjoitustehtävillä johdatetaan opiskelijaa yhtälöratkaisuun käyttäen tun-
nettuja sääntöjä.

• Lopulta kun ratkaisemista on harjoiteltu riittävästi, niin voidaan kilpailla yhtälön-
ratkaisussa esimerkiksi ryhmissä.

– Kilpailun mittari voi olla, kuinka pienellä määrällä tunnettuja (rivi)operaatioita
yhtälö saadaan ratkaistua.

– Käytetyt yhtälöryhmät ovat ovelasti rakennettu siten, että on monia keinoja
joilla kekseliäs voi minimoida ratkaisuun vaadittavien operaatioiden lukumää-
rää.

Yhtälöryhmien ratkaisu tapahtuu niin kutsutuilla rivioperaatioilla. Näitä operaatioita on kolme kappa-
letta.

Rivioperaatiot ovat:
• Rivien järjestyksien vaihtaminen
• Rivien kertominen vakiolla
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• Rivien yhteenlaskeminen puolittain
Yhtälöryhmässä voidaan siis tehdä mikä tahansa edellä mainituista operaatioista ja saadulla uudella

yhtälöryhmällä on edelleen samat ratkaisut kuin alkuperäisellä yhtälöryhmällä. Esimerkiksi luvussa 3.2
käytettiin rivien laskemista yhteen.

Esimerkki sääntöjen käytöstä. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöparia:

{
5x+ 9y = 10

6x+ 8y = 23.

Ratkaistaan tästä x ja y käyttämällä rivioperaatioita. (Kutsutaan ryhmän 1. riviä R1 ja 2. riviä R2.)
Haluamme kertoa molemmat rivit, jotta voimme seuraavaksi vähentää toisesta rivistä x -termin:{

5x+ 9y = 10 || · 1
5

6x+ 8y = 23 || · −1
6{

x+ 9
5y = 2

−x− 8
6y = − 23

6 ||+R1

Nyt molemmissa yhtälöissä on x termit, jotka voi nyt sieventää pois ja lopuksi supistaa murtolukuja.{
x+ 9

5y = 2

0− 8
6y +

9
5y = − 23

6 + 2{
x+ 9

5y = 2

0 + −8·5+9·6
6·5 y = −23+12

6{
x+ 9

5y = 2

0 + 14
30y = −11

6{
x+ 9

5y = 2

0 + 7
15y = −11
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Tässä haluamme nyt taas toistaa saman muuttujalle y, kuin mitä teimme muuttujalle x.{
x+ 9

5y = 2 || · 5
9

0 + 7
15y = −11

6 || · 15
7{

5
9x+ y = 10

9 || −R2

0 + y = −55
14{

5
9x+ 0 = 10

9 + 55
14

0 + y = −165
42{

5
9x+ 0 = 14·10+9·55

126

0 + y = −55
14{

5
9x+ 0 = 635

126 || · 9
5

0 + y = −55
14{

x+ 0 = 127
14

0 + y = −55
14

Saimme siis vastaukseksi x = 127
14 ≈ 9,07 ja y = −55

14 ≈ 3,93.

Karkea idea aiemman ratkaisun toimivuudesta:
Yhtälöryhmän rivien järjestys ei vaikuta ratkaisujen oikeellisuuteen, sillä se ei vaikuta yhtälöryhmän rat-
kaisuihin.
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Yhtälöryhmän rivin kertominen vakiolla on täysin sama asia kuin yhden muuttujan yhtälön kertominen
puolittain vakiolla. Vrt. Vaaka tasapainoasemassa, ei muutu jos molempien puolien painot moninkertais-
taa samalla tavalla.

Rivien yhteenlasku perustuu yhtälön ominaisuuteen yhtäsuuruudesta. Yhtälö ei muutu, jos molemmille
puolille lisää saman asian. Sama pätee, kun laskemme yhteen rivejä yhtälöryhmässä.

Harjoituksia.
(1) Ratkaise yhtälöpari {

2x+ 3y = 12

4x+ 2y = 9.

(2) Ratkaise yhtälöryhmä 
−x+ y + z = −2

2x+ y − z = 2

x+ 2y + 3z = 3.

(3) Miksi seuraavalla yhtälöparilla ei ole ratkaisuja?{
−x− y = 0

x+ y = 2

(4) Alla olevalla yhtälöparilla on aina ainakin yksi ratkaisu, jos a ̸= −1. Miten tuon väitteen voi
perustella? {

ax− y = 0

x+ y = 2

(5) Keksi esimerkki sellaisista kertoimista a ja b, että alla olevalla yhtälöparilla on a) äärettömästi
ratkaisuja b) tasan yksi ratkaisu c) nolla ratkaisua.{

ax+ by = 9

3x− y = 9

(6) Keksi esimerkki selllaisista kertoimista a, b ja c, että alla olevalla yhtälöryhmällä on a) äärettö-
mästi ratkaisuja b) tasan yksi ratkaisu c) nolla ratkaisua.

ax+ by + cz = 6

2x+ 2y + z = 9

x+ y + 2z = 9

(7) Museoon myydään lippuja. Lasten liput maksavat 5 euroa, opiskelijoiden liput maksavat 7 euroa
ja aikuisten liput maksavat 10 euroa. Aikuisten ja opiskelijoiden liput ovat punaisia ja lasten liput
ovat keltaisia, joten porttivahti pystyy päivän päätteeksi laskemaan aikuisten lippujen määrän
ja muiden lippujen lukumäärän. Porttivahdin mukaan lastenlippuja oli 29 ja muita lippuja 37.
Lipputuloja on tullut 540 euroa. Onko museon johtajan syytä epäillä huolimattomuusvirhettä
tai jotain vakavampaa?

3.4. Yhtälöryhmien ratkaisu tapauksessa, jossa muuttujista tiedetään jotain extraa.

Tehtävä. Tarkastellaan luvun 2 johdatuksesta tuttua yhtälöryhmää, missä muuttuja z esittää betonipor-
saiden lukumäärää: 

x+ y + 2z = 130

x+ 2y + z = 150

2x+ y + z = 140.

Jos oletamme, että z = 0, niin ylläoleva muokkautuu muotoon
x+ y = 130

x+ 2y = 150

2x+ y = 140

.
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Tästä seuraa, että {
x+ y = 130

x+ 2y = 150
⇐⇒

{
0− 3y = −20

x+ 2y = 150
.

Erityisesti ensimmäisellä rivillä esiintyy yhtälö

−3y = −20.

Voiko tämä pitää paikkansa? Mitä voidaan päätellä siitä, onko betoniporsaita tehty?
Tässä voisi edelleen kilpailla ryhmissä ratkaisun lyhyydellä. Ohessa erilaisia variaatioita:

• Lisätietona saa käyttää sitä, että ratkaisujen on kuuluttava kokonaislukujen jouk-
koon.

• Lisätietona voi käyttää sitä, että ratkaisujen on kuuluttava positiivisten kokonaislu-
kujen joukkoon.

3.5. Satunnaisen lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisuiden lukumäärä ja determinantti.
• Opettajan antamilla yhtälöillä on monesti yksikäsitteinen ratkaisu.
• Jos jossain satunnaisessa mielessä yhtälöryhmä arvotaan, niin montako ratkaisua sillä tyypillisesti

on.
– Tässä voi esitellä determinantin käsitteen.
– Asiaa voi tarkastella myös geometrisesti.
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