
MATEMATIIKKA – VUOSILUOKAT 1-2 

 

Oppiaineen tehtävä 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan 
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. 
Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa 
matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä positiivista minäkuvaa matematiikan 
oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä 
toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan. 

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa. Opetus 
kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti. 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 

Vuosiluokkien 1-2 matematiikan opetuksessa oppilaille tarjotaan monipuolisia kokemuksia matemaattisten käsitteiden ja 
rakenteiden muodostumisen perustaksi. Opetuksessa hyödynnetään eri aisteja. Opetus kehittää oppilaiden kykyä ilmaista 
matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti ja piirtäen sekä tulkiten kuvia. Matematiikan opetus luo 
vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän  ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle. 

 

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia. Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, 
jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden avulla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilaat tottuvat 
työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä. Pedagogisesti ohjatut leikit ja pelit ovat yksi tärkeä työtapa. Opetuksessa ja 
opiskelussa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 

 



Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 1-2  

Koulun alkaessa selvitetään, mitä oppilaat jo osaavat ja millaisia eroja osaamisessa on. Kumulatiivisena oppiaineena matemati ikan 
perusasioiden hallinta on välttämätön edellytys uusien sisältöjen oppimiselle. Oppilaille tarjotaan tukea puutteellisten, aiemmin 
opittujen tietojen ja taitojen täydentämiseen sekä uusien sisältöjen oppimiseen. Matematiikan oppimisen valmiuksien kehittämiselle 
ja matematiikan oppimiselle varataan riittävästi aikaa ja tuetaan oppimista systemaattisesti. Oppilaiden matematiikan osaamista ja 
taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että oppimisen ja 
osaamisen ilo säilyvät. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja luodaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. 
Oppilaille turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun. Taitaville oppilaille tarjotaan mahdollisuus syventää vuosiluokkien 1–2 
sisältöjen ymmärtämistä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi luonnollisten lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot, geometria, 
luova ongelmanratkaisu ja vaativammat peruslaskutoimitusten sovellukset.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 1-2  

Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden matemaattisen ajattelun ja 
osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla.  Matematiikan oppimisen arviointi ja palaute on kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan 
vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Oppilaita ohjataan huomaamaan oman oppimisensa 
eteneminen. Oppilaiden matematiikan ymmärtämisen ja osaamisen tasoa voidaan selvittää puheen, välineiden, piirtämisen tai 
kirjallisen työskentelyn avulla. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa edistymistään eri tavoin. On tärkeää arvioida ratkaisujen 
oikeellisuuden lisäksi tekemisen tapaa ja sujuvuutta. Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen 
kohteita matematiikassa ovat  

• edistyminen lukukäsitteen ymmärtämisessä ja lukujonotaidoissa  

• edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä  

• edistyminen laskutaidon sujuvuudessa  

• edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokittelun taidoissa  

• edistyminen matematiikan käyttämisessä ongelmanratkaisussa. 

 

 

 



Laaja-alainen osaaminen matematiikassa vuosiluokilla 1-2 

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden 
löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, 
tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. 
Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman 
ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. 

Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja 
epäselvää. 

Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. Yhdessä pohditaan, milloin 
työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina 
ja iloitsemaan onnistumisistaan. Heidän kanssaan keskustellaan opintoihin liittyvistä mahdollisista valinnoista ja autetaan 
ymmärtämään erilaisten vaihtoehtojen merkitys. 

Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen 
ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä 
monipuolisen vuorovaikutuksen avulla. 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit, leikit, pelit sekä yhteistyö koulussa ja 
koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja 
ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 

Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita 
kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, 
kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, 
mediaesitysten,kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. 

 



Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. Koulutyöhön kuuluu 
oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen 

luokka- ja kouluyhteisössä. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu. Oppilaita 
ohjataan hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja niiden käytännön merkitystä. He harjoittelevat omien tunteiden 
tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan 

Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita. Oppilaiden kanssa 
tutkitaan arjen teknologiaa ja sen merkitystä päivittäisessä elämässä sekä opitaan, mitä teknisten laitteiden turvallinen käyttö 
edellyttää. Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan sekä pohditaan mahdollisuuksia oman rahankäytön 
suunnitteluun. Oppilaita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon 
ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa toiminnassa. 

 

Monilukutaito (L4) 

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä 
tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden 
yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, 
kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä 
sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. Samoin kehittyy taito 
käsitellä arkeen liittyen 

numeerista informaatiota, kuten lukumäärien eroja. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia 
ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä. Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa 
erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Heitä ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös 
sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä. 
Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä. 
Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja musiikkia sekä 
monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. Tuottamisen taitoja kehitetään tulkitsemisen 
ja arvottamisen taitojen rinnalla. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään 
ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen. 

 



Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) 
tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja 
opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin 
tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. Käytännön taidot ja oma tuottaminen: 
Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja 
toimintaperiaatteita. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle 
sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa 
keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin 
työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: 
Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. 

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan 
harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa 
vastuunkantoa. Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä 
toisten hyväksi koulussa ja kotona. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen. Yhteistyö huoltajien ja koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä. 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn 
tavoitteita ja toimintatapoja sekä työskentelytilojen järjestämistä.  

 

 

 

 

 



Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

 

S1 Ajattelun taidot 

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan 
järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita. Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. 
Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan. 

 

S2 Luvut ja laskutoimitukset 

Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja 
numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. 
Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta, 
monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin. Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella 
tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa. Perehdytään 
kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla. Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin 
lukualueella 0 – 20 ja sitten lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi. 
Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä 
yhteenlaskussa. Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. Luodaan 
pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan 
kertolaskun liitännäisyyteen. Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin. 

 

S3 Geometria ja mittaaminen 

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja 
sijaintikäsitteiden käyttöä. Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan 
oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan. 

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja 
aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja 
gramma sekä litra ja desilitra. Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä. 



 

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot 

Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita 
ja pylväsdiagrammeja. 

 

Vuosiluokka 1 – matematiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

vl Tavoite 

 

Sisäl-
löt 

Sisällön tarkennus 

 

Laaja-
alainen 
osaami-
nen 

Arviointi 

1 Merkitys, arvot ja asenteet     

 T1 tukea oppilaan innostusta ja 
kiinnostusta matematiikkaa 
kohtaan sekä myönteisen 
minäkuvan ja itseluottamuksen 
kehittymistä 
 

S1-S4 S1 Ajattelun taidot: Oppilaille 
tarjotaan mahdollisuuksia löytää 
yhtäläisyyksiä, eroja ja 
säännönmukaisuuksia. Vertaillaan, 
luokitellaan ja asetetaan 
järjestykseen sekä havaitaan syy- ja 
seuraussuhteita. Harjoitellaan 
tarkastelemaan matemaattisia 
tilanteita eri näkökulmista.  
 

Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin 
laatimalla vaiheittaisia 
toimintaohjeita, joita myös testataan. 
Ks. esim. eNorssin Ohjelmointipolku 
1-2 
 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: 

L1 

L3 

L5 

Matematiikan 
ymmärtämisen ja 
osaamisen tasoa selvitetään 

 puheen 
 välineiden 
 piirtämisen tai  
 kirjallisen työskentelyn 

avulla.  
Oppilailla tulee olla 
mahdollisuus osoittaa 
edistymistään eri tavoin. On 
tärkeää arvioida ratkaisujen 
oikeellisuuden lisäksi 
tekemisen tapaa ja 
sujuvuutta. 
 

Keskeisiä arvioinnin ja 

Työskentelyn taidot   

T2 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan tehdä 
havaintoja matematiikan 
näkökulmasta sekä tulkita ja 
hyödyntää niitä eri tilanteissa 
 

S1-S4 L4 

T3 kannustaa oppilasta 
esittämään ratkaisujaan ja 
päätelmiään konkreettisin 
välinein, piirroksin, suullisesti ja 

S1-S4 L2 

L4 

L5 

http://www.enorssi.fi/tvt-ja-opetus/tvt-strategiat-1/ohjelmointipolku/at_download/file
http://www.enorssi.fi/tvt-ja-opetus/tvt-strategiat-1/ohjelmointipolku/at_download/file


kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
hyödyntäen 
 

Laskutoimituksissa käytetään 
luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että 
oppilaat hallitsevat lukumäärän, 
lukusanan ja numeromerkin välisen 
yhteyden. Ymmärrystä luvuista 
laajennetaan laskemalla, 
hahmottamalla ja arvioimalla 
lukumääriä. Harjoitellaan 
lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja 
asettaa lukuja järjestykseen. 
Tutkitaan välineiden avulla lukujen 
ominaisuuksia kuten parillisuutta, 
monikertoja ja puolittamista. 
Perehdytään huolellisesti ja 
monipuolisesti lukujen 1-10 
hajotelmiin (ymmärretään ja osataan 
ulkoa). 
 

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja 
tarkoituksenmukaisella tavalla eri 
tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen 
ja mittaustuloksen ilmaisemisessa ja 
laskutoimituksissa. 
 

Tutustutaan kymmenjärjestelmän 
periaatteeseen toiminnallisesti 
välineiden avulla. Opettaja järjestää 
oppilaalle paljon omakohtaisia 
lukumäärän laskemiskokemuksia ja 
ohjaa niputtamaan esineitä 
kympeiksi. Huomioidaan, että 
kymmenjärjestelmä on sopimus. 

palautteen antamisen 
kohteita 
 edistyminen lukukäsitteen 

ymmärtämisessä (esim. 
lukumäärän, lukusanan ja 
numeromerkin 
vastaavuus, lukujen 
vertailu, lukujen 
hajotelmat, lukujen 
parillisuus ja parittomuus)  

 lukujonotaidoissa (eteen- 
ja taaksepäin luetellen, 
alusta ja keskeltä 
aloittaen sekä säännön 
mukaan esim. kahden 
välein) 

 edistyminen laskutaidon 
sujuvuudessa sekä 
yhteen- ja 
vähennyslaskukäsitteen 
ymmärtämisessä 
(laskutoimitusten 
kielentäminen tarinoiksi ja 
esittäminen välineillä 
sekä päinvastoin) 

 edistyminen kappaleiden 
ja kuvioiden luokittelun 
taidoissa 

 edistyminen 
matematiikan 
käyttämisessä 
ongelmanratkaisussa 

T4 ohjata oppilasta 
kehittämään päättely- ja 
ongelmanratkaisutaitojaan 
 

S1-S4 L1 

L4 

L6 

 Käsitteelliset ja 
tiedonalakohtaiset tavoitteet 

  

 T5 ohjata oppilasta 
ymmärtämään matemaattisia 
käsitteitä ja merkintätapoja 
 

S1-S4 L1 

L4 

T6 tukea oppilasta 
lukukäsitteen kehittymisessä ja 
kymmenjärjestelmän 
periaatteen ymmärtämisessä 
 

S2 L1 

L4 

T7 perehdyttää oppilasta 
peruslaskutoimitusten 
periaatteisiin ja tutustuttaa 
niiden ominaisuuksiin 
 

S2 L1 

L4 

T8 ohjata oppilasta 
kehittämään sujuvaa 
peruslaskutaitoa luonnollisilla 
luvuilla ja käyttämään erilaisia 
päässälaskustrategioita 
 

S2 L1 

L4 

T9 tutustuttaa oppilas S3 L1 



geometrisiin muotoihin ja ohjata 
havainnoimaan niiden 
ominaisuuksia 
 

 

Kehitetään oppilaiden yhteen- ja 
vähennyslaskutaitoja ensin 
lukualueella 0-20. Harjoitellaan 
erilaisia päässälaskustrategioita 
laskutaidon sujuvoittamiseksi. 
Yhteen- ja vähennyslaskut 
konkretisoidaan erilaisissa 
sovellustilanteissa. Hyödynnetään 
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä 
yhteenlaskussa. 
 

Opetellaan kielentämään 
matematiikkaa. Keksitään 
laskutarinoita ja kirjoitetaan niitä 
matematiikan kielelle. Keksitään 
laskutarinoita myös symbolikielellä 
olevista laskulausekkeista. 
 

S3 Geometria ja mittaaminen: 
Geometrian ja mittaamisen opiskelu 
perustuu omakohtaisille kokemuksille 
ja tutkivalle oppimiselle. Kehitetään 
oppilaiden taitoa hahmottaa 
kolmiulotteista ympäristöä ja havaita 
siinä tason geometriaa. Harjoitellaan 
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä. 
Tutkitaan yhdessä tasokuvioita ja 
kappaleita. Tunnistamisen lisäksi 
rakennetaan ja piirretään 
geometrisillä kappaleilla ja 
tasokuvioilla. Ohjataan oppilaita 

L4 

L5 

 

 

 

T10 ohjata oppilasta 
ymmärtämään mittaamisen 
periaate 
 

S3 L1 

L4 

T11 tutustuttaa oppilas 
taulukoihin ja diagrammeihin 
 

S4 L4 

L5 

T12 harjaannuttaa oppilasta 
laatimaan vaiheittaisia 
toimintaohjeita ja toimimaan 
ohjeen mukaan 

S1 L1 

L2 

L4 

L5 



löytämään ja nimeämään 
ominaisuuksia, joiden mukaan 
tasokuvioita luokitellaan. 
 

Harjoitellaan mittaamista erilaisilla ei-
standardisoiduilla mittaamisvälineillä. 
Ohjataan oppilaita oivaltamaan 
mittaamisen periaate. Käsitellään 
suureita pituus, massa, tilavuus ja 
aika ja mitataan niitä 
tarkoituksenmukaisilla mittavälineillä. 
Harjoitellaan kellonaikoja (tasan ja 
puoli) ja ajanyksiköitä (esim. h, vrk, 
kk, v). 
 

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot: 
Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä 
ja tallentaa tietoja kiinnostavista 
aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan 
taulukoita ja pylväsdiagrammeja. 
 

 

 

 

 

 

 



Vuosiluokka 2 – matematiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisäl-
löt 

Sisällön tarkennus 

 

Laaja- 
alainen 

osaami-
nen 

Arviointi 

2 Merkitys, arvot ja asenteet    

L1 

L3 

L5 

 

Matematiikan 
ymmärtämisen ja 
osaamisen tasoa 
selvitetään puheen, 
välineiden, piirtämisen tai 
kirjallisen työskentelyn 
avulla. Oppilailla tulee olla 
mahdollisuus osoittaa 
edistymistään eri tavoin. 
On tärkeää arvioida 
ratkaisujen oikeellisuuden 
lisäksi tekemisen tapaa ja 
sujuvuutta.  
 

Keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen 
kohteita 

 edistyminen 
lukukäsitteen 
ymmärtämisessä 
(esim. lukujen vertailu 
ja hajottaminen sekä 
lukujen ominaisuuksia 
esim. monikerrat) 

 lukujonotaidoissa 

 T1 tukea oppilaan innostusta 
ja kiinnostusta 
matematiikkaa kohtaan sekä 
myönteisen minäkuvan ja 
itseluottamuksen 
kehittymistä 
 

S1-S4 S1 Ajattelun taidot: Oppilaille tarjotaan 

mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, 
eroja ja säännönmukaisuuksia. Vertaillaan, 
luokitellaan ja asetetaan järjestykseen 
sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita. 
Harjoitellaan tarkastelemaan 
matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. 
Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa 
laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita 
myös testataan. 
Ks. esim. eNorssin Ohjelmointipolku 1-2 
 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Käytetään 
luonnollisia lukuja alueella 0-1000. 
Ymmärrystä luvuista laajennetaan 
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla 
lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja 
sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja 
järjestykseen. Tutkitaan välineillä lukujen 
ominaisuuksia kuten parillisuutta, 
monikertoja ja puolittamista. 
Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja 
tarkoituksenmukaisella tavalla eri 
tilanteissa lukumäärän, järjestyksen ja 
mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä 

Työskentelyn taidot  

T2 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan tehdä 
havaintoja matematiikan 
näkökulmasta sekä tulkita ja 
hyödyntää niitä eri tilanteissa 
 

S1-S4 L4 

T3 kannustaa oppilasta 
esittämään ratkaisujaan ja 
päätelmiään konkreettisin 
välinein, piirroksin, suullisesti 
ja kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
hyödyntäen 
 

S1-S4 L2 

L4 

L5 

T4 ohjata oppilasta 
kehittämään päättely- ja 
ongelmanratkaisutaitojaan 

S1-S4 L1 

L4 

L6 

http://www.enorssi.fi/tvt-ja-opetus/tvt-strategiat-1/ohjelmointipolku/at_download/file


 laskutoimituksissa. 
 

Perehdytään kymmenjärjestelmän 
periaatteeseen toiminnallisesti välineiden 
avulla. 
 

Kehitetään oppilaiden yhteen- ja 
vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-100. 
Harjoitellaan erilaisia 
päässälaskustrategioita laskutaidon 
sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja 
vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa 
sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään 
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä 
yhteenlaskussa. 
 

Ohjataan oppilaita ymmärtämään 
kertolaskun käsite toimintavälineiden ja 
kuvien avulla. Opetellaan kertotaulut 1-5 ja 
10. Luodaan pohja jakolaskun 
ymmärtämiselle sekä kerto- ja jakolaskun 
yhteyden ymmärtämiselle. Tutkitaan 
vaihdannaisuutta kertolaskussa ja 
tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen 
välineiden avulla. Harjoitellaan 
hajottamaan lukuja lukuyksiköihin 
kertolaskua käyttämällä (esim. 135 = 1 * 
100 + 3 * 10 + 5 * 1). 
 
Pohjustetaan murtoluvun käsitettä 
välineiden avulla jakamalla kokonainen 
yhtä suuriin osiin. 

(erityisesti säännön 
mukaan esim. viiden 
välein eteneminen) 

 edistyminen 
kymmenjärjestelmän 
ymmärtämisessä 

 edistyminen 
laskutaidon 
sujuvuudessa (ml. 
kertotaulut 1–5 ja 10) 
sekä yhteen-, 
vähennys- ja 
kertolaskukäsitteen 
ymmärtämisessä 
(laskutoimitusten 
kielentäminen tarinoiksi 
ja esittäminen välineillä 
sekä päinvastoin) 

 edistyminen 
kappaleiden ja 
kuvioiden luokittelun 
taidoissa 

 edistyminen 
mittaamisen taidoissa 
(erityisesti 
kellonaikojen hallinta) 

 edistyminen 
matematiikan 
käyttämisessä 
ongelmanratkaisussa 

 

 

 Käsitteelliset ja 
tiedonalakohtaiset 
tavoitteet 

  

 T5 ohjata oppilasta 
ymmärtämään matemaattisia 
käsitteitä ja merkintätapoja 
 

S1-S4 L1 

L4 

T6 tukea oppilasta 
lukukäsitteen kehittymisessä 
ja kymmenjärjestelmän 
periaatteen ymmärtämisessä 
 

S2 L1 

L4 

T7 perehdyttää oppilasta 
peruslaskutoimitusten 
periaatteisiin ja tutustuttaa 
niiden ominaisuuksiin 

S2 L1 

L4 

T8 ohjata oppilasta 
kehittämään sujuvaa 
peruslaskutaitoa 
luonnollisilla luvuilla ja 
käyttämään erilaisia 
päässälaskustrategioita 
 

S2 L1 

L4 

T9 tutustuttaa oppilas 
geometrisiin muotoihin ja 
ohjata havainnoimaan niiden 
ominaisuuksia 
 

S3 L1 

L4 

L5 

T10 ohjata oppilasta 
ymmärtämään mittaamisen 

S3 L1 

L4 



periaate 
 

 

Opetellaan kielentämään matematiikkaa. 
Keksitään laskutarinoita ja kirjoitetaan niitä 
matematiikan kielelle. Keksitään 
laskutarinoita myös symbolikielellä olevista 
yhteen-, vähennys- ja 
kertolaskulausekkeista. 
 

S3 Geometria ja mittaaminen: 

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa 
kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä 
tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja 
sijaintikäsitteiden käyttöä. 
 
Tutkitaan yhdessä konkreettisia 
tasokuvioita ja kappaleita. Tunnistamisen 
lisäksi niitä rakennetaan ja piirretään. 
Ohjataan oppilaita löytämään ja 
nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan 
tasokuvioita ja kappaleita luokitellaan. 
Harjoitellaan mittaamista standardisoiduilla 
mittavälineillä ja vahvistetaan oppilaiden 
ymmärrystä mittaamisen periaatteesta.  
 
Käsitellään suureita pituus, massa ja 
tilavuus sekä harjoitellaan niihin liittyvien 
keskeisten mittayksiköiden käyttöä (m, cm, 
kg, g, l, dl,). Harjoitellaan kellonaikoja (yli 
ja vaille) ja ajanyksiköitä (min, h, vk, kk ja 
v) sekä rahayksiköitä. 
 

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot: 

 

 

 

 

 

T11 tutustuttaa oppilas 
taulukoihin ja diagrammeihin 
 

S4 L4 

L5 

T12 harjaannuttaa oppilasta 
laatimaan vaiheittaisia 
toimintaohjeita ja toimimaan 
ohjeen mukaan 

S1 L1 

L2 

L4 

L5 



Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja 
tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. 
Laaditaan ja tulkitaan taulukoita ja 
pylväsdiagrammeja. 
 

 


