
MATEMATIIKKA – VUOSILUOKAT 3-6  

 

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 3-6 

Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät matemaattisten käsitteiden ja 
rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää oppilaiden taitoja esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja 
välineillä. Monipuolisten ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa keskeistä. 
Matematiikan opetuksessa varmennetaan ja laajennetaan oppilaiden lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi 
kehitetään laskutaidon sujuvuutta. 

 

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3–6  

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia. Matematiikkaa opiskellaan edelleen 
oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat keskeisessä asemassa. Välineet tulee olla helposti saatavilla. 
Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa työtapojen valintaan. Työskennellään sekä 
yhdessä että itsenäisesti. Oppimispelit ja -leikit ovat yksi tärkeä ja oppilaita motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä 
laskinta hyödynnetään opetuksessa ja opiskelussa. 

 



Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 3–6 

Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse 
niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea uusien sisältöjen oppimiseksi. Matematiikan oppimiselle on varattava rii ttävästi 
aikaa ja tuen on oltava systemaattista. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava 
tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että myönteinen asenne ja kyvykkyyden tunne vahvistuvat. Oppilaille 
tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Jokaiselle oppilaalle 
turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja 
rikastuttamalla käsiteltäviä sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot, geometria, luova 
ongelmanratkaisu ja matematiikan sovellukset. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 3–6  

Vuosiluokilla 3–6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden matemaattisen ajattelun ja 
osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on monipuolista ja palaute ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tukevat oppilaiden 
matemaattisten taitojen kehittymistä ja rohkaisevat tarvittaessa uuteen yrittämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa 
oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja 
miten. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan 
opiskelua kohtaan. Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esille tuomista puheen, välineiden, 
piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa, ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa 
opittua. Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Palautteella ohjataan 
oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan 
arvioimiseen. 

 

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–6 

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Matematiikan opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 
havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. Samalla kehittyvät oppilaiden edellytykset tunnistaa 
pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia sekä harjaantua vähitellen asioiden kriittiseen 



tarkasteluun. Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. Heitä kannustetaan 
kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto 
voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. 
Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja 
vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, 
mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 
kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen. 

Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat 
oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja 
edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus 
edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä 
tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa 

kanssa. 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan soveltaen monenlaisissa esiintymis‐, 
yhteistyö‐ ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan monipuolisesti. 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Yhteisessä työskentelyssä oppilaat voivat kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Pelien ja leikkien sekä yhteisten tehtävien 
yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys ja harjoitellaan päätöksentekoa. Matematiikan 
opetuksen avulla oppilaat oppivat tarkastelemaan teknologian monimuotoisuutta ja merkitystä. Oppilaat hankkivat tietoa  

teknologian kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla ja monenlaisissa ympäristöissä. Heitä opastetaan teknologian 
vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja tarkastellaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Oppilaat tutustuvat myös kestävän 
kuluttamisen käytäntöihin, tutkivat jakamisen, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden sekä talouden suunnittelun merkitystä ja 
harjoittelevat niitä. He saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän 
tulevaisuuden kannalta. 

 



Monilukutaito (L4) 

Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa 
yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten 
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Tähän liittyvää perustaitojen ja -tekniikoiden 
hallintaa syvennetään. Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöön ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia 
tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. Tekstit voivat esimerkiksi välittää tietoa, luoda 
mielikuvia tai houkutella ostamaan. Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat tässä 
vaiheessa ominaisia tiedon esittämisen tapoja. Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana 
sekä teksteistä nauttiminen – niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa – edistää monilukutaidon kehittymistä. 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä 
oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten 
sopivia työtapoja ja -välineitä. Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden 
käyttö- ja toimintalogiikkaa. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. 
Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.  
Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden 
tuntemiseen.   

Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä 
oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia 
ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.  Oppilaita ohjataan toimimaan oman 
roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n 
roolia vaikuttamiskeinona. 

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa määrin vastuuta tekemisestään. 
Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn 
loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista 
sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia 



vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-
ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja 
yritteliäisyyteen ja ohjataan näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa. 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan.  

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä päätöksentekoa niin omassa 
luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. 

 

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 

S1 Ajattelun taidot 

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa 
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja 
toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 

 

S2 Luvut ja laskutoimitukset 

Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja 
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja. Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. 
Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun käsitteen 
ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja 
varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin 
jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja 
laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.  

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä. Pohjustetaan negatiivisen luvun 
käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla. Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen 
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa. 



Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. Perehdytään 
prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa 
tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 

 

S3 Algebra 

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. 
Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla. 

 

S4 Geometria ja mittaaminen 

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin 
kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. 
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, 
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista 
ja luokittelemista. Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita 
ympäristössä esimerkiksi osana taidetta. Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin 
neljänneksiin. Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppilaita 
hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen 
arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten 
särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia 
yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä. 

 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys 

Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden 
ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo. Tutustutaan 
todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.  

 
 
 



Vuosiluokka 3 – matematiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisäl-
löt 

Sisällön tarkennus 

 

Laaja- 
alainen 

osaami-
nen 

Arviointi 

3 Merkitys, arvot ja asenteet      

 T1 pitää yllä oppilaan 
innostusta ja kiinnostusta 
matematiikkaa kohtaan 
sekä tukea myönteistä 
minäkuvaa ja 
itseluottamusta 

S1-S5 S1 Ajattelun taidot 

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää 
yhtäläisyyksiä, eroja ja 
säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa 
vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, 
etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita 
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä 
matematiikassa. 
 

Saadaan aikaan positiivisia kokemuksia 
ohjelmointiin liittyen. Kehitetään 
ohjelmointiin liittyviä ajattelutaitoja (vertailu, 
luokittelu) ja syvennetään taitoja 
yksityiskohtaisten ohjeiden antamisessa. 
Tutustutaan ohjelmoinnin läsnäoloon 
arkielämässä sekä ohjelmoinnin perusteisiin 
graafisessa ohjelmointiympäristössä (esim. 
Scratch Jr, Koodaustunti.fi)  
- ks. esim. eNorssin Ohjelmointipolku 3-6 

 

S2 Luvut ja laskutoimitukset 

Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden 
ymmärrystä kymmenjärjestelmästä 
paikkajärjestelmänä. Edetään vähintään 
kymmeneentuhanteen. 

L1 

L3 

L5 

 

Oppilailta edellytetään 
matemaattisen 
ajattelunsa esille tuomista  
 puheen 
 välineiden 
 piirtämisen ja  
 kirjallisen työskentelyn 

avulla.  
Arvioinnin kohteena ovat 
 tekemisen tapa 
 ratkaisuprosessien 

oikeellisuus sekä  
 taito soveltaa opittua. 

 

Oppimisprosessin 
kannalta keskeisiä 
arvioinnin ja palautteen 
antamisen kohteita 
matematiikassa ovat: 
 kymmenjärjestelmän 

ymmärtäminen 
paikkajärjestelmänä 
(luvut 0–10000) 

 laskutaidon sujuvuus 
(päässälaskustrategiat 

 Työskentelyn taidot   

 T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan yhteyksiä 
oppimiensa asioiden välillä 
 

S1-S5 L1 

L4 

T3 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan esittää 
kysymyksiä ja tehdä 
perusteltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta 
 

S1-S5 L1 

L3 

L4 

L5 

T4 kannustaa oppilasta 
esittämään päättelyään ja 
ratkaisujaan muille 
konkreettisin välinein, 
piirroksin, suullisesti ja 
kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 

S1-S5 L1 

L2 

L4 

L5 

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


hyödyntäen 
 

 

Oppilasta autetaan oivaltamaan yhteen- ja 
vähennyslaskualgoritmit 
kymmenjärjestelmävälineiden avulla tutkien. 
Konkreettisista välineistä edetään kuvien ja 
kielentämisen kautta symboleilla 
laskemiseen. 
Varmistetaan kertolaskun käsitteen 
ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. 
Oppilasta autetaan oivaltamaan 
lukuyksiköittäin kertominen (eli kerrottavan 
osittaminen sekä kymmen- ja satalukujen 
kertominen). Käytetään oivaltamisen 
apuvälineenä kymmenjärjestelmävälineitä. 
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia 
yksinumeroisella kertojalla. Opiskellaan 
jakolaskua sekä sisältö- että 
ositusjakotilanteissa. Tutkitaan kerto- ja 
jakolaskun yhteyttä. Opitaan 
laskujärjestyssopimus. 
 

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan 
monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen 
välineitä, kuvia ja kielentämistä (esim. 
laskutarinoita). Ei harjoitella ainoastaan 
matemaattisten lausekkeiden kirjoittamista, 
vaan myös lausekkeiden kielentämistä 
matematiikkatarinoiksi ja niiden esittämistä 
välineiden avulla. 
 

Oppilasta autetaan ymmärtämään murto- ja 

ja laskualgoritmit sekä 
kertotaulujen hallinta) 

 peruslaskutoimitusten 
käsitteen 
ymmärtäminen 
(laskutoimitusten 
kielentäminen 
tarinoiksi ja 
esittäminen välineillä 
sekä päinvastoin) 

 murto- ja 
desimaalilukujen 
esittäminen välineiden/ 
kuvien, kielen ja 
symbolien avulla 

 edistyminen 
tasogeometrian 
peruskäsitteiden 
ymmärtämisessä 

 edistyminen 
mittaamisen taidoissa 

 edistyminen 
matematiikan 
käyttämisessä 
ongelmanratkaisussa 

 

T5 ohjata ja tukea oppilasta 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehittämisessä 
 

S1-S5 L1 

L4 

L5 

T6 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan 
arvioida ratkaisun 
järkevyyttä ja tuloksen 
mielekkyyttä 
 

S1-S5 L1 

L3 

 Käsitteelliset ja 
tiedonalakohtaiset 
tavoitteet 

  

 T7 ohjata oppilasta 
käyttämään ja 
ymmärtämään 
matemaattisia käsitteitä ja 
merkintöjä 
 

S1-S5 L1 

L4 

T8 tukea ja ohjata oppilasta 
vahvistamaan ja 
laajentamaan 
ymmärrystään 
kymmenjärjestelmästä 
 

S2 L1 

L4 

T9 tukea oppilasta 
lukukäsitteen 
kehittymisessä positiivisiin 
rationaalilukuihin ja 

S2 L1 

L4 



negatiivisiin 
kokonaislukuihin 
 

desimaaliluvun käsitteet sekä perehdytään 
desimaalilukuihin osana 
kymmenjärjestelmää (edeten vähintään 
kymmenesosiin). Harjoitellaan murtoluvun, 
desimaaliluvun ja niiden eri esitystapojen 
yhteyksiä. Hyödynnetään harjoittelussa 
välineitä, kuvia ja kielentämistä. 
 

S3 Algebra 

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta 
sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
Lukujonotaitoja harjoitellaan 
kymmenjärjestelmän laajennuksen 
yhteydessä. 
 

S3 Geometria ja mittaaminen 

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja 
luokitellaan tasokuvioita. Luokitellaan 
tasokuviot monikulmioihin ja muihin 
kuvioihin sekä tutkitaan niiden 
ominaisuuksia. Perehdytään pisteen, janan, 
suoran ja kulman käsitteisiin sekä 
tunnistetaan suora kulma. 
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. 
 

Harjoitellaan pituuden, massan, tilavuuden 
ja ajan mittaamista välineiden avulla. 
Harjoitellaan myös mittaustuloksen 
arviointia. Varmennetaan kellonaikojen 
hallinta myös pistemerkintänä. Käytetään 
laskemisessa rahayksiköitä. Mitataan ja 

T10 opastaa oppilasta 
saavuttamaan sujuva 
laskutaito päässä ja 
kirjallisesti hyödyntäen 
laskutoimitusten 
ominaisuuksia 
 

S2 L1 

L3 

L6 

T11 ohjata oppilasta 
havainnoimaan ja 
kuvailemaan kappaleiden ja 
kuvioiden geometrisia 
ominaisuuksia sekä 
tutustuttaa oppilas 
geometrisiin käsitteisiin 
 

S4 L4 

L5 

T12 ohjata oppilasta 
arvioimaan mittauskohteen 
suuruutta ja valitsemaan 
mittaamiseen sopivan 
välineen ja mittayksikön 
sekä pohtimaan 
mittaustuloksen järkevyyttä 
 

S4 L1 

L3 

L6 

T13 ohjata oppilasta 
laatimaan ja tulkitsemaan 
taulukoita ja diagrammeja 
sekä käyttämään tilastollisia 
tunnuslukuja sekä tarjota 

S5 L4 

L5 

 



kokemuksia 
todennäköisyydestä 
 

lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä. 
Tutustutaan pinta-alan käsitteeseen ja 
mitataan pinta-aloja erilaisilla ei-
standardisoiduilla mittavälineillä esim. 
kämmenillä ja paperinpaloilla. Harjoitellaan 
yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä 
mittayksiköillä (esim. m ja cm, l ja dl, kg ja 
g). 
 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja 
todennäköisyys 

Tulkitaan taulukoita ja diagrammeja. 

T14 innostaa oppilasta 
laatimaan toimintaohjeita 
tietokoneohjelmina 
graafisessa 
ohjelmointiympäristössä 

S1 L1 

L4 

L5 

L6 

 

 

 

Vuosiluokka 4 – matematiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisäl-
löt 

Sisällön tarkennus 

 

Laaja- 
alainen 

osaami-
nen 

Arviointi 

4 Merkitys, arvot ja asenteet      

 T1 pitää yllä oppilaan 
innostusta ja kiinnostusta 
matematiikkaa kohtaan sekä 
tukea myönteistä minäkuvaa 
ja itseluottamusta 
 

S1-S5 S1 Ajattelun taidot 
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää 
yhtäläisyyksiä, eroja ja 
säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa 
vertailla, luokitella ja asettaa 
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja 
systemaattisesti, havaita syy- ja 
seuraussuhteita sekä yhteyksiä 
matematiikassa. 
 

L1 

L3 

L5 
 

Oppilailta edellytetään 
matemaattisen 
ajattelunsa esille tuomista  
 puheen 
 välineiden 
 piirtämisen ja  
 kirjallisen työskentelyn 

avulla.  
Arvioinnin kohteena ovat 
 tekemisen tapa 

 Työskentelyn taidot   

 T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan yhteyksiä 
oppimiensa asioiden välillä 

S1-S5 LI 
L4 



 Saadaan aikaan positiivisia kokemuksia 
ohjelmointiin liittyen. Kehitetään 
ohjelmointiin liittyviä ajattelutaitoja (vertailu, 
luokittelu) ja syvennetään taitoja 
yksityiskohtaisten ohjeiden antamisessa. 
Tutustutaan ohjelmoinnin läsnäoloon 
arkielämässä sekä ohjelmoinnin perusteisiin 
graafisessa ohjelmointiympäristössä (esim. 
Scratch Jr, Koodaustunti.fi)  
- ks. esim. eNorssin Ohjelmointipolku 3-6 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset 
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden 
ymmärrystä kymmenjärjestelmästä 
paikkajärjestelmänä. Edetään vähintään 
satoihin tuhansiin. Käsitystä lukujen 
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta 
monipuolistetaan tutkimalla ja 
luokittelemalla lukuja esim. leikkien, pelien 
ja välineiden avulla. Lukuja hajotetaan 
useilla eri tavoilla. Pohjustetaan negatiivisen 
luvun käsite. 
 

Harjaannutetaan taitoa laskea 
peruslaskutoimituksia 
päässälaskustrategioita hyödyntäen. 
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja 
siten arvioimaan tuloksen suuruusluokan. 
Harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskualgoritmeja sekä 
varmistetaan niiden osaaminen. 

 ratkaisuprosessien 
oikeellisuus sekä  

 taito soveltaa opittua. 
 

Oppimisprosessin 
kannalta keskeisiä 
arvioinnin ja palautteen 
antamisen kohteita 
matematiikassa ovat: 
 kymmenjärjestelmän 

ymmärtäminen 
paikkajärjestelmänä 
(luvut 0–100000) 

 laskutaidon sujuvuus 
(päässälaskustrategiat 
ja laskualgoritmit, 
kertotaulujen hallinta 
sekä 
laskulaskjärjestyssopim
us) 

 peruslaskutoimitusten 
käsitteen 
ymmärtäminen 
(laskutoimitusten 
kielentäminen tarinoiksi 
ja esittäminen välineillä 
sekä päinvastoin) 

 edistyminen murto- ja 
desimaalilukujen 
käsittelyssä 
(esittäminen 

 T3 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan esittää 
kysymyksiä ja tehdä 
perusteltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta 
 

S1-S5 L1 

L3 

L4 

L5 

 T4 kannustaa oppilasta 
esittämään päättelyään ja 
ratkaisujaan muille 
konkreettisin välinein, 
piirroksin, suullisesti ja 
kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
hyödyntäen 
 

S1-S5 L1 

L2 

L4 

L5 

 T5 ohjata ja tukea oppilasta 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehittämisessä 
 

S1-S5 L1 

L4 

L5 

 T6 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan 
arvioida ratkaisun järkevyyttä 
ja tuloksen mielekkyyttä 
 

S1-S5 L1 

L3 

 Käsitteelliset ja 
tiedonalakohtaiset 
tavoitteet 

  

 T7 ohjata oppilasta 
käyttämään ja ymmärtämään 
matemaattisia käsitteitä ja 

S1-S5 L1 

L4 
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merkintöjä 
 

Varmistetaan kertolaskun käsitteen 
ymmärtäminen ja kertotaulujen 1-10 
osaaminen.  
 
Varmistetaan kertominen kymmen-, sata- ja 
tuhatluvuilla sekä lukuyksiköittäin 
kertominen. Opitaan kertolaskualgoritmi 
kaksinumeroisella kertojalla. Opiskellaan 
jakolaskua sekä sisältö- että 
ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan 
lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään 
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden 
välisiä yhteyksiä. Varmistetaan 
laskujärjestyssopimuksen osaaminen. 
 

Laskutoimituksia harjoitellaan 
monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen 
erilaisia välineitä. Keksitään 
matematiikkatarinoita ja kirjoitetaan niitä 
matemaattisten symbolien avulla 
lausekkeiksi. Vastaavasti kielennetään 
matematiikankielisiä lausekkeita tarinoiksi. 
 

Vahvistetaan murtoluvun käsitettä ja 
harjoitellaan samannimisten murtolukujen 
yhteen- ja vähennyslaskuja. Perehdytään 
desimaalilukuihin osana 
kymmenjärjestelmää (vähintään sadasosiin 
saakka). Harjoitellaan esittämään murto- ja 
desimaalilukuja välineiden, piirrosten ja 
kielentämisen avulla. Samalla opitaan 

välineiden/ kuvien, 
kielen ja symbolien 
avulla sekä yhteen- ja 
vähennyslasku) 

 edistyminen 
tasogeometrian 
peruskäsitteiden 
ymmärtämisessä 
(kolmioiden ja 
nelikulmioiden 
luokittelu, ympyrän 
osat sekä piste, jana, 
suora ja kulma)  

 edistyminen 
mittaamisen taidoissa 
ja mittayksiköiden 
muunnoksissa 

 edistyminen 
matematiikan 
käyttämisessä 
ongelmanratkaisussa 

 

 T8 tukea ja ohjata oppilasta 
vahvistamaan ja 
laajentamaan ymmärrystään 
kymmenjärjestelmästä 
 

S2 L1 

L4 

 T9 tukea oppilasta 
lukukäsitteen kehittymisessä 
positiivisiin rationaalilukuihin 
ja negatiivisiin 
kokonaislukuihin 
 

S2 L1 

L4 

 T10 opastaa oppilasta 
saavuttamaan sujuva 
laskutaito päässä ja 
kirjallisesti hyödyntäen 
laskutoimitusten 
ominaisuuksia 
 

S2 L1 

L3 

L6 

 T11 ohjata oppilasta 
havainnoimaan ja 
kuvailemaan kappaleiden ja 
kuvioiden geometrisia 
ominaisuuksia sekä 
tutustuttaa oppilas 
geometrisiin käsitteisiin 
 

S4 L4 

L5 

 T12 ohjata oppilasta 
arvioimaan mittauskohteen 
suuruutta ja valitsemaan 

S4 L1 

L3 

L6 



mittaamiseen sopivan 
välineen ja mittayksikön sekä 
pohtimaan mittaustuloksen 
järkevyyttä 
 

murto- ja desimaaliluvun välinen yhteys. 
Harjoitellaan desimaalilukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja päässä- ja 
allekkainlaskuna käyttäen apuna 
konkreettisia malleja. 
 

S3 Algebra 

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta ja 
jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
 

S4 Geometria ja mittaaminen 

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja 
luokitellaan kuvioita. Perehdytään 
tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja 
ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, 
suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan 
kulmien luokittelemista suoraa kulmaa 
apuna käyttäen. Tarkastellaan symmetriaa 
suoran suhteen (peilaaminen). Tutustutaan 
koordinaatistoon (x- ja y-akselit, 
ensimmäinen neljännes). 
Harjoitellaan pituuden, massan, tilavuuden 
ja ajan mittaamista välineiden avulla sekä 
mittaustulosten arviointia. Mitataan ja 
lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja 
pinta-aloja. Tutustutaan etuliitteisiin milli, 
sentti, desi, deka, hehto ja kilo ja 
yhdistetään ne kymmenjärjestelmään. 
Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin 
käytetyillä mittayksiköillä perustuen 
kymmenjärjestelmään. 
 

 T13 ohjata oppilasta 
laatimaan ja tulkitsemaan 
taulukoita ja diagrammeja 
sekä käyttämään tilastollisia 
tunnuslukuja sekä tarjota 
kokemuksia 
todennäköisyydestä 
 

S5 L4 

L5 

 

 T14 innostaa oppilasta 
laatimaan toimintaohjeita 
tietokoneohjelmina 
graafisessa 
ohjelmointiympäristössä 

S1 L1 

L4 

L5 

L6 

 



S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja 
todennäköisyys 

Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa 
järjestelmällisesti heitä kiinnostavista 
aihepiireistä. Tallennetaan ja esitetään 
tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. 
Opitaan tulkitsemaan erilaisia taulukoita 
(esim. aikataulut) ja diagrammeja. 

 

 

Vuosiluokka 5 – matematiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisäl-
löt 

Sisällön tarkennus 

 

Laaja-
alainen 

osaami-
nen 

Arviointi 

5 Merkitys, arvot ja asenteet      

 T1 pitää yllä oppilaan 
innostusta ja kiinnostusta 
matematiikkaa kohtaan sekä 
tukea myönteistä minäkuvaa 
ja itseluottamusta 
 

S1-S5 S1 Ajattelun taidot 

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää 
yhtäläisyyksiä, eroja ja 
säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa 
vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, 
etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita 
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä 
matematiikassa. 
 

Kehitetään ohjelmointiin liittyviä 
ajattelutaitoja (ongelmanratkaisu, luovuus). 
Tutustutaan ohjelmoinnin perusrakenteisiin 
(silmukka, if - then - else) sekä loogisiin 

L1 

L3 

L5 

 

Oppilailta edellytetään 
matemaattisen 
ajattelunsa esille tuomista  
 puheen 
 välineiden 
 piirtämisen ja  
 kirjallisen työskentelyn 

avulla.  
Arvioinnin kohteena ovat 
 tekemisen tapa 
 ratkaisuprosessien 

oikeellisuus sekä  
 taito soveltaa opittua. 

 Työskentelyn taidot   

 T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan yhteyksiä 
oppimiensa asioiden välillä 
 

S1-S5 LI 
L4 

 T3 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan esittää 

S1-S5 L1 

L3 



kysymyksiä ja tehdä 
perusteltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta 
 

operaatioihin (ei, ja, tai). Harjoitellaan 
ohjelmointia graafisessa 
ohjelmointiympäristössä (esim. Scratch, 
Kodu, Lego Mindstorms). 
Ks. esim. eNorssin Ohjelmointipolku 3-6 

 

S2 Luvut ja laskutoimitukset 

Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden 
ymmärrys kymmenjärjestelmästä 
paikkajärjestelmänä painottaen erityisesti 
desimaaliosia. Käsitystä lukujen 
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta 
monipuolistetaan tutkimalla ja 
luokittelemalla lukuja. 
 
Harjaannutetaan taitoa valita ja käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
päässälaskustrategioita. Käytetään yhteen-, 
vähennys- ja kertolaskualgoritmeja 
soveltavissa tehtävissä.  
 
Vahvistetaan jakolaskua sisältö- ja 
ositusjakotilanteissa sekä lukuyksiköittäin 
jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten 
ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. 
Vahvistetaan laskujärjestyksen periaate 
(sulkeet ja peruslaskutoimitukset).  
 
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja, 
laskemaan likiarvoilla sekä arvioimaan 
tuloksen suuruusluokan. Harjoitellaan 

L4 

L5 

 

Oppimisprosessin 
kannalta keskeisiä 
arvioinnin ja palautteen 
antamisen kohteita 
matematiikassa ovat: 
 kymmenjärjestelmän 

ymmärtäminen 
paikkajärjestelmänä 
(desimaaliluvut) 

 laskutaidon sujuvuus 
(päässälaskustrategiat 
ja laskualgoritmit, 
laskujärjestys sekä 
tuloksen arviointi) 

 laskutaidon 
hyödyntäminen 
soveltavissa tehtävissä 

 edistyminen murto- ja 
desimaalilukujen 
laskutoimituksissa sekä 
prosenttikäsitteen 
ymmärtämisessä 

 edistyminen 
geometrian taidoissa 
(kolmiulotteisten 
kappaleiden luokittelu, 
kulmien mittaaminen, 
symmetrian 
tunnistaminen sekä 
kolmion ja nelikulmion 

 T4 kannustaa oppilasta 
esittämään päättelyään ja 
ratkaisujaan muille 
konkreettisin välinein, 
piirroksin, suullisesti ja 
kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
hyödyntäen 
 

S1-S5 L1 

L2 

L4 

L5 

 T5 ohjata ja tukea oppilasta 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehittämisessä 
 

S1-S5 L1 

L4 

L5 

 T6 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan 
arvioida ratkaisun järkevyyttä 
ja tuloksen mielekkyyttä 
 

S1-S5 L1 

L3 

 Käsitteelliset ja 
tiedonalakohtaiset 
tavoitteet 

  

 T7 ohjata oppilasta 
käyttämään ja ymmärtämään 
matemaattisia käsitteitä ja 
merkintöjä 
 

S1-S5 L1 

L4 

 T8 tukea ja ohjata oppilasta S2 L1 
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vahvistamaan ja 
laajentamaan ymmärrystään 
kymmenjärjestelmästä 
 

arkielämän ja matematiikan soveltavien 
tehtävien analysointia ja ratkaisuprosesseja 
sekä tuloksen oikeellisuuden arviointia. 
Laajennetaan lukualuetta negatiivisilla 
kokonaisluvuilla. 
 

Vahvistetaan murtoluvun käsite ja 
harjoitellaan murtolukujen 
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. 
Murtolukujen kerto- ja jakolaskut 
luonnollisilla luvuilla harjoitellaan 
konkreettisesti välineiden avulla. 
Perehdytään desimaalilukuihin osana 
kymmenjärjestelmää (edeten 
tuhannesosiin) ja harjoitellaan 
peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. 
 

Tutustutaan prosentin käsitteeseen 
yhdistäen se arjen tilanteisiin ja tuttuihin 
murto- ja desimaalilukuihin. Pohjustetaan 
prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja 
harjoitellaan niiden ratkaisemista 
yksinkertaisissa tapauksissa. Harjoitellaan 
murtoluvun, desimaaliluvun ja 
prosenttiluvun välisiä yhteyksiä. 
 

S3 Algebra 

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta 
sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan 
myös desimaaliluvuilla. 
 

L4 pinta-alan laskeminen)  
 edistyminen 

mittaamisen taidoissa 
ja mittayksiköiden 
muunnoksissa 
(mittayksikköjärjestel-
mä ml. pinta-alan 
yksiköt) 

 edistyminen 
matematiikan 
käyttämisessä 
ongelmanratkaisussa 

 

 T9 tukea oppilasta 
lukukäsitteen kehittymisessä 
positiivisiin rationaalilukuihin 
ja negatiivisiin 
kokonaislukuihin 
 

S2 L1 

L4 

 T10 opastaa oppilasta 
saavuttamaan sujuva 
laskutaito päässä ja 
kirjallisesti hyödyntäen 
laskutoimitusten 
ominaisuuksia 
 

S2 L1 

L3 

L6 

 T11 ohjata oppilasta 
havainnoimaan ja 
kuvailemaan kappaleiden ja 
kuvioiden geometrisia 
ominaisuuksia sekä 
tutustuttaa oppilas 
geometrisiin käsitteisiin 
 

S4 L4 

L5 

 T12 ohjata oppilasta 
arvioimaan mittauskohteen 
suuruutta ja valitsemaan 
mittaamiseen sopivan 
välineen ja mittayksikön sekä 
pohtimaan mittaustuloksen 

S4 L1 

L3 

L6 



järkevyyttä 
 

S4 Geometria ja mittaaminen 

Rakennetaan, piirretään ja luokitellaan 
kuvioita ja kappaleita. Tutustutaan 
suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, 
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin 
yhdistäen ne aikaisemmin opittuihin 
tasokuvioihin. Harjoitellaan kulmien 
piirtämistä ja mittaamista. 
 

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. 
Laajennetaan koordinaatisto kaikkiin 
neljänneksiin. 
 

Harjoitellaan pituuden, massan, tilavuuden 
ja ajan mittaamista välineiden avulla sekä 
mittaustuloksen arviointia. Kiinnitetään 
huomiota mittaustarkkuuteen. Mitataan ja 
lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä. 
Tutkimisen kautta oivalletaan suunnikkaan, 
kolmion ja nelikulmion pinta-alan 
laskeminen. Vahvistetaan oppilaita 
ymmärtämään, miten 
mittayksikköjärjestelmä rakentuu osana 
kymmenjärjestelmää (etuliitteet milli, sentti, 
desi, deka, hehto ja kilo). Harjoitellaan 
yksikönmuunnoksia mukaan lukien pinta-
alan yksiköt. 
 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja 
todennäköisyys 

Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa 
järjestelmällisesti kiinnostavista 

 T13 ohjata oppilasta 
laatimaan ja tulkitsemaan 
taulukoita ja diagrammeja 
sekä käyttämään tilastollisia 
tunnuslukuja sekä tarjota 
kokemuksia 
todennäköisyydestä 
 

S5 L4 

L5 

 T14 innostaa oppilasta 
laatimaan toimintaohjeita 
tietokoneohjelmina 
graafisessa 
ohjelmointiympäristössä 

S1 L1 

L4 

L5 

L6 



aihepiireistä. Tallennetaan ja esitetään 
tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. 
Tutustutaan todennäköisyyteen 
arkitilanteiden pohjalta ja nopan avulla. 
 

 

 

Vuosiluokka 6 – matematiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisäll
öt 

Sisällön tarkennus 

 

Laaja-
alainen 

osaami-
nen 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa ja 

arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

6 Merkitys, arvot ja asenteet   S1 Ajattelun taidot 

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää 
yhtäläisyyksiä, eroja ja 
säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa 
vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, 
etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita 
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä 
matematiikassa. 
 

Kehitetään ohjelmointiin liittyviä 
ajattelutaitoja (ongelmanratkaisu, luovuus). 
Tutustutaan ohjelmoinnin perusrakenteisiin 
(silmukka, if - then - else) sekä loogisiin 
operaatioihin (ei, ja, tai). Harjoitellaan 
ohjelmointia graafisessa 
ohjelmointiympäristössä (esim. Scratch, 
Kodu, Lego Mindstorms). 
- ks. esim. eNorssin Ohjelmointipolku 3-6 

  

 T1 pitää yllä oppilaan 
innostusta ja kiinnostusta 
matematiikkaa kohtaan sekä 
tukea myönteistä minäkuvaa 
ja itseluottamusta  

S1-S5 L1 

L3  
L5 

Ei vaikuta arvion tai 
arvosanan 
muodostamiseen. 
Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

Työskentelyn taidot    

T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan yhteyksiä 
oppimiensa asioiden välillä 

S1-S5 L1 

L4  
Opittujen asioiden 
yhteydet: Oppilas 
tunnistaa ja antaa 
esimerkkejä oppimiensa 
asioiden välisistä 

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


 

S2 Luvut ja laskutoimitukset 

Varmistetaan, että oppilaat ymmärtävät 
kymmenjärjestelmän kokonaisuutena. 
Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja 
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja 
luokittelemalla lukuja.  
 

Harjaannutetaan taitoa valita ja käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
päässälaskustrategioita. Käytetään yhteen-, 
vähennys- ja kertolaskualgoritmeja sekä 
lukuyksiköittäin jakamista soveltavissa 
tehtävissä. Hyödynnetään laskutoimitusten 
ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.  
 
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja, 
laskemaan likiarvoilla sekä arvioimaan 
tuloksen suuruusluokan. Harjoitellaan 
arkielämän ja matematiikan soveltavien 
tehtävien analysointia ja ratkaisuprosesseja 
sekä tuloksen oikeellisuuden arviointia.  
Harjoitellaan murto- ja desimaalilukujen 
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. 
Murtolukujen kerto- ja jakolaskut 
luonnollisilla luvuilla harjoitellaan 
konkreettisesti välineiden avulla. Opitaan 
erinimisten murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslasku. Hyödynnetään 

yhteyksistä (esim. murto-, 
desimaali- ja 
prosenttilukujen välinen 
yhteys). 

T3 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan esittää 
kysymyksiä ja tehdä 
perusteltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta 

S1-S5 L1 

L3  
L4 

L5 

Kysymysten esittäminen 
ja päättelytaidot: Oppilas 
osaa esittää matematiikan 
kannalta mielekkäitä 
kysymyksiä ja päätelmiä. 

T4 kannustaa oppilasta 
esittämään päättelyään ja 
ratkaisujaan muille 
konkreettisin välinein, 
piirroksin, suullisesti ja 
kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
hyödyntäen 

S1-S5 L1 

L2 

L4 

L5  

Ratkaisujen ja päätelmien 
esittäminen: Oppilas 
esittää ratkaisujaan ja 
päätelmiään eri tavoin. 

T5 ohjata ja tukea oppilasta 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehittämisessä 

S1-S5 L1 

L4 

Ongelmanratkaisutaidot: 
Oppilas käyttää 
ongelmanratkaisussaan 
erilaisia strategioita. 

T6 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan arvioida 
ratkaisun järkevyyttä ja 
tuloksen mielekkyyttä 

S1-S5 L1 
L3 

Taito arvioida ratkaisua: 
Oppilas osaa 
pääsääntöisesti arvioida 
ratkaisun järkevyyttä ja 
tuloksen mielekkyyttä. 



Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset 
tavoitteet 

harjoittelussa välineitä, kuvia ja 
kielentämistä.  
 
Perehdytään prosentin käsitteeseen 
yhdistäen se arjen tilanteisiin ja tuttuihin 
murto- ja desimaalilukuihin. Harjoitellaan 
prosenttiluvun ja -arvon ratkaisemista 
yksinkertaisissa tapauksissa. Harjoitellaan 
murtoluvun, desimaaliluvun ja 
prosenttiluvun välisiä yhteyksiä.  
 

S3 Algebra 

Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön 
ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla. 
 

S4 Geometria ja mittaaminen 

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja 
luokitellaan kappaleita ja kuvioita. 
Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja 
muihin kappaleisiin. Hyödynnetään 
harjoittelussa sekä lähiympäristöstä löytyviä 
kappaleita että kuvia.  
 

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja 
käytetään sitä suurennoksissa ja 
pienennöksissä. Ohjataan oppilaita 
hyödyntämään mittakaavaa kartan 
käytössä. 

  

T7 ohjata oppilasta 
käyttämään ja ymmärtämään 
matemaattisia käsitteitä ja 
merkintöjä 

S1-S5 L1 
L4 

Matemaattisten 
käsitteiden ymmärtäminen 
ja käyttö: Oppilas käyttää 
pääsääntöisesti oikeita 
käsitteitä ja merkintöjä. 

T8 tukea ja ohjata oppilasta 
vahvistamaan ja 
laajentamaan ymmärrystään 
kymmenjärjestelmästä 

S2 L1 
L2 

Kymmenjärjestelmän 
ymmärtäminen: Oppilas 
hallitsee 
kymmenjärjestelmän 
periaatteen, myös 
desimaalilukujen osalta. 

T9 tukea oppilasta 
lukukäsitteen kehittymisessä 
positiivisiin rationaalilukuihin 
ja negatiivisiin 
kokonaislukuihin 

S2 L1 
L4 

Lukukäsite: Oppilas osaa 
käyttää positiivisia 
rationaalilukuja ja 
negatiivisia 
kokonaislukuja.  

T10 opastaa oppilasta 
saavuttamaan sujuva 
laskutaito päässä ja 
kirjallisesti hyödyntäen 
laskutoimitusten 
ominaisuuksia 

S2 L1 
L3 
L6 

Laskutaidot ja 
peruslaskutoimitusten 
ominaisuuksien 
hyödyntäminen: Oppilas 
laskee melko sujuvasti 
päässä ja kirjallisesti. 



T11 ohjata oppilasta 
havainnoimaan ja 
kuvailemaan kappaleiden ja 
kuvioiden geometrisia 
ominaisuuksia sekä 
tutustuttaa oppilas 
geometrisiin käsitteisiin  

S4  

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään 
huomiota mittaustarkkuuteen, 
mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen 
tarkistamiseen. Vahvistetaan oppilaiden 
ymmärrystä mittayksikköjärjestelmän 
rakentumisesta. Harjoitellaan 
yksikönmuunnoksia mukaan lukien pinta-
alan ja tilavuuden yksiköt.  
 
Mitataan ja lasketaan erimuotoisten 
kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä 
suorakulmaisen särmiön tilavuuksia. 
Harjoitellaan yksikönmuunnoksia ajan 
yksiköillä. Ohjataan oppilaita laskemaan 
aikavälin pituus.  
 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja 
todennäköisyys 

Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden 
ja diagrammien avulla. Käsitellään 
tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin 
arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo. 
 

L4 

L5 

Geometrian käsitteet ja 
geometristen 
ominaisuuksien 
havainnointi: Oppilas osaa 
luokitella ja tunnistaa 
kappaleita ja kuvioita. 
Oppilas osaa käyttää 
mittakaavaa sekä 
tunnistaa suoran ja 
pisteen suhteen 
symmetrisiä kuvioita. 

T12 ohjata oppilasta 
arvioimaan mittauskohteen 
suuruutta ja valitsemaan 
mittaamiseen sopivan 
välineen ja mittayksikön sekä 
pohtimaan mittaustuloksen 
järkevyyttä 

S4 L1 

L3 

L6 

Mittaaminen: Oppilas 
osaa valita sopivan 
mittavälineen, mitata ja 
arvioida mittaustuloksen 
järkevyyttä. Oppilas osaa 
laskea pinta-aloja ja 
tilavuuksia. Hän hallitsee 
yleisimmät 
mittayksikkömuunnokset.  

T13 ohjata oppilasta 
laatimaan ja tulkitsemaan 
taulukoita ja diagrammeja 
sekä käyttämään tilastollisia 
tunnuslukuja sekä tarjota 
kokemuksia 
todennäköisyydestä 

S5 L4 

L5 

Taulukoiden ja 
diagrammien laatiminen ja 
tulkinta: Oppilas osaa 
laatia taulukon annetusta 
aineistosta sekä tulkita 
taulukoita ja diagrammeja. 
Oppilas osaa laskea 
keskiarvon ja määrittää 
tyyppiarvon.  



T14 innostaa oppilasta 
laatimaan toimintaohjeita 
tietokoneohjelmina 
graafisessa 
ohjelmointiympäristössä  

S1 L1 

L4 

L5 

L6 

Ohjelmointi graafisessa 
ohjelmointiympäristössä: 
Oppilas osaa ohjelmoida 
toimivan ohjelman 
graafisessa 
ohjelmointiympäristössä. 

 

 


