
Kymppi-sarja päivittyy 
uuteen opetussuunnitelmaan

Kymppi sarja päivitetään vastaamaan vuonna 2016 voimaanastuvia 
perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita. Vuosiluokkien 1, 2 ja 5 
materiaalit ovat käytettävissä lukuvuonna 2016–2017 ja vuosiluokkien 3, 4 
ja 6 materiaalit lukuvuonna 2017–2018. Lukuvuonna 2015–2016 käyttöön 
tulevat Kymppi 4 syksy ja kevät ovat uusien opetussuunnitelmien perusteiden 
mukaiset, vain Tutustutaan koodaukseen -luvut puuttuvat.

Merkittävimmät muutokset aikaisempaan kohdistuvat toiselle ja kolmannelle 
luokalle, kun allekkain yhteen- ja vähennyslaskun opetus siirtyy toiselta 
luokalta kolmannelle. Tämän vuoksi kolmannen päivitetty materiaali on 
perusteltua ottaa käyttöön vasta seuraavana lukuvuonna.

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppikirjoihin lisätään jakson 
päätteeksi Toimitaan yhdessä aukeama edistämään yhdessä ja välineillä 
tekemistä sekä matematiikasta keskustelemista. Neljännestä vuosiluokasta 
alkaen Toimitaan yhdessä -sivut vaihtuvat Tutkitaan yhdessä -sivuiksi.

Ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelu- ja toimintataitoja harjoitellaan Kohti 
koodausta (1–2 lk), Tutustutaan koodaukseen (3–4 lk) ja Algoritmista ajattelua 
(5–6 lk) -luvuilla, joita on kaksi jokaisessa oppikirjassa. Uusiin aukeamiin 
on opettajan kirjassa toiminnallisia ideoita ja leikkejä. Lisäksi sähköisessä 
opetusaineistossa tarjotaan ohjelmoinnin oppimiseen johdattelevia 
harjoituksia.

Seuraavilta sivuilta löydät eri sisältöjen jakautumisen eri vuosiluokille ja 
lukukausille päivitetyssä Kymppi-sarjassa. Luetteloihin on kirjattu vain aihepiirit 
mutta ei tarkkaa käsittelyjärjestystä lukukauden sisällä eikä Harjoitellaan 
-lukuja taikka jokaista aiemmin opitun asian kertaamista.



Käsiteltävät aihepiirit eri vuosiluokilla ja lukukausilla

Kymppi 1 syksy
Lukukäsite, luvut 1–4 ja 0
Lukumäärä 1–10
Yhtä monta, yhtä suuri
Luvut 0, 1, 2, 3 ja 4
Pienempi ja suurempi kuin

Yhteen- ja vähennyslaskua, 
luvut 5 ja 6
Luvut 5 ja 6
Tutustutaan yhteenlaskuun
Tehdään yhteenlasku
Tutustutaan vähennyslaskuun
Tehdään vähennyslasku
Puuttuva yhteenlaskettava

Luvut 7–10
Luvut 7–10
Yhteenlaskun vaihdannaisuus
Yhteen- ja vähennyslaskun yhteys
Pitkiä yhteenlaskuja ja vähennyslaskuja
Lukujen suuruusjärjestys
Lukujen hajotelmia

Eurot, luvut 11 ja 12
Eurot ja ostosten hinta
Kuinka paljon rahaa jää ja hintaero
Puuttuva vähentäjä
Luvut 11 ja 12
Pylväskuvio
Tasatunnit
Kohti koodausta

Kymppi 1 kevät
Luvut 1–20
Kerrataan luvut 0–12
Luvut 13–20
Parittomat ja parilliset luvut
Tutustutaan sanallisiin tehtäviin

Kymmenylitys yhteenlaskussa
Lisätään kymmenen kautta
Lisätään lukuihin 6–9
Yhteenlaskun vaihdannaisuus
Tutkitaan pylväskuvioita

Kymmenylitys vähennyslaskussa
Vähennetään kymmenen kautta
Vähennetään luvuista 11–18

Mittaamista ja geometriaa
Kerrataan tasatunnit
Puolet tunnit
Tutustutaan mittaamiseen
Mitataan senttimetreillä
Kolmio, nelikulmio ja ympyrä

Luvut 0–100
Tutustutaan lukuihin 0–100
Vertaillaan lukuja 0–100
Sataruudukko
Lasketaan kymmenillä
Lisätään ja vähennetään ykkösiä
Tutustutaan sentteihin

Kohti koodausta

Kymppi 2 syksy
Yhteen- ja vähennyslaskua  
luvuilla 0–100
Lukujen 0–12 yhteen- ja vähennyslaskua
Kerrataan kymmenylitys yhteen- ja 

vähennyslaskussa
Kerrataan luvut 0–100
Verrataan lukujen suuruutta
Lisätään ja vähennetään kymmeniä
Lisätään ja vähennetään ykkösiä
Lisätään ja vähennetään ykkösiä 

kymmenten yli

Kertotaulut 1–5 ja 10
Tutustutaan kertolaskuun
Kahden, kolmen, neljän, viiden ja 

kymmenen kertotaulu 
Kertolaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys
Yhdistetyt laskutoimitukset
Luvut 1 ja 0 kertolaskussa

Kymppi 2 kevät
Yhteen- ja vähennyslaskua 0–100
Harjoitellaan kymmenylityksiä
Lisätään useita yksinumeroisia lukuja
Lasketaan kaksinumeroisia lukuja yhteen
Kymmenylitys kaksinumeroisten lukujen 

yhteenlaskussa
Vähennetään useita yksinumeroisia lukuja 
Kymmenylitys kaksinumeroisten lukujen 

vähennyslaskussa 
Pylväskuvio
Tietojen etsimistä taulukosta
Tutkitaan lukujen ominaisuuksia
Yhteen- ja vähennyslaskun yhteys
Pyöristetään kymmeniksi

Mittaaminen
Tasat ja puolet tunnit
Yli-ajat ja vaille ajat
Desilitra ja litra
Millimetri, senttimetri, metri ja kilometri
Gramma ja kilogramma

Luvut 0–1 000
Ykköset, kymmenet ja sadat
Tuhat ja tuhatruudukko
Lukujonoja
Verrataan ja järjestetään lukuja
Lisätään ja vähennetään ykkösiä
Lisätään ja vähennetään kymmeniä
Sadan ylitys kymmenillä
Lisätään ja vähennetään satoja
Arvioidaan lukumääriä

Harjoitellaan eri laskutoimituksia
Harjoitellaan kertotauluja 
Kertolaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys
Kerrataan ositusjako ja sisältöjako
Puolet ja kaksinkertainen määrä
Yhdistetyt laskutoimitukset

Kohti koodausta

Tutustutaan jakolaskuun
Jaetaan tasan (ositusjako)
Jaetaan tunnetun kokoisiin osiin 

(sisältöjako)
Merkitään jakolasku
Jaetaan yhtä suuriin osiin
Puolet, kolmasosa ja neljäsosa

Geometriaa
Monikulmioita (kulma, sivu, kärkipiste)
Suorakulmio ja neliö
Peilataan
Pienennetään ja suurennetaan
Rakennelmia eri suunnilta
Tutustutaan kappaleisiin
Tasokuvioita ja kappaleita

Kohti koodausta



Kymppi 3 syksy
Yhteen- ja vähennyslasku allekkain 
Kerrataan päässälaskua
Merkitään yhteenlasku allekkain
Siirretään täysi kymmen kymmeniin
Siirretään täysi sata satoihin
Merkitään vähennyslasku allekkain
Siirretään kymmen ykkösiin (lainaaminen)
Siirretään sata kymmeniin (lainaaminen)

Kertolaskua
Kertolaskun käsite
Kerrataan 2, 3, 4, 5 ja 10 kertotaulut sekä 

vaihdannaisuus
Laskujärjestys
Opitaan kuuden kertotaulu 
Opitaan seitsemän kertotaulu
Opitaan kahdeksan kertotaulu
Opitaan yhdeksän kertotaulu

Kymppi 3 kevät
Murtoluvut
Kerrataan puolet, kolmasosa ja neljäsosa
Murtoluvun merkitseminen
Yksi kokonainen ja puoli murtolukuna
Verrataan murtolukujen suuruutta
Sekaluvut
Murtoluvut pituuden yhteydessä

Desimaaliluvut
Desimaaliluvun käsite
Desimaaliluvun ja murtoluvun yhteys
Verrataan desimaalilukujen suuruutta
Senttimetrit desimaalilukuna
Sadasosat desimaaliluvussa
Eurot ja sentit

Kertolaskua suurilla luvuilla
Kerrataan kertotaulut 2–10
Kerrotaan kymmenlukuja ja satalukuja
Kerrotaan kymmenluvulla
Kertolaskua allekkain
Yksi muistinumero
Kaksi muistinumeroa

Yhteen- ja vähennyslaskua luvuilla 
0–10 000
Nelinumeroiset luvut
Kymmenen tuhatta
Verrataan lukujen suuruutta
Lukujonot
Kerrataan allekkain yhteenlaskua
Kaksi siirtoa yhteenlaskussa
Kerrataan allekkain vähennyslaskua
Kaksi siirtoa vähennyslaskussa
Siirto nollan yli
  
Mittaamista
Kerrataan kellonaikoja
Kellonaika pistemerkintänä
Vuorokauden kellonajat
Lyhyt aikaväli
Ajan yksiköitä
Gramma ja kilogramma

Tutustutaan koodaukseen

Kymppi 4 syksy
Yhteen- ja vähennyslaskua
Kymmenylitys yhteenlaskussa
Kymmenylitys vähennyslaskussa
Ylitetään sata yhteen- ja vähennyslaskussa
Pyöristetään sadoiksi
Ylitetään tuhat yhteen- ja vähennyslaskussa
Tutkitaan ja piirretään viivakuvioita
Kerrataan yhteenlaskua allekkain
Kerrataan vähennyslaskua allekkain
Kerrataan siirrot nollien yli

Kertolaskua
Kerrataan kertotaulut 2–10
Laskujärjestys ja sulkeet
Kymmen- ja satalukuja kertolaskussa
Useita tulontekijöitä, liitännäisyys
Kerrataan kertolaskua allekkain
Useita muistinumeroita
Kaksinumeroinen kertoja
Kertojana kymmenluku

Suuria ja pieniä lukuja
Kymmenjärjestelmä, luvut 0–10 000
Viisinumeroiset luvut
Verrataan lukujen suuruutta
Satatuhatta
Ylitetään 10 000 päässälaskuissa
Tutkitaan viivakuvioita
Lämpötilan mittaaminen
Kokonaisluvut
Koordinaatisto

Geometriaa
Tutkitaan suoria
Luokitellaan kulmia
Luokitellaan kolmioita kulmien mukaan
Luokitellaan kolmioita sivujen mukaan
Luokitellaan nelikulmioita
Ruutupinta-ala
Pinta-ala ja piiri
Ympyrä ja sen osia
Piirretään ympyröitä
Tutustutaan koodaukseen

Kymppi 4 kevät
Murtoluvut
Murtoluvun käsite
Sekaluku
Murtoluvusta kokonais- tai sekaluvuksi
Samannimisten murto- ja sekalukujen 

yhteen- ja vähennyslaskua
Sekaluvusta murtoluvuksi
Lavennetaan murtoluvut samannimisiksi
Osan laskeminen luvusta

Jakolaskua
Laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
Ositusjako ja sisältöjako
Jakolaskun nimityksiä ja merkintä
Lasketaan vaiheittain
Jakojäännös ja jakolaskun tarkistaminen
Jaetaan kymmen- ja sataluvuilla
Jaetaan lukuyksiköittäin
Välinolla jakolaskussa
Jaetaan allekkain

Desimaaliluvut
Murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
Desimaalilukujen suuruusvertailua
Yhteen- ja vähennyslaskua päässä
Ykkösten ylitys yhteen- ja vähennyslaskussa
Desimaaliluvun pyöristäminen kokonaisiksi
Tuhannesosat desimaaliluvussa
Yhteen- ja vähennyslaskua allekkain

Mittaamista ja arviointia
Vuorokausi, kuukausi ja vuosi
Sekunti, minuutti ja tunti
Kellonaika pistemerkintänä
Lyhyen aikavälin laskeminen
Muunnetaan suurempi yksikkö 

pienemmäksi (m, dm, cm, mm)
Muunnetaan pienempi yksikkö 

suuremmaksi (m, dm, cm, mm)
Metri ja kilometri
Millilitra, senttilitra, desilitra ja litra
Gramma, kilogrammaa ja tonni
Tutustutaan koodaukseen

Jakolaskua
Kerrataan jakolaskun käsite
Jaetaan ja kerrotaan luvuilla 2 ja 3
Jaetaan ja kerrotaan luvuilla 4–10
Jakojäännös

Geometriaa
Piste, jana, suora, puolisuora, kulma
Kerrataan monikulmioita
Monikulmion piiri
Symmetriset kuviot
Luokitellaan kappaleita
Kappaleita ja tasokuvioita
Harjoitellaan ja piirretään

Tutustutaan koodaukseen



Kymppi 5 syksy
Yhteen- ja vähennyslaskua (luonnollisilla ja 
desimaaliluvuilla)
Yhteen- ja vähennyslaskun kymmenylitykset
Yhteen- ja vähennyslaskua, sadan ja 

tuhannen ylitykset 
Pyöristetään tuhansiksi
Kerrataan allekkainlaskua
Kymmenjärjestelmä, miljoonat
Desimaaliluvut kymmenjärjestelmässä
Desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua 

päässä ja allekkain

Tietojen käsittelyä
Etsitään tietoa tekstistä
Luokitellaan tietoja
Esitetään tietoja kuvaajalla
Kerrataan koordinaatistoa
Lämpötila, säädiagrammit
Keskiarvo, tyyppiarvo, suurin ja pienin arvo
Varmaa, mahdollista, mahdotonta

Algoritmista ajattelua

Kertolaskua (luonnollisilla ja 
desimaaliluvuilla)
Kertolaskua päässälaskuna (vaihdannaisuus 

ja liitännäisyys, kertotaulut 2–5)
Kymmen- ja satalukuja kertolaskussa 

(kertotaulut 6 ja 7)
Laskujärjestys, laskeminen vaiheittain 

(kertotaulut 8 ja 9)
Kertominen allekkain, yksinumeroinen 

kertoja ja kaksinumeroinen kertoja
Desimaaliluvun kertominen päässälaskuna
Desimaaliluvun kertominen 10:llä ja 100:lla
Desimaaliluvun kertominen allekkain

Geometriaa
Kulman yksikkö aste, kulman mittaaminen
Kulman piirtäminen
Peilaus suoran suhteen
Kierto ja siirto
Pinta-alan yksikkö neliösenttimetri
Suorakulmion, suunnikkaan ja kolmion 

pinta-ala ja piiri

Kymppi 5 kevät
Jakolaskua (luonnollisilla ja desimaaliluvuilla)
Kertolaskun ja jakolaskun yhteys (jakajat 2–5)
Jakolaskua päässä (jakajat 6 ja 7)
Jaollisuus
Jaetaan kymmen- ja sataluvuilla
Jaetaan lukuyksiköittäin
Desimaaliluvun jakaminen päässä
Desimaaliluvun jakaminen 10:llä ja 100:lla
Jaetaan lukuyksiköittäin
Jaetaan allekkain
Desimaaliluvun jakaminen, alkunollat
Jaettavan täydentäminen nollilla

Murtoluvut
Desimaaliluvun ja murtoluvun yhteys
Sekaluku – murtoluku – sekaluku
Supistetaan murtoluku
Lasketaan yhteen ja vähennetään 

samannimisiä murto- ja sekalukuja
Lavennetaan samannimisiksi
Erinimisten murtolukujen yhteen- ja 

vähennyslasku

Mitataan ja muunnetaan
Kerrataan ajan yksiköitä
Lasketaan lyhyt aikaväli (useita tunteja)
Muunnetaan suurempi yksikkö  

pienemmäksi (pituuden yksiköitä)
Muunnetaan pienempi yksikkö  

suuremmaksi (pituuden yksiköitä)
Muunnetaan massan yksiköitä
Pieniä pinta-alan yksiköitä
Neliömetri

Tutustutaan prosentteihin ja yhtälöihin
Prosentin käsite
Desimaaliluku – murtoluku – prosentti
Päätteleminen murtoluvun avulla
Laskeminen yhden prosentin kautta
Muuttujan käsite, yhteen- ja 

vähennyslaskuyhtälöitä
Kerto- ja jakolaskuyhtälöitä

Algoritmista ajattelua

Kymppi 6 syksy
Yhteen- ja vähennyslaskua (luonnollisilla ja 
desimaaliluvuilla)
Kerrataan yhteen- ja vähennyslaskua päässä 

ja allekkain
Kerrataan kymmenjärjestalmää
Opitaan miljardit
Pyöristetään miljooniksi
Kerrataan desimaalilukujen yhteen- ja 

vähennyslaskua päässä ja allekkain
Etsitään tietoa tekstistä ja taulukoista
Esitetään tietoa diagrammeilla

Geometriaa
Yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys
Suurentaminen ja pienentäminen 

mittakaavassa
Mittakaava ja yhdenmuotoisuus
Mittakaavan laskeminen
Kartan mittakaava
Kappaleita ja niiden osia
Tilavuus kuutiosenttimetreinä

Kertolaskua (luonnollisilla ja 
desimaaliluvuilla)
Kertolaskua päässälaskuna
Potenssin käsite ja laskeminen
Laskujärjestys, vaiheittain laskeminen
Kertominen allekkain, yksi- ja 

kaksinumeroinen kertoja
Desimaalilukujen kertominen  

luonnollisella luvulla päässä ja allekkain
Desimaaliluvun kertominen  

desimaaliluvulla päässä ja allekkain
Arviointia

Tietojen käsittelyä
Etsitään tietoa tekstistä ja kuvaajista
Esitetään tietoa kuvaajilla
Käytetään koordinaatistoa
Mahdollista, mahdotonta, varmaa

Algoritmista ajattelua

Joustojakso: Valinnaisia teemoja

Kymppi 6 kevät
Jakolaskua (luonnollisilla ja 
desimaaliluvuilla)
Kerrataan kertolaskun ja jakolaskun yhteys
Jakolaskua päässä
Vaiheittain laskeminen
Jakaminen lukuyksiköittäin ja allekkain
Kaksinumeroinen jakaja
Desimaaliluvun jakaminen päässä
Desimaaliluvun jakaminen allekkain 

luonnollisella- ja desimaaliluvulla
Päättymätön jako

Prosenttilaskua 
Prosentin käsite
Murtoluvun, desimaaliluvun  

ja prosentin yhteys
Päätteleminen murtoluvun avulla
Laskeminen yhden prosentin kautta
Prosenttiluvun laskeminen
Muutos prosentteina

Mitataan ja muunnetaan
Pienet pinta-alan yksiköt 
Suuret pinta-alan yksiköt  

(aari, hehtaari, neliökilometri)
Pienet tilavuuden yksiköt
Litran ja kuutiodesimetrin vastaavuus
Kuutiometri
Arviointia
Massan yksiköt

Murtoluvut
Murtolukujen laventaminen samannimisiksi
Supistaminen yksinkertaisimpaan muotoon
Murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla  
Murtoluvun jakaminen luonnollisella luvulla

Algoritmista ajattelua

Joustojakso: Valinnaisia teemoja


