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UUDISTETTU TUHATTAITURI JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 

Oppimiskäsitys 

Tuhattaituri on raikas ja oppimiseen innostava matematiikan oppimateriaali, joka  
on lähellä lapsen arkikokemuksia. Tuhattaituri innostaa oppimaan ja pohtimaan.  
Matematiikka on laskemisen lisäksi toimimista ja tutkimista, kertomista ja kuuntelemista  
sekä pohtimista ja pelaamista. Monipuolinen aineisto tarjoaa jokaiselle oppijalle 
taitotason mukaisia haasteita. 

Tuhattaituri vastaa uuden opetussuunnitelman käsitystä oppilaasta aktiivisena toimijana.  
Oppitunneilla työskennellään monipuolisesti eri aisteja ja kehoa sekä erilaisia välineitä 
käyttäen. Oppilas toimii sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Erilaiset oppijat  
saavat myönteisiä tunnekokemuksia itselleen sopivissa toiminnoissa ja tehtävissä. Moni
puolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen sekä itsearviointi  
ohjaavat oppimisprosessia ja vuorovaikutusta. 

Laaja-alainen osaaminen

Tuhattaituri kannustaa uuden opetussuunnitelman mukaisesti ilmiöiden tutkimiseen toimin
nallisuuden, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen avulla. Oppilasta kannustetaan omaan 
ajatteluun, omien ratkaisujen kertomiseen ja kuuntelemiseen. 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
Tuhattaiturissa työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaan omat havainnot, kokemukset ja 
keskustelut. Oppilas oppii konkreettisten välineiden (Tuhattaiturin kuori), musiikin (Tuhattaiturin 
laulut), tarinoiden (Tuhattaiturin oppituntikohtaiset tarinat), toiminnan (opettajanoppaan  
toimintavinkit) sekä leikin ja pelien (Toimintatunnit, opettajan oppaan toimintavinkit ja  
säh köinen aineisto) avulla.  

Tuhattaituritunneilla kehitetään oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista  
ajattelua. Tuhattaiturin oppitunnit luovat vahvan pohjan matemaattisten käsitteiden ja  
rakenteiden ymmärtämiselle sekä oppilaan kyvylle käsitellä tietoa ja ratkaista mate
maattisia ongelmia. Tuhattaiturissa harjoitellaan monipuolisesti ajattelun, ongelmaratkaisun  
ja päättelyn taitoja. Tehtävät ovat matemaattisia perustaitoja mutta myös toiminnallisuutta  
ja ajattelun taitoja vahvistavia.  

Tuhattaituri luo perustaa myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä  
kehittää oppilaan työskentelytaitoja. Tuhattaiturissa sekä matematiikan taitojen että  
työskentelytaitojen itsearviointia tehdään säännöllisesti. Matematiikan kumulatiivisesta  
luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. 
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L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
Tuhattaiturissa oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteis
työhön. Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia harjoitella esittämään mielipiteensä rakentavasti, 
keskustelemaan sekä tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Oppilas oppii 
ilmaisemaan itseään sekä myös käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja visuaalista 
ilmaisua. 

L3 Itsensä huolehtiminen ja arjen taidot 
Tuhattaituri ohjaa oppilasta ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämäs
sään. Oppitunneilla harjoitellaan monipuolisesti käyttämään ja soveltamaan matematiikkaa. 
Oppilas oppii esimerkiksi hahmottamaan aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä, mittaamaan 
sekä tutustuu rahaan ja sen käyttöön. Tuhattaiturin oppitunneilla harjoitellaan kantamaan 
vastuuta omasta ja yhteisestä työstä. Matematiikkaa on osa oppilaan arkea (esim. kulutta
minen, liikenne ja ympäristö), kun oppilas ratkoo erilaisia tehtäviä.  

L4 Monilukutaito 
Matematiikan sisältöjä tarkastellaan ilmiöinä, joita selitetään, tarkastellaan ja tutkitaan  
monipuolisesti esimerkiksi aistien, toiminnan ja kokemusten kautta. Tuhattaiturin tutkimus
tehtävät (luokat 1–2) ja projektitehtävät (luokat 3–6) antavat tähän mahdollisuuden. 

Tuhattaiturin oppitunneilla harjoitellaan monilukutaitoa eli sanallisen, kuvallisen, auditiivisen, 
numeerisen ja kinesteettisen matemaattisen tiedon tulkintaa, tuottamista ja arviointia. 

Monilukutaitoa elävöittävät mm. tekstit, taulukot, diagrammit ja erilaiset visuaaliset tehtävät.  

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 
Tuhattaiturin helppokäyttöinen ja selkeä digiopetusaineisto auttaa opettajaa suunnittele
maan ja havainnollistamaan opetustaan sekä tukee oppikirjan matemaattista sisältöä.  
Opetustilanteen vuorovaikutteisuus sekä oppilaiden aktiivinen rooli on huomioitu, ja pelilli
syyttä ja leikkiä on hyödynnetty materiaalien sisällöissä.

Tuhattaiturin oppilaan digitehtävien avulla oppilas pääsee hyödyntämään ja harjoittele
maan tvttaitojaan matemaattisten taitojensa ohella. Oppilaan sähköiset tehtävät innostavat  
oppilaita matematiikan pariin havainnollistavalla ja hauskalla tavalla. 

Tuhattaituri ohjaa oppilasta käyttämään tieto ja viestintäteknologiaa opiskelussaan mm. 
opettajan oppaan toimintavinkkien avulla. 

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys 
Tuhattaituri tukee oppilaan myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan. Matematiikan 
opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilas ottaa vastuuta omasta 
oppimisestaan. 

Tuhattaiturissa opetellaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Oppitunneilla 
harjoitellaan yhteistyötä, vuorovaikutusta, vastuunkantoa, itsensä arvostamista ja arviointia. 
Työelämän ja yrittäjyyden taidot nousevat esiin tehtävissä ja projekteissa. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
Tuhattaiturin toiminnalliset tehtävät (Yhdessä, Toimintatunti, Tutkimustehtävät, Projekti
tehtävät), ohjaavat oppilasta pohtimaan ja suunnittelemaan omaa, parin tai ryhmän  
opiskelua, tavoitteita ja toimintatapoja. Osallistaminen ja vaikuttaminen lisäävät oppilaan 
mielenkiintoa ja sitoutumista opiskeluun. Tehtävien avulla oppilas oppii tarkkailemaan  
omaa kouluaan, ympäristöään ja yhteiskuntaa.
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Oppimisympäristöt ja työskentelytavat

Tuhattaiturissa matematiikan konkretisointi ja erilaiset toiminnalliset välineet ovat 
keskeisessä  asemassa. Jokaisen oppikirjan mukana on Tuhattaiturin kuori, joka sisältää 
moni puolisia välineitä. Tuhattaiturissa opetellaan työskentelemään yksin ja yhdessä  
toisten kanssa. Opettajan opas sisältää runsaasti pedagogisia vinkkejä opettajalle.

Oppilaan oppimisen arviointi

Tuhattaituri sisältää arviointimateriaalia formatiiviseen, summatiiviseen ja jatkuvaan  
arviointiin. Tuhattaiturissa oppilasta ohjataan sekä matematiikan taitojen että työskentely
taitojen itsearviointiin. Oppilas voi antaa näyttöä osaamisestaan paitsi kirjallisesti,  
myös puhumalla, piirtämällä ja välineillä. 

Ohjelmointi

Ohjelmointiin tutustutaan opettajan oppaan toimintavinkkien sekä oppikirjan tehtävien 
ja projektien avulla. Oppilasta ohjataan myös suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmia 
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Uudistetun Tuhattaiturin sisällöt vuosiluokittain

Tuhattaituri 1a
Luvut 0–10, <, >, =, +, –
Yhteen ja vähennyslasku lukualueella 0–10, yhteen ja vähennyslaskun yhteys, yhteen
laskun vaihdannaisuus, vähennyslaskuparit, puuttuva yhteenlaskettava ja vähentäjä, pitkät 
yhteen ja vähennyslaskut
Raha, €
Diagrammi 

Tuhattaituri 1b
Luvut 11–20: kymmenylitys yhteenlaskussa, kymmenalitus vähennyslaskussa, yhteen ja 
vähennyslaskun yhteys, vähennyslaskun tarkistaminen, tuplat, luvun puolittaminen ja kaksin
kertaistaminen, parilliset ja parittomat luvut
Luvut 0–100: ykköset, kymmenet (0, 10, 20, …, 100) ja sata, suuruusvertailua, lukujonoja 
Kellonajat: tasatunnit, puolet tunnit
Geometriaa: kappaleita, tasokuvioita
Mittaamisen periaatteita, senttimetri

Tuhattaituri 2a
Yhteen ja vähennyslaskua lukualueella 0–100, kymmenylitys yhteen ja vähennyslaskussa, 
tasakymmenistä vähentäminen
Kertolaskun käsite, kertotaulut 2, 5 ja 10
Jakolasku ja murtoluvun käsite: jakaminen yhtä suuriin ryhmiin, murtolukuja  
Geometria: kappaleita, tasokuvioita, kolmikulmioita, nelikulmioita, monikulmioita

Tuhattaituri 2b
Kellonajat: tasatunnit, puolet tunnit, varttia yli, varttia vaille
Kertotaulut 3 ja 4, kertolaskun vaihdannaisuus, sanallisia tehtäviä 
Yhteen ja vähennyslaskua lukualueella 0–100
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Mittaaminen: senttimetri, metri, gramma ja kilogramma, litra ja desilitra
Parilliset ja parittomat luvut, kerto ja jakolaskua, murtolukuja, tosi ja epätosi
Johdatus allekkainlaskuun 

Tuhattaituri 3a
Yhteen ja vähennyslaskua: päässälaskua ja allekkainlaskua
Kertolaskua: kertotaulut 1–10, kertolaskun vaihdannaisuus
Kellonajat: kellonajat 0–24, lyhyt aikaväli
Kertolasku allekkain: ilman muistinumeroa ja muistinumerolla 

Tuhattaituri 3b
Jakolaskua: ositus ja sisältöjako, jakojäännös, lukuyksiköittäin jakamista
Murtoluvut: murtoluvun käsite, suuruusvertailua, samannimisten yhteen ja vähennyslaskua
Pituuden mittaaminen: mittaamisen harjoittelua, pituuden yksikköjä (mm, cm, m ja km)
Geometria: kulmat, monikulmiot, piiri, pintaala 

Tuhattaituri 4a
Laskujärjestys
Kertolasku
Jakolasku
Negatiiviset luvut: suuruusvertailua, laskutoimituksia, diagrammeja 

Tuhattaituri 4b
Murtoluvut
Desimaaliluvut
Mittaaminen: pituus, massa, tilavuus, aika
Geometria: kolmio, nelikulmio, koordinaatisto, peilaus 

Tuhattaituri 5a
Laskujärjestys
Murtoluvut
Geometria: kuvioita pisteestä kulmaan, yhdensuuntaiset ja leikkaavat suorat, kulman  
piirtäminen ja mittaaminen, kolmion kulmien mittaaminen ja kulmien summa, ympyrä 

Tuhattaituri 5b
Desimaaliluvut
Tietojen esittämistä ja etsimistä
Mittaaminen: pituus, massa, tilavuus
Geometria 

Tuhattaituri 6a
Peruslaskutoimitukset
Murtoluvut
Geometria: mittakaava, kartta, kolmion ja nelikulmion pintaala, suorakulmaisen särmiön 
pintaala ja tilavuus 

Tuhattaituri 6b
Desimaaliluvut
Prosentit
Aika: ajan yksiköt, aikavälin laskeminen
Päättelyä ja ongelmanratkaisua 


