
E lämme digitaalisessa ohjelmoidussa yhteiskunnassa, jonka tasavertaisena kansalaisena toimi-
miseen vaaditaan tietty määrä ohjelmointiin ja eri teknologioihin tutustumista ja ohjelmoinnil-
lisen ajattelun taitojen kehittämistä. Näiden taitojen kehittäminen yhteiskunnassa pärjäämisen 
näkökulmasta ei tapahdu pelkästään matema-

tiikan ja tietotekniikan tunneilla, vaan siihen vaaditaan 
aiheen laaja-alaista sisällyttämistä kaikkiin oppiaineisiin. 
Digikyvykkyyden ja -taitojen kasvattaminen on tärkeä osa-
alue kaikkia oppiaineita. DigiVOO- selvityksen väliraportin1  
mukaan tähän on todellakin tarvetta; yläkouluikäisistä 
vastaajista 14 prosenttia kokee taitojensa olevan liian hei-
kot ja he kertoivat ahdistuneensa digilaitteita käytettäessä. 
Tämä artikkeli antaa vinkkejä laaja-alaiseen ohjelmoinnin ja 
ohjelmoinnillisen ajattelun taitojen opettamiseen.

Ohjelmointi ja ohjelmoinnillisen ajattelun taitojen osa-
alueet ovat osana Suomen perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteita. Opetussuunnitelman digitaalisia 
taitoja koskevat osiot pohjautuvat EU:n tasolla julkaistuihin 
kansalaisen digitaalisen kompetenssien osaamiskuvauksiin 
(DigComp), joista julkaistiin päivitetty versio DigComp 2.22  
vuonna 2022. Oheisessa taulukossa näkyvät kuvausten 
digitaalisen sisällön luominen -osion ohjelmoinnin osa-
alueen tasokuvaukset.
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TYÖYHTEISÖPOLKUJA UUSIIN LUKUTAITOIHIN

Artikkelisarjan asiantuntijanäkökulmat 
ja ammattilaisten esiin nostamat 
hyvät käytänteet tarjoavat ratkaisuja 
medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
edistämiseen työyhteisölähtöisesti 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

TYÖYHTEISÖPOLKUJA  
UUSIIN LUKUTAITOIHIN
Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat 
työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja 
opetuksen kehittämistä?
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Osaamiskuvauksissa mainittuja asenteita on kaksi:

• Hyväksytään, että algoritmit ja siten ohjelmat eivät välttämättä voi olla täydellisiä ratkaisemaan 
ongelmaa, jota ne pyrkivät ratkaisemaan.

• Otetaan huomioon eettiset näkökohdat (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen ihmisen toimijuuteen 
ja valvontaan, läpinäkyvyys, syrjimättömyys, saavutettavuus sekä ennakkoluulot ja oikeudenmu-
kaisuus) yhtenä keskeisenä pilarina, kun kehitetään tai otetaan käyttöön tekoälyjärjestelmiä. 

Digitaalisen sisällön luominen: ohjelmointi3 (suom. Jukka Leh toranta)

Taso Kuvaus Toiminta

1. Perustasolla ja opastuksella voin: luetella yksinkertaisia ohjeita tietokonejärjestelmälle yksinkertaisen 
ongelman ratkaisemiseksi tai yksinkertaisen tehtävän suorittamiseksi.

2. Perustasolla, itsenäisesti ja asian-
mukaisella ohjauksella tarvittaessa, 
osaan:

luetella yksinkertaisia ohjeita tietokonejärjestelmälle yksinkertaisen 
ongelman ratkaisemiseksi tai yksinkertaisen tehtävän suorittamiseksi.

3. Itsenäisesti ja yksinkertaisten ongel-
mien kohdalla, voin:

luetella hyvin määriteltyjä ja rutiininomaisia ohjeita tietokonejärjes-
telmälle yksinkertaisen ongelman ratkaisemiseksi tai yksinkertaisen 
tehtävän suorittamiseksi.

4. Itsenäisesti, omien tarpeideni mukaan 
ja hyvin määriteltyjen ja ei-rutiinin-
omaisten ongelmien kohdalla, osaan:

luetella ohjeita tietokonejärjestelmälle annetun ongelman ratkaisemi-
seksi tai tietyn tehtävän suorittamiseksi.

5. Muiden ohjaamisen lisäksi pystyn: toimimaan tietokonejärjestelmän ohjeiden avulla ratkaistakseni erilai-
sia ongelmia tai suorittaa erilaisia tehtäviä.

6. Edistyneellä tasolla, omien tarpeideni 
ja muiden tarpeiden mukaan ja moni-
mutkaisissa yhteyksissä, osaan:

määritellä sopivimmat ohjeet tietojenkäsittelyä varten järjestelmän 
tietyn ongelman ratkaisemiseksi ja tiettyjen tehtävien suorittamiseksi.

7. Erittäin erikoistuneella tasolla osaan: - luoda ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, joiden määrittely on 
rajallista ja jotka liittyvät tietokonejärjestelmän suunnitteluun ja 
ohjeiden kehittämiseen järjestelmään ja tehtävän suorittamiseen 
tietokonejärjestelmää käyttäen.

- integroida tietojani edistääkseni ammatillista käytäntöä ja tietämys-
tä sekä ohjata muita ohjelmoinnissa.

8. Edistyneimmillään ja erikoistuneella 
tasolla minä osaan:

- luoda ratkaisuja monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi, 
joissa on monia vuorovaikutteisia tekijöitä, jotka liittyvät ohjeiden 
suunnitteluun ja kehittämiseen tietokonejärjestelmään ja tehtävän 
suorittamiseen tietokonejärjestelmää käyttäen.

- ehdottaa uusia ideoita ja prosesseja alalle.
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Ohjelmoinnillisen ajattelun tuomista osaksi opetusta on käsitelty EU:n raportissa Reviewing Computa-
tional thinking in compulsory education4  ja Janne Fagerlundin väitöskirjassa Teaching, Learning and 
Assessing Computational Thinking through Programming with Scratch in Primary Schools5 .

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman ohjelmoinnin osaamiskuvaukset katsovat ohjelmoinnillista ajatte-
lua ja ohjelmointia hyvin laajasta näkökulmasta antaen näin eri aineiden opettajille paljon mahdollisuuk-
sia omien oppiaineiden sisältöjen käsittelyyn myös näitä osaamisalueita kehittäen. Osaamiskuvausten 
taustalla vaikuttava ajatus on kasvattaa lapsista toimijoita, jotka pärjäävät ohjelmoidussa yhteiskunnassa. 
Osana tätä kasvatustyötä välillä ohjelmoidaankin (koska onhan se parhaimmillaan hauskaa ja innosta-
vaa), ennen kaikkea kuitenkin aiheisiin ja tehtäviin sidotaan ohjelmoinnillista ajattelua kehittäviä osioita 
ja ohjataan oppilaita huomioimaan ohjelmoituun ympäristöön liittyviä ilmiöitä. Kuvauksissa ohjelmoinnin 
yläkäsitteenä nähdään ohjelmoinnillisen ajattelun taidot.

Ohjelmoinnillista ajattelua voidaan lähestyä kolmesta eri näkökulmasta: 
• ajattelutapa ongelmanratkaisuun
• ajattelutapa, jonka avulla kehitetään ratkaisuja, jotka toimivat digitaalisten laitteiden kanssa
• ajattelun taito, jonka voi siirtää ja hyödyntää oikean maailman ongelmien ratkaisemisessa eri 

konteksteissa algoritmisia menetelmiä hyödyntäen.

Osaamiskuvausten 
taustalla vaikuttava 
ajatus on kasvattaa 
lapsista toimijoita, jotka 
pärjäävät ohjelmoidussa 
yhteiskunnassa.

”

Kaikki nämä näkökulmat näkyvät Uudet lukutaidot -osaamiskuvausten ohjelmointiosaamisen osa-alueis-
sa: ohjelmoinnillinen ajattelu, tutkiva työskentely ja tuottaminen sekä ohjelmoitujen ympäristöjen 
tunteminen ja niissä toimiminen. Tarkemmat kuvaukset paljastavat sanapareja, kuten ongelmien ratkaisu 
kriteerien perusteella, ryhmäroolien ymmärtäminen, oppiaineisiin liittyvien teknologisten sovelluksien 
toimintaperiaatteet. 

Loppujen lopuksi laaja-alaisessa ohjelmointiosaamisessa ei oikeastaan ole kyse uusien sisältöjen tuon-
nista oppiaineisiin, vaan jatkuvasti tapahtuvien toimintojen kehystämisestä ohjelmoinnin näkökulmaan ja 
tätä kautta ilmiöön nimeltä ohjelmoituun maailmaan tutustuminen.

3

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128347
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128347
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78190
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78190


Kuva 1. Eri uskontojen pyhiä rakennuksia. Kuva: Aleksi Lahti.

Kuva 2. Moskeijan sisätilat. Kuva: Aleksi Lahti.

Opetuskokeilua voi pitää onnistuneena sekä opetettavan sisällön että laaja-alaisten taitojen kehittämisen 
näkökulmasta. Oppilaat työskentelivät annettujen tehtävien parissa motivoituneina ja omaa osaamistaan 
jakaen. Ryhmässä kaikki joutuivat hyödyntämään DigiComp-osaamistasoista vähintään tasoja 1-3. Taita-
vimmat oppilaat hyödynsivät DigiComp-tasoista myös asteita 4-5 kehittämällä graafista ohjelmointiym-
päristöä hyödyntäen yksinkertaisia ohjelmia mm. isompien seinärakenteiden automaattisessa kokoami-
sessa. Uudet lukutaidot -osaamiskuvausten mukaisesti opetuskokeilussa harjaannuttiin ohjelmoinnillisen 
ajattelun (looginen ajattelu, ongelmien ratkaiseminen, ohjelmoinnin perusrakenteet), tutkivan työskente-
lyn (yhteiskehittely, luova tuottaminen, ohjelmointi oppimisen välineenä) ja ohjelmoidussa ympäristöissä 
toimimisessa.

Tapausesimerkki: ohjelmoinnillista ajattelua ja ohjelmointia  
yläkoulun uskonnon opetuksessa
Kuten edellä esitettiin, ohjelmoinnin opetus on osa laajempaa koulun kasvatusvastuuta ja aihe sisältää sel-
laisia taitoja, joita tarvitaan digitaalisesti taitavan kansalaisen elämässä. Ohjelmoinnin opetus nähdään usein 
osana käsityökasvatusta6 tai matemaattisten aineiden tehtävänä7 opetussuunnitelmaan pohjaten, mutta 
aihetta on mahdollista ja jopa suotavaa lähestyä myös monialaisemmin useamman oppiaineen näkökul-
masta. Tässä esimerkissä kerrotaan opetuskokeilusta, jossa yläkoulun 7. luokan uskonnon opetuksessa8 eri 
uskontoihin tutustuttiin Minecraft Educationin9 avulla graafista ohjelmointia hyödyntäen. Kokeilun pohjana 
hyödynnettiin Uudet lukutaidot -hankkeessa luotuja ohjelmointiosaamisen osaamiskuvauksia10. 

Opetuskokeilun tarkoituksena oli harjaannuttaa sekä oppiaineen sisältöhallintaa että ohjelmoinnillisen 
ajattelun perusteita, graafisen ohjelmoinnin perusteita ja laajemmin laaja-alaista osaamista. Opetusko-
keilussa oppilaat saivat valita itselleen mieluisimman uskonnon, jonka pyhiä rakennuksia he ryhtyivät 
rakentamaan Minecraftin Education -palvelua hyödyntäen (ks. Nebel, S., Schneider, S., & Rey, G. D. 
201611). Opetuskokeilussa tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää oppilaiden kykyä yhteistyöhön ja isomman 
ongelman ratkaisemiseen, sekä harjaannuttaa heidän osaamistaan Uudet lukutaidot -hankkeen ohjel-
moinnin osaamistasojen mukaisesti ja DigiComp -osaamistasoilla 1-512. 
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Opetuskokeilu toteutettiin yhteensä seitsemän oppitunnin aikana. Suunnitteluun käytettiin kaksi oppitun-
tia, rakentamiseen yhteensä neljä oppituntia ja töiden purkuun käytettiin yksi oppitunti. Myöhemmin teh-
tyjä töitä hyödynnettiin jakson asioiden kertaamiseen, tämä koettiin oppilaiden mukaan erittäin hyväksi 
ja mielekkääksi tavaksi opiskella annettua teemaa.

Opettajalta kuvattu opetuskokeilu vaatii erityisesti avointa suhtautumista monipuoliseen työskentelyyn, 
sekä rohkeutta luottaa oppilaiden osaamiseen ja kykyyn jakaa omaa tietouttaan muille oppilaille. Ryh-
mässä lähes kaikki olivat pelanneet Minecraftia ja ryhmä auttoi myös niitä oppilaita, joille palvelu ei ollut 
entuudestaan täysin tuttu. Opettajana tärkeintä työskentelyssä oli antaa oppilaille vapauksia toteuttaa 
itseään, valvoa ajankäyttöä ja ohjata sisällöllisesti opiskeltavan aiheen teemoja. Tekniikan näkökulmasta 
opettaja voi antaa valtaa myös oppilaille päättää, miten rakennuksia rakennetaan ja millaisia teknisiä 
ratkaisuja he työssään haluavat käyttää. Opettajana Minecraft Educationin pystyy ottamaan teknises-
ti haltuun nopeastikin, luokassa oppilaiden osaamista kannatta hyödyntää mahdollisuuksien mukaan 
apuopettajina. Internetistä löytyvien tutoriaalien13 avulla ohjelman perusteet saa haltuun muutamassa 
tunnissa. Ohjelmointiosaamisen osalta Minecraft ei itsessään vaadi käyttöönotossa tätä osaamista, ja 
esimerkiksi Uudet lukutaidot -tasokuvausten alkupään taidoilla pääsee ohjelman kanssa hyvin alkuun.

Vastaava opetuskokeilu tullaan järjestämään varmasti myös jatkossa, ja tätä työtapaa tullaan käyttämään 
myös muissa oppiaineissa. Opetuskokeilun perusteella Minecraftin tyyppisessä ympäristössä työskentely 
on oppilaita motivoivaa ja sitouttavaa, ryhmätyöskentelyyn kasvattavaa ja laaja-alaisia taitoja kehittävää. 
Tärkeimpänä huomioina voidaan todeta, että ryhmä oppi opetettavat asiat erinomaisesti. Tähän vaikut-
ti opettajan havaintojen ja kurssipalautteiden perusteella sitoutuminen ja motivaatio. Työtapa koettiin 
mielekkääksi ja oppilaan omaa ajattelua tukevaksi. Jatkossa tällaisessa projektissa tullaan hyödyntämään 
graafista ohjelmointia vielä laajemmin ja opettajien yhteistyönä tullaan tekemään kokeilu, jossa ohjel-
moinnin perusteita harjoitellaan jo ennen vastaavan opetuskokeilun alkua. Näin tuleviin projekteihin saa-
daan vielä laajemmin ohjelmointiosaamisen taitoja. Uudet lukutaidot -ohjelmassa laadittujen ohjelmoin-
tiosaamisen kuvausten mukaisesti tällaisella työskentelyllä voidaan kehittää hyvin ohjelmointiosaamisen 
tavoitteita ohjelmoinnillisen ajattelun sekä tutkivan ja luovan työskentelyn osalta, ja aina ohjelmoiduissa 
ympäristöissä toimimiseen asti. Tärkein oppi tällaisesta työtavasta oli, että toiminnallinen ja virtuaalisesti 
toteutettu asioiden hahmottaminen ja luova työskentely sopivat erinomaisesti osaksi yläkoulun opetusta.

Kuva 3. Minecraftin graafinen ohjelmointiympäristö, taustalla temppeli. Kuva: Aleksi Lahti.
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