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Ohjelmoinnin opetuksen perusteet varhaiskasvatuksessa

13.3.2018 Minna Kukkonen



Materiaalit ja viestintä

•Päivän materiaalit löytyvät Innokkaan materiaalit- sivun 
kautta: https://www.innokas.fi/materiaalit/

•Twitter ja Facebook päivän aikana #Innokas2018 
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Innokas -verkosto

• Tavoitteena Innovatiivisen koulun
toiminnan kehittäminen ja 
levittäminen

• OPS 2016 käyttöönoton tukeminen

• Suomessa yli 600 koulua
• Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, 

yliopistoja, yrityksiä

• 10 aluekoordinaattoria ja 25 kouluttajaa

Global Innokas
• Global Educational Community

• Stanford/ Fablab@Schools

Liity mukaan

http://innokas.fi/contact/
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OPETTAJUUSOPPIMINEN JOHTAJUUS YHTEISTYÖ-

VERKOSTOT

Teknologian monipuolinen hyödyntäminen

2000-luvun aktiivisten oppijoiden

kasvatus ja kouluttaminen

•Oppijat aktiivisina 

toimijoina

•Erilaiset oppijat ja 

heidän tarpeensa

• Luovuus, rohkeus 

ja kekseliäisyys

•Mitä, missä, miten 

ja milloin opitaan

•Yhteistyö- ja 

ongelmanratkaisu

taidot, luovat taidot

•Opetus-, opiskelu ja 

arviointimenetelmät

•Aineenhallinta, 

pedagogiikan hallinta, 

teknologian hallinta

• Jaettu johtajuus 

•Strategialähtöisyys ja 

vuorovaikutteisuus

• Itsearviointiin

perustuva 

laadunvarmistus

• Tiimit, tiimityö

•Kumppanuus

•Kodit 

• Lähialueen toimijat

•Muut koulut  ja 

verkostot

INNOVATIIVINEN KOULU
Oppilaat, koulun henkilökunta, vanhemmat ja yhteistyökumppanit innovaattoreina
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Koordinaattorit ja kouluttajat

• Etelä-Suomi 

• Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta/ Tiina 
Korhonen, Kati Sormunen ja Laura Salo 

• Espoo/ Suomenkielinen opetustoimi/ Minna Kukkonen

• Tampere/ Pohjois-Hervannan koulu/ Juha Kokkonen

• Turku/ Top-keskus/Teemu Tauriainen

• Keski-Suomi 

• Jyväskylä/ Opettajankoulutuslaitos/ Janne Fagerlund

• Kuopio/ Tvt-tukihenkilö/ Juho Laitinen

• Itä-Suomi

• Kontiolahti/ Kirkonkylän koulu/ Pekka Kiiskinen

• Kontiolahti/ Kylmäojan koulu/ Lauri Parkkonen

• Lappeenranta/ Saimaan mediakeskus/ Petja Pyykkönen

• Länsi-Suomi

• Larsmo/ Bosund skola / Jens Lindholm

• Pohjois-Pohjanmaa

• Oulu/Rajakylän koulu/Jussi Näykki

• Lappi

• Rovaniemi/TVT-ryhmä, koulupalvelukeskus/ Petteri Kartimo ja 
Anna-Kristiina Rahkala
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Ajattelutavat Luova ajattelu ja innovatiivisuus

Kriittinen ajattelu ja argumentointi

Työskentelytavat Yhteistyö: tiimityö ja jakaminen

Vuorovaikutus: rajojen ylittäminen

Ideointi

Työvälineet Äidinkieli, vieraat kielet, matematiikka: laaja-alaisuus

Tieto- ja viestintätekniikka

Tilanteet Henkilökohtainen, paikallinen, globaali

Työelämä

Motivaatio/halu 

käyttää tietoa

Motivaatio, kiinnostus

Luottamus siihen, että pystyy

Millaista osaamista tarvitaan?
PISA, New Millennium learners, DeSeCo, … 

2000-luvun osaaminen
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Innovaatio – ja teknologiakasvatus
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▪ Utelias ja kriittinen ajattelu

▪ Rakennetun ympäristön ja teknologian

ymmärtäminen

▪ teknologian monipuolinen

hyödyntäminen

▪ Luovuus ja innovatiivisuus

▪ Yrittäjyyskasvatus



Innovaatio – ja teknologiakasvatus
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Teknologiaa

▪ opitaan ymmärtämään

▪ opitaan käyttämään

Teknologian

▪ avulla opitaan

▪ avulla keksitään uutta

hyödynnetään tiedonrakentelun, 

viestimisen, itseilmaisun, 

kekseliäisyyden ja 

innovatiivisuuden välineenä 



Innovaatioprosessi
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Varhaiskasvatussuunnitelma 
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• Opetushallitus päätti kansallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 

lokakuussa 2016 

• Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli vasut  käyttöön 1.8.2017

http://www.oph.fi/koulutus_ ja_ tutkinnot/varhaiskasvatus/uudet_ vasut



Varhaiskasvatuksesta kohti elinikäisen oppimisen polkua

• Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus 
muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta 
johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

• Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että opettajat 
sekä muu henkilöstö tuntevat oppimisen polun eri vaiheet, 
niiden keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt.

• Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, 
kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

• Oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa toiminta, 
tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu 
yhdistyvät.

• Varhaiskasvatuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle 
sekä sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja lasten 
kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

• Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan.
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Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan viisi toisiinsa liittyvää laaja-alaisen 
osaamisen osa-aluetta: 
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Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet perusopetuksen opetussuunnitelmassa
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Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppiminen 

• tiedon jäsentäminen ja uuden luominen 

• luova ja kriittinen ajattelu 

• muistin ja mielikuvituksen kehittyminen

• perusta muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle 
oppimiselle 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

• leikin, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien 
käyttö 

• kokeilemaan ja opettelemaan myös heille vaativia asioita 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

• arjen teknologian hallintaan liittyvät taidot 

• kokeillaan teknologisia ratkaisuja ja harjoitellaan laitteiden ja 
välineiden turvallista käyttöä 
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Monilukutaito 

• ajattelun ja viestinnän taitoihin 

• Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten, 
numeeristen tai muiden symbolijärjestelmien tai näiden 
yhdistelmien avulla 

• peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja 
medialukutaidon 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

• Erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä toimimisen harjoittelu 
on varhaiskasvatuksen tehtävä. 

• Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja lasta 
osallistavaa oppimisympäristöä.

• erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä toimimisen harjoittelu

15



Teknologiakasvatuksen tavoitteet

• kannustaa tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan 

• ohjata havainnoimaan ympäristön teknologiaa

• keksiä omia luovia ratkaisuja

• rohkaista tekemään kysymyksiä, 

• etsiä niihin yhdessä vastauksia ja tehdä päätelmiä 

• havainnoida arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja 

• lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja, ja tutkia niiden 
toimintaperiaatteita

• tutustua tietoteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan 

• toteuttaa omia ideoitaan rakennellen eri materiaaleista sekä kokeilla 
eri laitteiden toimintaa 

• kuvailla tekemiään ratkaisuja 

• ratkoa pulmia

• ymmärtää, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaamaa

• oppia koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö 
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Ohjelmoinnin

opetuksen polku:

varhaiskasvatus -

perusopetus
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Tavoitteena

Ohjelmointia hyödynnetään osana eri oppiaineiden
opintoja. (L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)

Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. 
(Vuosiluokat 7-9)

Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytänteitä. (S1 Matematiikka vuosiluokilla 7-9)

Sovelletaan ohjelmointia suunnitelmissa ja ohjelmoitavissa
tuotteissa. (Käsityö vuosiluokilla 7-9)
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Ohjelmointi peruskoulun opetussuunnitelmassa 
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• Äidinkieli

• Vieraat kielet

• Kielellinen tietoisuus

• Fysiikka (Liike, 
voima, sähkö, 
energia, automaatio, 
robotiikka)

• Biologia

• Ajattelun taidot

• Ongelmanratkaisu

• Vaiheittaiset ohjeet

• Graafinen ohjelmointi

• Robotiikka ja
automaatio

• Tuotekehittely

KÄSITYÖ, 
taito- ja

taideaineet

MATE-
MATIIKKA

KIELET

OHJELMOINTI

YMPÄRISTÖ-

OPPI
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Ohjelmoinnin perusteet -videosarja tueksi

www.innokas.fi/materials

• Ohjelmoinnin perusteet osa 1:

Mitä ohjelmointi on? 

• Ohjelmoinnin perusteet osa 2: 

Välineitä ohjelmoinnin opetukseen (osa 1)

• Ohjelmoinnin perusteet osa 3: 

Välineitä ohjelmoinnin opetukseen (osa 2)
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http://www.innokas.fi/materials
https://www.innokas.fi/materiaalit/mita-ohjelmointi-on/
https://www.innokas.fi/materiaalit/ohjelmoinnin-perusteet-osa-2-valineita-ohjelmoinnin-opetukseen-osa-1/
https://www.innokas.fi/materiaalit/ohjelmoinnin-perusteet-osa-3-valineita-ohjelmoinnin-opetukseen-osa-2/
https://www.innokas.fi/materiaalit/ohjelmoinnin-perusteet-osa-2-valineita-ohjelmoinnin-opetukseen-osa-1/


Mitä opitaan?

• Ohjelmoidun ympäristön havainnointia
• Ymmärrys ihmisen vaikutuksesta ja 

vastuusta ympäristöön
• Ohjeiden antamista koneelle

• Erilaisten ohjelmointikielien käyttämistä

• Sisältöosaamista
• Matematiikkaa: käsitteitä, pikkutarkkaa 

ajattelua, virheiden etsintää ja yleistämistä

• Ympäristöoppia: mekaniikkaa, sähköoppia

• Muuta: etiikkaa, rytmiikkaa jne.

• Prosessiluontoista työskentelyä
• Ideointia, suunnittelua, mallintamista, 

testaamista

• Yhteistyötä ja tiimityötä, suunnittelua, 
ajatteluntaitoja

Irmeli Halinen, OPH
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Esi- ja
alkuopetus

• Jatka kuviosarjaa

• Luokittelua

• Ohjaa ihmisrobottia

Vuosiluokat
3-6

• Jatka numerosarjaa

• Tulitikkutehtäviä

• Tee ja toteuta ohjeita

Vuosiluokat
7-9

• Binääriluvut

• Pulmatehtäviä esim. Hanoin
torni

• Vuokaaviot

• ACSII-aakkoset

Kaavojen
tunnistaminen

Ongelman
ratkaiseminen

Algoritmien
luominen

Kielillä
leikkiminen

ASCII aakkoset

A 0100 0001 K 0100 1011 U 0101 0101

B 0100 0010 L 0100 1100 V 0101 0110

C 0100 0011 M 0100 1101 W 0101 0111

D 0100 0100 N 0100 1110 X 0101 1000

E 0100 0101 O 0100 1111 Y 0101 1001

F 0100 0110 P 0101 0000 Z 0101 1010

G 0100 0111 Q 0101 0001 Å 1000 1111

H 0100 1000 R 0101 0010 Ä 1000 1110

I 0100 1001 S 0101 0011 Ö 1001 1001

J 0100 1010 T 0101 0100

Ohjelmointia ilman laitteita
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Esi- ja
alkuopetus

• Scratch Jr

• LightBot

• Bee-Bot ja Blue-Bot

Vuosiluokat
3-6

• Daisy the Dinosaur

• Code.org

• Scratch

Vuosiluokat
7-9

• Code.org

• Scratch

Ohjelmointi-
sovellukset

Alkeis-
robotiikka

Yksinkertaiset
komennot

Vaiheittaiset
toimintaohjeet

Alkeisohjelmointia: Tutustutaan ohjelmointiin leikkien ja pelaten
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Alkuopetus

• Rakenna ohjeen mukaan

• Kapteeni käskee –leikki

• Esim. Beebot

Vuosiluokat
3-6

• Laitteiden toiminta-algoritmit

• Ohjelmoinnin ydinrakenteet

• Käsitteistä: tapahtuma, komento, 
algoritmi

• Esim. EV3, Robbo, Scratch, 
Micro:bit, GoGo Board

Vuosiluokat
7-9

• Laitteiden toiminta-algoritmit

• Ohjelmoinnin ydinrakenteet

• Ohjelmoinnin ydinkäsitteet

• Esim. EV3, Robbo, Scratch, 
Micro:bit, GoGo Board, Racket, 
Arduino

Ohjelmoidun
ympäristön
havainnointi

Visuaalinen
ohjelmointi-
ympäristö

Ohjelmoinnin
ydinrakenteet

Ohjelmoinnin
ydinkäsitteet

Tutustutaan ohjelmointikieliin
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Ohjelmointi osana eri oppiaineita
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Oppiainerajoja ylittävät kokonaisuudet
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Ohjelmoinnillinen ajattelu on tapa lähestyä ja 
ratkaista ongelmia, suunnitella ratkaisuja sekä
ymmärtää ihmisen käyttäytymistä hyödyntämällä
tietojenkäsittelytieteen käsitteitä.
(Wing, 2008)
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Älykkäät tekstiilit, laitteet ja tuotteet
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https://www.instagram.com/p/BCYGdL9vbjv/?taken-by=innokasverkosto
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Tervetuloa mukaan Innokas-verkostoon!
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Oppimisen iloa!
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