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Osaava –hanke 2016-2017

• Uutta pedagogiikkaa monialaisista 

oppimiskokonaisuuksista 

• Katse koodaukseen 

• Kulttuuria ja taidetta opetukseen 

• Rakennetaan yhdessä verkkokurssi 

• Toiminnallinen tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma 
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Päivän ohjelma

• Alustus 13.15 – (30 min)

• Rasti 1 Robotit ja anturit 45 min

• Rasti 2 Ohjelmointiympäristöt 45 min

• Rasti 3 Ohjelmointiharjoituksia 45 min

• Exit rasti (resursseja ja palaute)
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VÄÄRIN! - Koodauksen opetus on ajattelun opettamista.

– sekä opettajille että oppilaille.

Ohjelmoinnin tavoitteena peruskoulussa on ohjelmoinnin ajattelun 
perusidean oivaltaminen tekemisen ja harjoittelun keinoin

Ohjelmoinnillisen ajattelun perusteita ovat esimerkiksi ongelmien 
pilkkominen osiin, yksikäsitteisten komentojen antaminen sekä 
ongelmien ratkaisujärjestyksen pohtiminen.

Väite 1: Opettaja on ihmistieteiden ammattilainen,
asia ei koske minua!



VÄÄRIN  - Työ muuttuu

• Kaikista ei olekaan tarkoituskaan tehdä ohjelmoijia, mutta teknologisen maailman 

toiminnan ymmärtäminen on tärkeää kaikille

• Robotit ja 3D-tulostimet yms. ovat ohjelmoinnin tärkeä linkki fyysiseen maailmaan. 

Myös koulussa ja oppimisessa.

• Tällä hetkellä arvioidaan, että euroopanlaajuisesti robotiikka ja robotisaatio luovat

200 000 – 250 000 uutta työpaikkaa valmistukseen ja palvelusektorille vuoteen 2020 

mennessä (Ville Kyrki, Aalto-yliopisto, 02/2014).

• Robotteja tekevät pääosin “toiset robotit” ja ohjelmoija määrää mitä robotit tekevät.

• Pitää ihmisten syödäkin. Mutta mitä ja miten tuotettua ja valmistettua? 

Pellon ja lautasen välissä on aika paljon koodia ja monta robottia.

Väite 2: Jos kaikista tulee koodareita,
niin kukaan ei tee “oikeita töitä”



Väite 3: Tietokoneasiat muuttuvat nopeasti
– Eivätkö nämäkin jutut vanhene heti?

VÄÄRIN 

• Teknologia muuttuu nopeasti, ja ohjelmointikielet 

kehittyvät koko ajan, mutta ohjelmoinnin opettamisen 

perusta on loogisessa, laskennallisessa ja ohjelmallisessa 

ajattelussa, joka ei lähitulevaisuudessa ole muuttumassa 

miksikään. 

• Ymmärrys tietokonepohjaisesta ongelmanratkaisusta ja 

uuden luomisesta on yleissivistystä.

• Ohjelmistojen ja “nappulatekniikan” käytön opettaminen on 

nopeammin vanhentuvaa tietoa.



Väite 4: Jos koodareissa olisi enemmän naisia, 
tehtäisiin parempia tuotteita?

LUULTAVASTI OIKEIN

• Ohjelmia tekevillä koodareilla on nykyään valtaa määritellä, mikä 
maailmassa kehittyy ja mihin ongelmiin etsitään ratkaisuja. 

Tähän asti ratkaisuja ei juuri ole etsitty perinteisesti naisvaltaisille 
aloille, kuten terveydenhuoltoon, sosiaalityöhön ja opetukseen.

• Koodareiksi tarvitaan lisää naisia. Tätä asiaa korostavat mm. 
nuoret suomalaiset koodaajat ja yrittäjät Linda Liukas ja Tuuti 
Piippo.



Koodaus, oppiminen ja uusi OPS

• Vuosiluokille 1-6 lk tarkoitettu ohjelmointi on luovaa ongelmanratkaisua, 

jonka taustalla on logiikka ja ohjelmallinen ajattelu.

• Luokilla 1–2 opetellaan antamaan yksikäsitteisiä komentoja.

(Pelit, leikit, robotit yms.)

• Luokilla 3–6 lähestytään tekemisessä ohjelmointia. (Pelit, graafinen 
ohjelmointi, robotit yms.)

• Luokilla 7–9 aloitetaan perehtyminen johonkin kirjoitettuun “oikeaan” 

ohjelmointikieleen.



Koodaus ja ohjelmointi käytännössä (koulussa)

Ohjelmointi (kielet) koostuvat kolmesta eri päärakenteesta. 

Tehdään asioita peräkkäin. Ensin tämä sitten seuraava jne. (Tietokone 

tekee asiat hyvin nopeasti.)

1. Toistetaan jotakin asiaa. 

2. Tehdään jotakin ehdollisesti: Jos tämä tapahtuu niin seuraavaksi 

tapahtuu tuo?

Kaikki graafiset(kin) ympäristöt ohjaavat perusrakenteisiin,

niiden käyttöön ja ymmärtämiseen. 

Em. asioita harjoitellaan rasteilla. (Ja myös 21. vuosisadan taitoja)



Rasti 1 (45min)

1. Heitä noppia ja ohjaa Blue-bot / Beebot ensin 

vasemman puoleisen nopan osoittamaan 

numeroon ja siitä oikeamman puoleisen nopan 

osoittamaan numeroon

2. Ohjaa vielä robotti vihreään numeroon

3. Miettikää miten ja missä aineissa voisitte 

Blue-bot:ia hyödyntää? (Blue-bot n. 150  eur)

4. Lego-robotti (Lego Mindstorms EV3 n.300 eur)

( Simulaattoriesim: http://robotvirtualworlds.com/virtualbrick/ )
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Robotit, anturit, tiedonkeräimet, Arduino yms. ohjelmoitavat alustat, tulostimet ja (vinyyli) leikkurit
ovat eräs rajapinta bittien ja fyysisen maailman välillä. Kokeile ja tutustu.

http://robotvirtualworlds.com/virtualbrick/


Rasti 2 (45min)

• Kokeilkaa ryhmässä seuraavia 

ohjelmointiympäristöjä

– Code Studio: https://studio.code.org/hoc/1

– Lightbot: https://lightbot.com/

– Code compat: https://codecombat.com

– Racket: http://racket.koodiaapinen.fi/

– Hox! Swift (iPad), Kodu (Microsoftin asennettava ympäristö)

• Keskustelkaa ryhmässä:

– Minkä tasoisille oppilaille näitä voisi hyödyntää. 

– Mitkä voisit itse ottaa heti käyttöön.
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https://studio.code.org/hoc/1
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https://codecombat.com/
http://racket.koodiaapinen.fi/


Rasti 2: Code Studio – Angry

birds

• https://studio.code.org/hoc/1 

• Mukana lyhyt ohjevideo

• Aloitteluun, Ei pakollista 

kirjautumista

• Ohjelmointi  tapahtuu lohkoja 

yhdistelemällä (Blocly)

• Näyttää koodin myös JavaScript kielellä

• Harjoituksissa edetään peruskäskyistä 

ehtolauseisiin ja silmukoihin
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Rasti 2: Lightbot

• https://lightbot.com/

Selaimessa toimiva versio

• Aloittelijalle, Hyvin ohjeistettu, 

Ei kirjautumista

• Tarjolla usealle eri alustalle

• Ohjelmointi  tapahtuu valitsemalla 

oikeat käskyt oikeassa järjestyksessä

• Harjoituksissa peruskäskyjen lisäksi aliohjelmat ja 

silmukat
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Rasti 2: CodeCombat

• https://codecombat.com/

Pelillinen, visuaalinen, 

Hyvin ohjeistettu

• Kielinä voi käyttää: Python, Lua

JavaScript tai Coffee Script

• Hahmoa voi kehittää uusilla 

varusteilla ja näin saa 

käyttöönsä uusia komentoja

• Ohjelmointi tapahtuu kirjoittamalla tehtävän 

edellyttämät komennot koodi ikkunaan ja hahmo 

tekee määritellyt temput suorittamalla koodi

•  Tarjoaa ostoja 
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Rasti 2: Racket

• http://racket.koodiaapinen.fi/

• Funktio pohjaista ohjelmointia 

Racket BSL kielellä

• DrRacket

(asennettava ohjelmointiympäristö)

• WeScheme

(selaimessa ajettava ympäristö)

• Opettajien Mooc,  Tehtäviä oppilaille,

tuntisuunnitelmat, koodarin käsikirja

• Funktiot kirjoitetaan vasemmanpuoleiseen ruutuun ja 

tulos näkyy oikeanpuoleisessa ruudussa

• Harjoituksiin 
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http://racket.koodiaapinen.fi/


Rasti 3 (45 min)

1. ”Angry Birds-harjoitukset” sivulta:

http://koodaustunti.fi/miten-aloitan-koodaamaan/

TAI / JA

2. Scratch ohjelmointihaasteet sivulta:

https://scratch.mit.edu/projects/30005208/

- Paina ”Katso sisälle” ja aloita koodisi ”Tapahtuma-palikalla”

Ym. Tehtävä ja Scratch-ohjeita löytyy myös sivuston: 

https://sites.google.com/site/scratchklubi/aloitusohjeet kautta

Scratch - opetusvideo aloittelijoille: https://www.youtube.com/watch?v=FTAoABcmphY

• 1. kohdan tehtävät on ehkä helpompi aloittaa. Etene harjoituksissa 

niin pitkälle kuin ehdit tunnissa ja neuvo sitten muita jos olet nopea.
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Resursseja

• Nämä löytyvät kaikki exit rastilta: 

http://51.fi/koodauspaja

• KhanAcademy (esim. JavaScript)

http://khanacademy.org/computing/cs

• http://koodi2016.fi/

• Koodiaapinen Mooc (kurssit alkavat 15.10.2016)

http://koodiaapinen.fi/mooc/

• Mikko Muilu: Ohjelmoinnin opetusta yläkoululla

http://teinitohjelmoivat.blogspot.fi/

• TubMez: Scratch - Pelien koodaaminen aloittelijoille! 

https://www.youtube.com/watch?v=XhmQrOs7GUI
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http://51.fi/aCU
http://khanacademy.org/computing/cs
http://koodi2016.fi/
http://koodiaapinen.fi/mooc/
http://teinitohjelmoivat.blogspot.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=XhmQrOs7GUI


Exit rasti

• Käytetyt resurssit valmiina Padletissa

• Lisää omasi jos tiedät muita

• Palautelomakelinkki löytyy Padletista

http://51.fi/koodauspaja
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www.oulu.fi/topik

www.facebook.com/oytopik

twitter.com/oytopik

http://www.oulu.fi/topik
https://www.facebook.com/oytopik
https://twitter.com/oytopik

