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Ohjelmoinnillinen
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Ohjelmoinnin tasolla kuvataan
ohjelmoinnin perustaidot (liittyen

ohjelmoinnin ydinkäsitteisiin,
 -käytänteisiin ja ohjelmointiin

liittyviin näkökulmiin), mutta tarjoaa
myös ohjelmoinnillisen ajattelun

ja abstrahoinnin taitoja
yleisemmällä tasolla.

Yleisen tietämyksen tason tavoitteina on tarjota työvälineitä ja
osaamista tunnistaa ohjelmointi osana yhteiskunnallista

vaikuttamista, kehittää monilukutaitoa ja tarjota oppimaan
oppimisen työtapoja tietojenkäsittelyn kiinnittämiseksi

oleelliseksi osaksi elinikäistä oppimista.

Opetusta tukevia tavoitteita
esitellään etenkin ajattelun ja
oppimisen, viestintä- ja 
ryhmätyön ja monilukutaidon
opettamisen tueksi. 

Nämä tavoitteet antavat 
myös vinkkejä ikäkaudelle 
sopivista opetustavoista.

Codeinnova OPS Opetuksen
suunnittelun tueksi

Digitaalisen sisällön luomisen
taso antaa aiheita ohjelmoinnille
ja esittelee kaikkein oleellisimmat 
tavat luoda ohjelmoimalla
digitaalista sisältöä ja tutustuttaa
oppilaat teknologioihin, jotka
todennäköisesti ovat 
kaikkein oleellisimpia 
seuraavilla vuosikymmenillä.

Sanasto Opetussuunnitelman keskeisten
avainsanojen tarkennukset

Sisällön luominen

Muita sisältöjä:
tässä kohdassa koostetaan
muita sisältöjä oppimiselle

Erasmus+ -hanke CodeInnova
Aineiston koonnut Jukka Lehtoranta/
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Ohjelmoinnillinen
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Oppilaat ymmärtävät ohjelmointiin
 liittyvien sanojen merkityksen, kuten 

"ohjelmointi" ja "sovellus". 

Oppilaille tarjotaan erilaisia
mahdollisuuksia yksilö- ja
ryhmätyöskentelyyn.

Oppilaiden arjesta korostetaan
ohjelmointiin liittyviä asioita ja niitä
kielennetään sopivissa tilanteissa.

Monilukutaidon kehittymistä tuetaan
moniaistillisella, holistisella ja
ilmiölähtöisellä lähestymistavalla.

Oppilaat tutustuvat vaiheittaisiin
ohjeisiin ongelmanratkaisussa ja

graafisessa ohjelmointiympäristössä
ohjelmoinnin perusteisiin ohjelmoimalla

ihmisiä ja liikkuvia laitteita.

1. luokka Opetuksen
suunnittelun tueksi

Oppilaat tutustuvat
liikkuviin laitteisiin ja 
ei-digitaaliseen ohjelmointiin.

Ei-digitaalinen ohjelmointi Ohjelmointi
tapahtuu pelien, symboleiden, ohjeiden ja
muiden ei-digitaalisten asioiden kautta.

Graafinen ohjelmointiympäristö 
Ohjelmointia toteutetaan visuaalisesti
antamalla esim. erilaisilla 
nuolisymboleilla liikkumisohjeet.

Holistinen Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Sisällön luominen



Ohjelmoinnillinen
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Oppilaat oppivat tunnistamaan 
erilaisia ympärillään olevia koodeja, ymmärtämään

ohjelmoinnin tarkoituksen ja sen, että jokaisella koodilla
on tekijänsä ja tarkoituksensa.

Oppilaat kartuttavat kokemuksia
erilaisista ohjelmointiin liittyvistä
työskentelytavoista käyttämällä
digitaalisen kommunikaation välineitä,
jotka tukevat oppimista,
kommunikaatiota ja ryhmätöitä.

Oppilaita rohkaistaan kysymiseen,
kuuntelemiseen, yksityiskohtaisten
havaintojen tekemiseen, informaation
etsimiseen, olemassaolevien ideoiden
jalostamiseen ja uusien ideoiden
keksimiseen yhdessä sekä 
ideoiden esittelemiseen.

Oppilaita ohjataan kehittämään
monilukutaitoaan antamalla
mahdollisuuksia tulkita, tuottaa ja
kehittää erilaisia ikätasolle 
sopivia koodeja.

Oppilaat tutkivat, suunnittelevat 
ja luovat vaiheittaisia ja luovia 

ohjeita tietyn haasteen tai 
ongelman ratkaisemiseksi.

2. luokka Opetuksen
suunnittelun tueksi

Oppilaat tutustuvat pelien ja
animaatioiden ohjelmointiin
graafisessa ohjelmointi-
ympäristössä. Samalla he
ymmärtävät ohjelmoinnin
mahdollisuudet luovan 
ilmaisemisen välineenä.

Graafinen ohjelmointiympäristö
Ohjelmointi tapahtuu
erilaisilla lohkoilla tekstin sijaan, 
esimerkiksi Scratch junior tai Scratch

Sisällön luominen

Muita sisältöjä:
liikkuvat laitteet ja 
ei-digitaalinen ohjelmointi



Ohjelmoinnillinen
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Oppilaat oppivat ymmärtämään 
kuinka ihmisten tekemät päätökset vaikuttavat

teknologian toimivuuteen.

Oppilaat saavat kokemuksia
turvallisessa ryhmässä työskentelystä
ja asioiden yhdessä luomisesta.

Oppilaita ohjataan tunnistamaan
heille parhaiten soveltuvia oppimisen
tapoja ja kehittämään opiskelu- 
ja ideointitekniikoitaan.

Monilukutaitoa edistetään
analysoimalla erilaisia koodeja tekijän
ja käyttäjän näkökulmista ottamalla
konteksti ja tilanne huomioon.Oppilaat ratkaisevat ongelmia,

järjestävät tietoa ja tutustuvat
algoritmin käsitteeseen.

 
Oppilaat oppivat visualisoimaan

ongelmia erilaisten kaavioiden
ja yleistysten avulla.

 
Oppilaat suunnittelevat, koodaavat

ja kehittävät ohjelmia, jotka
käyttävät peräkkäisiä komentoja,

valintoja ja toistoja.

3. luokka Opetuksen
suunnittelun tueksi

Oppilaat tutustuvat erilaisiin
liikkuviin laitteisiin ja he
rakentavat sekä ohjelmoivat
fyysisiä tai virtuaalisia robotteja.

Algoritmi  Joukko järjestelmällisesti
suoritettavia ohjeita tietyn 
tehtävän tekemiseksi

Komento  Käsky, jolla ohjataan laitetta

Toisto Saman asian toistaminen 
useamman kerran.

Valinta Yhden tai useamman
ottaminen vaihtoehdoista

Virtuaalinen robotti Simulaattori, jonka
avulla voi ohjelmoida robotteja ilman laitetta.

Sisällön luominen

Muita sisältöjä: liikkuvat laitteet 
ja ei-digitaalinen ohjelmointi,
yksinkertaiset pelit ja animaatiot



Ohjelmoinnillinen
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Oppilaat ymmärtävät ohjelmoinnin useat 
mahdollisuudet automaattisten ja samanaikaisten 

toimintojen tekemisessä.

Oppilaita ohjataan arvioimaan ja
kehittämään viestintä- ja
ryhmätyötaitoja. Vuorovaikutukseen
pohjautuvaa oppimista, etenkin
vertaisoppimista, käytetään monin
tavoin, näin vahvistaen 
oppilaan ryhmätyötaitoja.

Ajattelun taitoja harjoitellaan
käyttämällä ongelmanratkaisua ja
perusteltuja tehtäviä ja
työskentelytapoja, jotka hyödyntävät ja
tukevat uteliaisuutta, mielikuvitusta,
kekseliäisyyttä ja tekemällä oppimista.

Kriittistä ohjelmoinnin lukutaitoa
kehitetään oppilaille merkityksellisessä
kulttuurisessa kontekstissa ja lähellä
heidän omia arkikokemuksiaan

Oppilaat suunnittelevat
omia ohjelmiaan ja ohjelmoivat

graafisessa ohjelmointiympäristössä
käyttäen syötettyjä arvoja.

 
Oppilaat aloittavat yksinkertaisiin

numeerisia arvoja tai tekstejä
sisältäviin muuttujiin tutustumisen

apumateriaalien avulla.
 

Oppilaat pystyvät ratkaisemaan
monimutkaisia loogisia ongelmia

teknologian avulla ja ilman.
 

Ongelmanratkaisussa
hyödynnetään vaiheittaisia,

ehdollisia ohjeita ja
tapahtumia sekä

iteratiivistä
työskentelytapaa

4. luokka
Opetuksen
suunnittelun tueksi

Oppilaat tutustuvat tekoälyyn
käsitteenä sekä erilaisiin
käytännön sovellutuksiin.

Oppilaat luovat pelejä 
erilaisille alustoille.

Apumateriaalit Erilaiset pelit, leikit ja
havainnollistavat materiaalit, jotka sisältävät
opetusaineistoa muuttuja-käsitteestä
Iteratiivinen työskentelytapa Koodaataan
ensin ja sitten testataan, palataan tarvittaessa
aiempaan vaiheeseen jne.
Muuttuja Tiedon varastointipaikka
ohjelmoinnissa
Tekoäly Ohjelma, joka kykenee tekemään
älykkäinä pidettäviä toimintoja
Syötetty arvo (input) Esimerkiksi ohjelmaa
käytettäessä syötetty luku tai painikkeen
painallus, voi olla myös laitteeseen kytketty
lisälaite, esim. sensori tai painike

Sisällön luominen

Muita sisältöjä: liikkuvat laitteet ja ei-
digitaalinen ohjelmointi,
yksinkertaiset pelit ja animaatiot,
fyysiset ja virtuaaliset robotit



Ohjelmoinnillinen 
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Oppilaat ymmärtävät, kuinka koodi on aina
matemaattista ongelmanratkaisua ja hahmottavat, 
miten se mahdollisesti johtaa eettisiin ongelmiin. 

Oppilaita rohkaistaan etsimään
ilmaisun tapoja, jotka sopivat
yhteistyön tekemiseen.

Oppilaita rohkaistaan käyttämään
mielikuvitusta luovien 
ratkaisujen löytämiseksi.

Oppilaat opettelevat analysoimaan
pelien, ohjelmien ja sovellusten
erilaisia ohjelmoinnillisia
ominaispiirteitä erottaakseen niiden
väliset eroavaisuudet.Oppilaat suunnittelevat ja

ohjelmoivat ohjelmia, jotka antavat
tulosteena numeerisia tai tekstiä

sisältäviä arvoja. Oppilaat tarkistavat
koodin oikeellisuuden sekä
etsivät ja korjaavat virheet.

 
Oppilaat luovat

yksinkertaisia muuttujia.
 

Oppilaat tutustuvat tuloksien
ennustamiseen, testaamiseen ja

olemassa olevien
ohjelmien selittämiseen.

5. luokka Opetuksen
suunnittelun tueksi

Oppilaat suunnittelevat ja luovat
yksinkertaisia esineiden internetin 
ja puettavan teknologian laitteita
sekä ilmaisevat itseään 
suunnittelun ja luomisen avulla.

Esineiden internet Internetiin kytkettyjä
erilaisia laitteita, esim. mittausantureita tai
kodinkoneita

Puettava teknologia Esim. älykello tai -vaate

Tulostettu arvo Ohjelman antama arvo esim.
laskutoimituksen suorittamisen jälkeen

Tuloste (output) Ohjelman antama arvo tai
esim. laitteeseen liitetyn lisälaitteen toiminto

Sisällön luominen

Muita sisältöjä: liikkuvat laitteet ja 
ei-digitaalinen ohjelmointi,
yksinkertaiset pelit ja animaatiot,
fyysiset ja virtuaaliset 
robotit, tekoäly



Ohjelmoinnillinen 
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Oppilaat ohjataan keskustelemaan ohjelmoinnin 
roolista vaikuttamisen keinona. Oppilaat oppivat

tunnistamaan ne tekijän arvot, joita koodi heijastaa. 

Oppilaat keräävät kokemuksia
omien taitojen tarjoamisesta ryhmän
yhteiseen käyttöön parhaalla
mahdollisella tavalla.

Havaintojen tekeminen ja erilaisten
informaation lähteiden ja työkalujen
käyttäminen vahvistaa oppilaan taitoja
kysymysten asettamisessa ja
vastausten löytämisessä sekä
itsenäisesti että yhdessä 
muiden kanssa.

Oppilaita ohjataan vertailemaan ja
arvioimaan tiettyyn tarkoitukseen
käytetyn koodin
tarkoituksenmukaisuutta.

Oppilaat suunnittelevat ja luovat
ikätasolle sopivia ohjelmia sekä

ennakoivat, seuraavat ja säätävät
niiden toimintaa.

 
Oppilas pystyy ohjelmointi-

taitojensa avulla ohjelmoimaan
toimivan pelin tai ohjelman ja

ratkaisemaan monimutkaisempia
ongelmia jakamalla ne

pienempiin osa-alueisiin.
 

Oppilaat tutustuvat useampien
erilaisten muuttujien käyttöön

ja luovat niitä itse.

6. luokka Opetuksen
suunnittelun tueksi

Oppilaat suunnittelevat ja luovat
oman toimivan pelin tai ohjelman
tiettyyn tarkoitukseen.

Sisällön luominen

Muita sisältöjä: liikkuvat laitteet ja ei-
digitaalinen ohjelmointi,
yksinkertaiset pelit ja animaatiot,
fyysiset ja virtuaaliset robotit, tekoäly,
esineiden internet (IoT) ja puettava
teknologia



Ohjelmoinnillinen 
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Oppilaat syventävät ymmärrystään erilaisten 
ohjelmien käytöstä ja toimintaperiaatteista. 

Oppilaat ymmärtävät erilaisia
yhteistyön tapoja ja erilaisia
ryhmärooleja. Lisäksi he saavat
kokemuksia erilaisissa ryhmärooleissa
työskentelemisestä.

Oppilaita ohjataan tunnistamaan
heidän ohjelmointiin liittyvät
oppimisstrategiat ja jatkuvasti
kehittämään niitä.

Oppilaat kehittävät heidän
ainesidonnaista analyyttistä, kriittistä
ja kulttuurista lukutaitoa.

Oppilas osaa suunnitella ja luoda
ikätasolle sopivia ohjelmia, jotka
hyödyntävät aliohjelmia, sopivia

rakenteita ja datatyyppejä,
muuttujia sekä iteratiivisia ja

ehdollisia komentoja.
 

Ohjelmien luomiseen käytetään
tekstipohjaisia ohjelmointikieliä.

 
Oppilas ymmärtää eri tavat

hyödyntää simulaatioita
ja vaiheittaisia järjestämis-

algoritmeja ongelmanratkaisuun.

7. luokka Opetuksen
suunnittelun tueksi

Oppilaat luovat 
monimutkaisemman pelin, 
ohjelman tai mobiilisovelluksen,
joka ratkaisee tiettyyn
oppiaineeseen tai -aiheeseen
liittyvän ongelman.

Oppilaat oppivat hahmottelemaan
ja mallintamaan
monimutkaisemman ohjelman
toimintaa erilaisiin kuvioihin ja
yleistyksiin.

Aliohjelma Itsenäinen ohjelman moduuli,
joka suorittaa tietyn toiminnon

Datatyyppi Muuttujien määrittelyssä
käytettävä käsite, joka määrittää muuttujan
sisältävän esim. merkkijonon 
tai kokonaisluvun.
'
Iteratiivinen Usein toistuvien asioiden
esittäminen vain kerran, ts. Turhan toiston
välttäminen koodissa

Järjestämisalgoritmi Algoritmi, joka järjestää
tietojoukon sisältämät tiedot tiettyyn
järjestykseen käsittelyn helpottamiseksi

Tekstipohjainen ohjelmointikieli
Ohjelmointi tapahtuu tekstillä, merkeillä ja
symboleilla kirjoitettavan ohjelmointikielen
(esim. python tai javascript) avulla

Sisällön luominen

Muita sisältöjä: pelit ja animaatiot,
fyysiset ja virtuaaliset robotit, 
tekoäly, esineiden internet (IoT) 
ja puettava teknologia



Ohjelmoinnillinen 
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Oppilaat syventävät oivalluksiaan ohjelmoinnin
merkityksestä, mahdollisuuksista ja riskeistä yksilön ja

yhteiskunnan tasolla. Oppilaat oppivat tekoälyn käytöstä. 

Oppilaat tietävät ja käyttävät erilaisia
keinoja fyysiseen ja virtuaaliseen
kommunikointiin, yhteistyöhön ja
yhteistyöskentelyyn
ohjelmointiaiheisissa projekteissa.

Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan
omia kokemuksiaan sekä niiden
merkityksen heidän omaan
ajattelutapaan ja rohkaista heitä
kuuntelemaan itseään ja muita sekä
näkemään asiat toisten ihmisten
näkökulmasta.

Oppilaita rohkaistaan käyttämään
monilukutaitoaan ohjelmiin
tutustumisen, tiedonhankinnan ja
ohjelmoinnin yhteydessä.

Oppilaat osaavat suunnitella, luoda,
dokumentoida ja esitellä ohjelmia ja

robotteja, jotka ratkaisevat tietyn
oikean elämän ongelman.

 
Luodut ohjelmat sisältävät

järjestelyalgoritmeja, taulukoita sekä
automaattisia toimintoja, luoduissa

ohjelmissa tapahtuu monia
samanaikaisia toimintoja.

8. luokka Opetuksen
suunnittelun tueksi

Oppilaat luovat moni-
mutkaisempia pelejä, ohjelmia 
tai mobiilisovelluksia, jotka
simuloivat oppiaineisiin liittyviä
ongelmia ja ratkaisevat niitä.

Oppilaat tutustuvat kehittyneempien
mikrokontrollerien potentiaaliin
 ja ominaisuuksiin.

Järjestämisalgoritmi Algoritmi, joka järjestää
listan tiettyyn järjestykseen käsittelyn
helpottamiseksi

Mikrokontrolleri Järjestelmä, joka yhdistää
elektroniikan analogisia komponentteja (esim.
ledejä) käyttäjän ohjelmoimaan koodiin.

Sisällön luominen

Muita sisältöjä: ohjelmat, pelit ja
animaatiot, fyysiset ja virtuaaliset
robotit, tekoäly, esineiden internet
(IoT) ja puettava teknologia.



Ohjelmoinnillinen
ajattelu ja ohjelmointitaidot

Oppilailla on laaja käsitys ohjelmoinnista, 
ohjelmista sekä niiden roolista nyky-yhteiskunnassa.

Lisäksi he ymmärtävät ohjelmoinnin merkityksen
sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa 

sekä itsensä ilmaisemisessa.

Oppilaat hallitsevat sujuvasti erilaisten
ohjelmointiapuvälineiden (esim.
ohjelmointiympäristö) käytön sekä
erilaisia ohjelmointitapoja.

Oppilaat osaavat ilmaista oman
ajattelutapansa ja nähdä asiat
sujuvasti muiden 
ihmisten näkökulmasta.

Oppilailla on taidot hyödyntää omaa
monilukutaitoaan sekä kehittää niitä
aktiivisesti itsenäisesti.

Oppilaat suunnittelevat ja
toteuttavat erilaisia

automatisointia hyödyntäviä
ratkaisuja sekä analysoivat erilaisten

valmiiden laitteiden ja ohjelmien
automatisointia

hyödyntäviä ratkaisuja.
 

Oppilaat tutustuvat käytännön
esimerkkien kautta mobiililaitteiden

käyttöjärjestelmien kehittämiseen.

9. luokka Opetuksen
suunnittelun tueksi

Oppilaat tutustuvat
lohkoketjuteknologiaan ja sen
sovelluksiin, he ymmärtävät
yksinkertaisten lohkoketjuja
simuloivien ratkaisujen
toimintaperiaatteet ja tutustuvat
yksinkertaisiin salausperiaatteisiin.
Oppilaat tutustuvat mobiililaitteiden
ja niiden käyttöjärjestelmien
toimintaperiaatteisiin.

Lohkoketjuteknologia Teknologia, jonka
avulla toisilleen tuntemattomat toimijat voivat
ylläpitää hajautettuja tietokantoja, käytetään
esim. virtuaalirahan yhteydessä

Ohjelmointiympäristö Ohjelma tai joukko
ohjelmia, joiden avulla koodataan, ympäristö
osaa kääntää koodin ohjelmaksi sekä korjata
automaattisesti koodissa olevia virheitä (esim.
näppäinvirheet jne.)

Virtuaaliraha Salausjärjestelmään perustuva
digitaalinen virtuaaliraha, jonka kaikki siirrot ja
omistajuudet tallentuvat rahan lohkoketjuun.

Sisällön luominen

Muita sisältöjä: ohjelmat, pelit ja
animaatiot, fyysiset ja virtuaaliset
robotit, tekoäly, esineiden internet
(IoT) ja puettava teknologia, 
mikrokontrollerit



Abstrahointi Ohjelmointikielet, ohjelmat ja data ovat todellisen maailman ilmiön abstraktioita.

Algoritmit Joukko järjestelmällisesti suoritettavia ohjeita tai käskyjä jonkin tehtävän suorittamiseksi.

Automatisointi Tehtävien suorittamista automaattisiksi ohjelmoitujen komentojen avulla

Data Useista eri lähteistä koostuvan datan jäsentäminen ja käyttäminen

Iterointi Alkuperäistä ideaa parannellaan suunnittelun, testauksen ja virheiden korjaamisen avulla, kunnes ideaalitilanne saavutetaan.

Kuviot ja yleistäminen Kuvioiden toistaminen yleisellä tasolla muodostaa ratkaisuja, jotka ratkaisevat samanlaisia ongelmia

Logiikka Ohjelmat sisältävät erilaisia loogisia elementtejä kuten ehtolauseita, Boolen logiikkaa ja aritmeettisia operaatioita.

Luovuus Projektin luominen on aina luovan ilmaisun muoto, ohjelmointi vaatii eri vaihtoehtojen löytämistä ja käyttämistä.

Mallintaminen ja suunnittelu Ohjelmointiin kuuluu suunnittelu ja algoritmisen suunnittelun mallit, jotka pystytään myöhemmin
ohjelmoimaan. Ohjelmointiin kuuluu rakenteista, ulkoasusta ja systeemin toimivuudesta huolehtiminen.

Ongelmien jakaminen osiin Ongelmat voidaan jakaa pienempiin ja yksinkertaisempiin osiin, jotka voidaan ratkaista erikseen.

Tehokkuus Algoritmit eivät sisällä tarpeettomia tai ylimääräisiä vaiheita.

Testaaminen ja debuggaus Ohjelmoijat seuraavat koodia, suunnittelevat ja toteuttavat testaussuunnitelmia ja -tapauksia sekä
eristävät ja korjaavat ongelmia.

Yhteensovittaminen ja samankaltaisuus Ohjelmat voivat suorittaa useita toimintoja samanaikaisesti, ajoituksen toimiminen vaatii
kontrollointia.

Yhteistyö Yhdessä työskenteleminen ja vastuun jakaminen
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