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Opinnäytetyöni tarkoituksena oli lisätä varhaiskasvattajien tietoa ohjelmointiosaa-
misesta sekä ohjata varhaiskasvatuksen henkilöstöä huomioimaan ohjelmoinnil-
lista ajattelua pedagogisessa toiminnassaan alle kouluikäisten lasten kanssa. 
Opinnäytetyöni toimeksiantajani oli Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatus. 

Opinnäytetyöni oli kehittämispainotteinen toimintatutkimus, jossa toteutin kehittä-
misprosessin pitämällä kahdelle varhaiskasvatusyksikön henkilökunnalle toimin-
nallisen työpajan ohjelmointiosaamiseen liittyen. Työpaja pidettiin etäyhteyden 
välityksellä. Työpajassa kerroin aiheesta teoriatietoa sekä teimme käytännönhar-
joituksia, jotka olivat sovellettavissa suoraan lasten kanssa toteutettaviksi. Työ-
pajan jälkeen haastattelin kolmea eri ikäisen lapsiryhmän kanssa työskentelevää 
varhaiskasvatuksen opettajaa. Haastatteluissa selvitin, miten ohjelmointiosaa-
mista oli toteutettu lapsiryhmissä pitämäni työpajan jälkeen. Haastatteluiden 
myötä sain myös palautetta kehittämisprosessistani.   

Haastatteluissa nousi esille useasti ajatus siitä, että ohjelmointiosaamiseen kuu-
luvat toimintatavat ovat varhaiskasvattajille jo osittain tuttuja ja niitä toteutetaan 
jo paljon lasten kanssa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Toimintatapoja 
ei vain vielä tietoisesti osattu yhdistää ohjelmointiosaamiseen. Ohjelmointiosaa-
minen koettiin helpompana toteuttaa yli 4-vuotiaiden lasten ryhmissä. Työpaja 
koettiin hyödylliseksi ja aihe oli jokaisen haastatteluun osallistuvan varhaiskas-
vattajan mielestä ajankohtainen ja tärkeä. Varhaiskasvattajat kaipaavat lisää kou-
lutusta aiheeseen liittyen. Eniten koulutusta kaivattiin erilaisten sovellusten hyö-
dyntämiseen sekä käsitteiden tuomiseen tutuksi, niin aikuisille kuin lapsillekin.  

Asiasanat; varhaiskasvatus, ohjelmointi, ohjelmointiosaaminen, toimintatutki-
mus, lapset, 
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The purpose of this thesis was to foster programming knowledge with children in 
early childhood educators and to instruct the educators to take into account pro-
grammatic thinking in their pedagogical activities with children under school age. 
The thesis was commissioned by the City of Rovaniemi Early Childhood Educa-
tion and Care. This is a development-oriented action research. A workshop was 
conducted for two early childhood education units related to programming skills. 
In the workshop programming skills with the help of theoretical knowledge and 
exercises with children were addressed. The workshop was held remotely online. 

After the workshop, three early childhood education teachers working with a 
group of children of different ages were interviewed. In the interviews the focus 
was in finding out how programming skills had been implemented with children 
after the workshop was held. Feedback for the workshop was also given during 
the interviews. 

The interviews revealed that practices for programming skills are already partly 
familiar to early childhood educators and that they are already implemented vastly 
with children in early childhood and preschool education. Programming skills 
were considered easier to implement in groups of children over 4 years of age. 
The workshop was considered useful, and the topic was considered current and 
important by each of the early educators participating in the interview. Based on 
the feedback, early childhood educators need more training on the topic of pro-
gramming. Similarly, the interviewees hoped for training to utilise different appli-
cations and to get a familiarisation to the concepts of programming. 

Key words  Programming, early childhood education, children, Pro-
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1 JOHDANTO 
 

”Usein toistetun sanonnan mukaan, valmistamme oppilaita töihin, joita ei vielä 
ole, käyttämään teknologioita, joita ei ole vielä keksitty ja ratkaisemaan ongel-
mia, joiden emme vielä edes tiedä olevan ongelmia.” (Karjalainen & Linden & 

Eskola 2018) 
 

Nykyään teknologialaitteiden käyttö kuuluu lähes jokapäiväiseen elämään, jonka 

myötä teknologiaosaamisen merkitys myös kasvaa. Puhelimista löytyy erilaisia 

sovelluksia mm. lasten hoitoaikojen ilmoittamiseen ja kauppaostosten tilaami-

seen. Erilaisia teknologialaitteita löytyy jo monesta kodista. Kotona siivouksen voi 

hoitaa robotti-imuri ja älykello ranteessa mittaa päivän aikana kulutetut kalorit. 

Joka paikassa on laitteita ja toimintoja, joiden takana on ohjelmointi. Myös lasten 

leluissa ovat lisääntyneet interaktiiviset lelut ja pelit, jonka myötä ohjelmointi tulee 

myös lapsille tutuksi pienestä pitäen. Mutta mitä ohjelmointi oikein on? Ja miten 

ohjelmointiosaamista voisi huomioida jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuk-

sessa?  

Opinnäytetyöni avulla pyrin lisäämään varhaiskasvattajien tietoa ohjelmoinnista 

lasten kanssa työskennellessä sekä ohjelmoinnillisen ajattelun huomioimista pe-

dagogisessa toiminnassa. Opinnäytetyöni sai idean Rovaniemellä käynnisty-

neestä Uudet lukutaidot- kehittämisohjelmasta, jonka myötä ohjelmointiosaa-

mista kehitetään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Ohjelmointia ei ole 

kirjattuna varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018), jonka vuoksi se on 

vielä uusi käsite varhaiskasvatuksessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei 

ohjelmointia olisi hyvä opettaa jo pienille lapsille.  

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää tieto- ja viestintä-

teknologisten taitojen, medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen opettamista 

varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tavoitteena on myös vahvistaa näitä 

taitoja lasten ja nuorten keskuudessa. Kehittämisohjelma on osa opetus- ja kult-

tuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022.) Ke-

hittämisohjelmassa ovat mukana Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, joka 
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vastaa medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista sekä 

Opetushallitus, joka vastaa tieto –ja viestintäteknologisten taitojen osakokonai-

suudesta. Kehittämisohjelman tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuuden to-

teutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa ym-

päri maan. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2019.) 

Opinnäytetyöni aihe on Rovaniemen varhaiskasvatuksessa ajankohtainen Uudet 

lukutaidot-kehittämisohjelman myötä. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksen 

opettajana vuodesta 2009, jonka vuoksi tein opinnäytetyöni varhaiskasvatuk-

seen. Näkökulma opinnäytetyössäni keskittyy kehittämisohjelman myötä tule-

vaan uuden käsitteen käyttöönottoon ja varhaiskasvattajien ajatuksiin ja koke-

muksiin sen pohjalta.  
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2 TARKOITUS, TAVOITTEET JA KYSYMYKSENASETTELU 
 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten ohjelmointiosaamista voidaan to-

teuttaa eri ikäisten lasten kanssa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ja mil-

laisia kokemuksia varhaiskasvattajilla syntyy ohjelmointiosaamisen hyödyntämi-

sestä. Opinnäytetyöni tarkoituksena on kehittää varhaiskasvattajien ohjelmointi-

osaamista, lisätä tietoa ohjelmointiosaamisesta varhaiskasvatuksessa ja esiope-

tuksessa kahdessa varhaiskasvatusyksikössä sekä ohjata varhaiskasvatuksen 

henkilöstöä huomioimaan ohjelmoinnillista ajattelua pedagogisessa toiminnas-

saan.  

Toimeksiantaja opinnäytetyössäni on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatus. 

Kohderyhmänä opinnäytetyössäni on kahden Rovaniemen kunnallisen varhais-

kasvatusyksikön varhaiskasvattajaa, eli noin 25 työntekijää. Varhaiskasvattajilla 

tarkoitan opinnäytetyössäni varhaiskasvatuksen lastenhoitajia sekä varhaiskas-

vatuksen opettajia varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa. Tuon ohjelmoin-

tia tutuksi varhaiskasvattajille toiminnallisen intervention kautta. Intervention jäl-

keen varhaiskasvattajat vievät ohjelmoinnillista ajattelua omaan lapsiryhmäänsä, 

jonka jälkeen on mahdollista selvittää haastattelemalla, miten ohjelmointiosaa-

mista kehitettiin sekä millaisena ohjelmointiosaaminen koettiin pedagogisessa 

toiminnassa. Intervention ja haastatteluiden välillä on kolme kuukautta aikaa to-

teuttaa ohjelmointiosaamista. Ohjelmointiosaaminen linkittyy vahvasti teknolo-

giakasvatukseen, jonka vuoksi avaan myös teknologiakasvatuksen näkökulmaa 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetussuunnitelman pohjalta. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miten ohjelmointisaamista toteutetaan eri ikäisten lasten kanssa? 

2. Millaisena varhaiskasvattajat kokevat ohjelmointiosaamisen pedagogisessa 

toiminnassaan? 
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3 TEKNOLOGIAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUK-
SESSA 
 

Erilaisia teknologialaitteita kehitetään kovaa vauhtia. Teknologisia laitteita kehi-

tetään erilaisiin tarpeisiin ja ne auttavat ihmisiä niin kotona kuin työelämässäkin. 

Teknologian kehitys on tätä päivää ja sillä on suuri merkitys meidän elinympäris-

töömme nyt ja tulevaisuudessa. Lapset oppivat tieto- ja viestintäteknologiataitoja 

niin kotona kuin varhaiskasvatuksessakin. Lapsille teknologia on arkipäiväistä tie-

tokoneiden, kännyköiden ja erilaisten laitteiden myötä. Tämän vuoksi onkin tär-

keää, että lapset omaksuisivat perustaidot, jotta voisivat osallistua digitalisoitu-

vaan opetukseen ja yhteiskuntaan jo ennen kouluun lähtöä. (Sarén 2019, 11.) 

Koronaviruksen (Covid -19) aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia-aika on 

osaltaan lisännyt digitaalisten laitteiden käyttöä ja niiden merkitystä. Pandemian 

myötä yhteiskunta joutui muuttamaan toimintaansa lyhyessä ajassa digitaalisem-

maksi. Siirryttiin etätöihin ja kouluissa opiskeltiin etäyhteyksien välityksellä. Var-

haiskasvatuksessa varhaiskasvattajat joutuivat myös muuttamaan työmenetelmi-

ään digitaalisempaan muotoon. Varhaiskasvatuksessa koulutukset ja palaverit 

siirtyivät pidettäviksi digilaitteiden välityksellä. Digitaitojen merkitys kasvoi ja sen 

kautta huomattiin myös lasten ja nuorten eriarvoisuus digitaitojen osaamisessa. 

Huomattiin, ettei digitaalisten taitojen osaaminen ole jakautunut tasaisesti lasten 

ja nuorten keskuudessa. Oppilaiden kesken syntyi eriarvoisuutta. (Kelhä 2020.) 

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma pyrkii nyt vastaamaan näihin tarpeisiin. Ke-

hittämisohjelman tavoitteena on luoda perusta yhdenvertaisille digitaalisille tai-

doille ja osaamiselle. Tavoitteena on mahdollistaa tilanne, että perusopetuksessa 

ja varhaiskasvatuksessa digitaalisia taitoja vahvistetaan, jotta jokaisella olisi 

mahdollisimman yhdenvertaiset digitaaliset taidot. Media sekä digitaaliset toimin-

taympäristöt ovat keskeinen osa lasten ja nuorten kasvuympäristöä. Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa (2018) tieto- ja viestintäteknologiset taidot sekä 

medialukutaidot määritellään kansalaistaidoiksi. Myös Euroopan laajuisessa vii-

tekehyksessä ja ohjelmissa medialukutaito sekä digitaaliset kompetenssit määri-

tellään taidoiksi, joita kaikkien tulisi osata. (Kelhä 2020.) 
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3.1. Teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa  
 

Ohjelmointiosaaminen linkittyy vahvasti teknologiakasvatukseen ja sen vuoksi 

avaan myös teknologiakasvatuksen näkökulmaa alle kouluikäisten lasten kanssa 

työskennellessä. Varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunni-

telma ovat opetushallituksen antamia valtakunnallisia määräyksiä, jonka mukaan 

varhaiskasvatusta ja esiopetusta tulee toteuttaa. Suunnitelman taustalla on var-

haiskasvatuslaki (Opetushallitus 2018, 7; 2014, 8.) Seuraavaksi lyhyesti, mitä si-

sältöjä teknologiakasvatukseen on kirjattu toteutettavaksi näihin kahteen toimin-

taa ohjaavaan suunnitelmaan. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan (2018) ”teknologiakasvatuk-

sen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työta-

paan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksi-

mään omia luovia ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsi-

mään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä.” (Opetushallitus 2018, 

46.) 

Varhaiskasvatuksessa tulee tukea lasten teknologiakasvatusta tutustumalla eri-

laisiin teknologialaitteisiin sekä niiden turvalliseen käyttöön. Lapset ovat luonnos-

taan uteliaita ja haluavat tutustua uusiin laitteisiin, joita he usein oppivat myös 

sujuvasti ja nopeasti käyttämään. Tämä vaatii varhaiskasvattajilta myös perehty-

neisyyttä teknologisiin laitteisiin, jotta niitä voidaan lasten kanssa myös pedago-

gisesti hyödyntää. (Sarén 2019, 11.) 

Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa tulisi tutustua erilaisiin teknologisiin laittei-

siin ja havainnoida ja ihmetellä, miten ne toimivat. Lapsille tulisi opettaa laitteiden 

turvallista käyttöä ja antaa mahdollisuus rakentaa myös omia laitteita omien ide-

oiden mukaan. Lasten kanssa yhdessä tehden ja kokeillen on tavoitteena, että 

lapset huomaavat ja ymmärtävät, että teknologia on ihmisen aikaansaamaa. 

(Opetushallitus 2018.) 
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Esiopetussuunnitelman mukaan lasten kanssa voidaan tutustua teknologiaan 

myös itse tekemällä, askartelemalla ja lasten omien ideoiden mukaan rakenta-

malla sekä hyödyntämällä erilaisia materiaaleja. Lapsia tulisi kannustaa näyttä-

mään lasten omia rakennelmia toisille ja kuvailemaan, miten ne toimivat. Tekno-

logiakasvatuksessa voidaan hyödyntää myös lasten omia leluja ja pohtia yh-

dessä niiden toimintaperiaatteita. (Opetushallitus 2014, 37.)  

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa teknologiakasvatusta voidaan lähestyä 

eri tieto- ja taitoalueiden yhdistävän STEAM-pedagogiikan kautta. Suomessa toi-

mii LUMA-keskus, jonka tavoitteena on innostaa lapsia sekä nuoria ympäristö-

opin, matematiikan, luonnontieteiden sekä teknologian opiskeluun ja harrastami-

seen tiede- ja teknologiakasvatuksen avulla. LUMA- keskus on perustettu 

STEAM-pedagogiikan pohjalta.  STEAM-pedagogiikassa yhdistyvät tiede, tekno-

logia, insinööritaidot, taide ja matematiikka. Pedagogiikassa nähdään, että nämä 

aihiot toimivat yhdessä paremmin kuin erikseen ja siinä korostetaan lapsen kykyä 

keksiä ja ajatella itse. Pedagogiikan keskiössä nähdään matemaattisten taitojen 

kehittäminen ja matemaattiset elementit, joiden nähdään olevan läsnä kaikkialla 

elämässämme. Tiedeaineiden lisäksi siinä on mukana myös taideaineet, mm. 

musiikki, kuvataiteet ja liike. STEAM- pedagogiikassa taideaineiden lisääminen 

muuhun opiskeluun nähdään vahvistavan oppimisprosessia, koska molemmat ai-

vopuoliskot ovat tällöin aktivoituneina. (Sarén 2019, 61.) 

 

3.2. Miten teknologiakasvatus ja teknologian lisääntyminen näkyvät varhaiskas-
vattajien työssä? 
 

Teknologiakasvatus ja siihen liittyvä kasvatuksellinen tarve on luonteeltaan hyvin 

monimuotoinen, eikä sitä voida opettaa pelkästään tuomalla päiväkoteihin tablet-

teja ja tietokoneita. Teknologiakasvatukseen tarvitaan laajempaa näkökulmaa ja 

siihen liittyvää teknologista osaamista. Teknologiakasvatusta tulisikin miettiä kah-

desta eri näkökulmasta. Eli miksi ja miten teknologiaa voidaan hyödyntää lasten 
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kanssa sekä miksi, mitä ja miten lasten tulisi oppia teknologiasta? Miksi-kysy-

mykset pohjautuvat tavoitteisiin ja arvoihin, joita kasvatukselle ja opetukselle on 

määritelty. Miten -ja millä- kysymykset taas kertovat niistä menetelmistä, joilla 

tavoitteet voidaan saavuttaa. (Mertala 2020, 10.) 

Teknologiakasvatus on tärkeää lasten tulevaisuuden kannalta. Maailmaa muut-

tuu nopeaa tahtia ja tietoa on koko ajan enemmän saatavilla. Suurin osa lapsista 

ja nuorista työskentelee aikuisina tiedontuottamisen parissa. Tähän olisikin hyvä 

antaa lapsille jo nyt hyvät valmiudet ja innostaa lapsia tutkimaan ja tuottamaan 

tietoa itse, koska sitä tullaan tarvitsemaan yhä enemmän tulevaisuuden työnteki-

jöinä. (Sarén 2019, 13.)  

Varhaiskasvattajat ovat melko epävarmoja omista tieto- ja teknologiataidoistaan 

ja kokevat puutteita omassa teknologiaosaamisessaan. (Turja 2020.) Mertala 

muistuttaakin artikkelissaan (2022) varhaiskasvattajia siitä, että se miten varhais-

kasvattajat suhtautuvat teknologiaan ja sen tuomiin haasteisiin, mallintaa lapsille 

tietynlaista toimijuutta. Aina internetyhteydet eivät toimi ja se hankaloittaa suun-

niteltua opetustuokiota. Tällaiset tilanteet voidaan kääntää mahdollisuudeksi ha-

vainnoida teknisiä ratkaisuja, miten internet toimii ja mitä sen toimivuus edellyt-

tää. (Mertala 2022, 26.) Vaikkei teknologialaitteiden toimivuus olisikaan aina 

helppoa, eikä meistä jokainen niitä osaa käyttää, niitä voidaan silti ihmetellä yh-

dessä lasten kanssa.  

Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja heillä on valtava tiedonhalu. Aikuisten on 

hyvä tarttua näihin tilanteiseen ja kannustaa lapsia tutkimaan, ottamaan asioista 

selvää ja kannustaa lapsia tuottamaan itse tietoa. Teknologiakasvatuksessa las-

ten osallisuus on tärkeää ja lapsi nähdään tasavertaisena tiedon tuottajana, joka 

tukee myös lapsen ongelmanratkaisukykyä, ajattelua, oppimista ja toimijuutta. 

(Sarén 2019, 12–13.) Teknologiakasvatuksessa olisikin tärkeää huomioida, ettei 

oppiminen olisi ainoastaan tiedon hankintaa tai oppimispelien pelaamista, vaan 

keskiössä tulisi olla lasten tuottamat tuotokset ja sen huomioiminen pedagogi-

sessa toiminnassa (Mertala 2020, 16).  
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Teknologiakasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää nyky-

päivän digitalisaatio huomioiden. Teknologialaitteet ja erilaiset sovellukset lisään-

tyvät joka alalla. Helposti uskotaan, että lapset ovat syntyjään taitavia käyttämään 

erilaisia teknologialaitteita mutta, todellisuudessa näin ei kuitenkaan aina ole. 

Moni lapsi osaa käyttää internettiä monipuolisesti mutta heillä ei useinkaan ole 

tietoa, mikä internet itsessään on ja mihin sitä tarvitaan. Tämä haastaa myös var-

haiskasvattajia, koska internet on itsessään hyvin läpäisevä ja yltää kaikkialle. 

Samaan aikaan se on näkymätön, mikä tekee siitä entistä haastavamman käsit-

telykohteen. (Mertala 2020, 21.) Samalla lailla koodit ja ohjelmointi ovat aineetto-

mia ja näkymättömiä, vaikka ovat edellytyksiä teknologian toimivuuden kannalta. 

Se miten näitä opetetaan lapsille, haastaa varmasti varhaiskasvattajia.  

Tänä päivänä, kun kaikkien teknologisten laitteiden käyttö on jo itsestäänselvyys, 

olisi hyvä lisätä tietoa, mitä laitteiden taustalta löytyy. Miten kaikki laitteet toimi-

vat? Mitä laitteita ja toimintoja voisi suunnitella itse? Tämä on vähintäänkin tämän 

päivän lasten tulevaisuuden kannalta merkittävää. Heistä yhä isompi osa, tulee 

työskentelemään digiajan osaajina, ohjelmoinnin parissa. Teknologia kehittyy 

koko ajan ja töitä löytyisi jo nyt enemmän kuin osaajia.   

Myös teknologiakasvatukseen kuuluu läheisesti ohjelmoinnillinen ajattelu. Tek-

nologiakasvatuksen tavoitteena varhaiskasvatuksessa on opettaa lapsia ymmär-

tämään ihmisen rakentamaa, teknologista maailmaa sekä luonnon ja ihmisten 

apuna olevaa teknologiaa. Lapsia kannustetaan toimimaan innovatiivisesti, luo-

vasti, vastuullisesti ja itseensä luottaen teknologian parissa. Ohjelmoinnillisuus 

mahdollistaa itsensä toteuttamisen ja yhdessä tekemisen. Tavoitteena on ym-

märtää, miksi erilaisia esineitä ja teknisiä laitteita on olemassa ja miten ne ovat 

luonnolle tai ihmiselle avuksi sekä mitä varten ne on kehitetty. (Turja 2020, 197.) 

Laitteiden toimintaidean selvittäminen tukee myös ohjelmoinnillista ajattelua.  

Ohjelmointiosaamista opetetaan lapsille ohjelmoinnillisen ajattelun kautta var-

haiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Teknologiakasvatuksen ja ohjelmointi-

osaamisen opettamisessa lapsille sovelletaan paljon samanlaisia keinoja. Tek-

nologiakasvatuksessa tutustutaan teknologialaitteisiin ja siihen mitä teknologia 
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on mutta ohjelmointiosaamisessa mennään vielä hieman syvemmälle teknolo-

gian maailmaan. Ohjelmointiosaamisessa tutustutaan siihen, mitä kaikkea tekno-

logian takana on sekä miten teknologia toimii, miten me sitä käytetään. Seuraa-

vaksi keskitynkin siihen, mitä ohjelmointiosaaminen on varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa.  
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4 OHJELMOINTIOSAAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUK-
SESSA 
 

Seymour Papert (1980) esitti vision jo yli 30 vuotta sitten, että tietokoneet tulisivat 

olemaan olennainen osa lasten elämää 2000- luvulla. Papert ennusti, että lapset 

tulisivat hyödyntämään tietokoneita ohjelmoimalla robotteja, säveltämällä musiik-

kia, suunnittelemalla omia pelejään sekä tuottamalla erilaista luovaa toimintaa ja 

tuotosta. 1980-luvulla tuhansissa kouluissa alettiinkin opettamaan ohjelmointia ja 

koodaamista lapsille. Innostus kuitenkin hiipui pian ja tietokoneita käytettiin suu-

rimmaksi osaksi vain tiedon hankintaan ja tuottamiseen. Niinpä ohjelmoinnin ope-

tus jäi vain pienelle osalle opiskelijoille toteutettavaksi. (Kafai & Quinn 2014, 10–

11.) 

Papertin ennustus on käynyt melko lailla toteen, kun mietitään tätä päivää. Erilai-

set teknologialaitteet lisääntyvät koko ajan. Lapsilla on jo käytössään puhelimet, 

pelikoneet, interaktiivisia leluja, kannettavia tietokoneita sekä ipadeja ja tablet-

teja. Lapset hyödyntävät ohjelmointia pelatessaan pelejä, viestitellessään kave-

reilleen sekä etsiessään tietoa internetistä. Silti osa ennustuksesta jäi vajavaksi. 

Lasten ohjelmoinnillisen ajattelun tukeminen ei ole samalla tasolla kuin teknolo-

gia laitteiden käyttö. (Kafai & Quinn 2014, 10–11.) 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa ohjel-

mointiosaamista ei ole vielä kirjattu mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 

ohjelmointia olisi hyvä opettaa jo alle kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatuksessa 

ohjelmointiosaamisen edistäminen kuuluu laaja-alaiseen osaamiseen, moniluku-

taitoihin sekä tieto- ja viestintäteknologisiin taitoihin. Ohjelmoinnillisen ajattelun 

sisältöjä ja tavoitteita löytyy laaja-alaisen osaamisen monilukutaidoista sekä tieto- 

ja viestintäteknologisesta osaamisesta. Nämä taidot määritellään varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa (2018) sekä esiopetuksen opetussuunnitelmassa 

(2014) tulevaisuuden osaamisena, joihin tulisi tutustua lasten kanssa leikkien ja 

tutkien. Näitä taitoja tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, vuorovaikutuksessa 
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toisten kanssa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Tieto- ja viestintätek-

nologinen osaaminen ja monilukutaito edistävät myös lasten koulutuksellista ja 

kasvatuksellista tasa-arvoa. (Opetushallitus 2018, 26.)  

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteisiin (2021) oh-

jelmointiosaaminen jo kuuluu osana tieto- ja viestintäteknologiaosaamista. Kak-

sivuotisessa esiopetuskokeilussa lapset tutustuvat digitaalisten sovellusten ke-

hittämiseen ja ohjelmoinnin periaatteisiin, samalla vahvistaen lasten loogista ajat-

telukykyä. (Opetushallitus 2021.) Peruskoulun opetussuunnitelmaan ohjelmointi 

on kuulunut jo vuodesta 2016. Peruskoulussa ohjelmointi kuuluu tieto- ja viestin-

täteknologiseen osaamiseen. (Opetushallitus 2014, 103.) Ohjelmointiosaaminen 

on vielä uusi käsite varhaiskasvatuksessa, jonka vuoksi siitä on vielä hyvin vähän 

tutkimustietoa Suomessa. 

Ohjelmointi tuodaan varhaiskasvatuksessa ohjelmoinnillisen ajattelun kautta 

opetukseen. Ohjelmoinnillinen ajattelu linkittyy varhaiskasvatussuunnitelman 

laaja-alaiseen osaamiseen. Varhaiskasvatuksessa laaja-alaisen osaamiseen 

kuuluvat arvojen, asenteiden, tietojen ja taitojen kokonaisuudet. Nämä osaami-

sen osa-alueet mukautuvat ympäröivän maailman muutoksien kautta. (Opetus-

hallitus 2018.) Ohjelmointia ymmärtääkseen on hyvä tukea lapsen ohjelmoinnilli-

sen ajattelun harjoittelua sekä perusteiden oppimista (Liukas 2015, 3). 

4.1. Mitä ohjelmointi on? 
 

Ohjelmoinniksi (programming) kutsutaan ohjeiden antamista tietokoneelle. Ilman 

ohjeita, tietokone on vain hyödytön kokoelma erilaisia osia. (Kügelgen & Laukko-

nen 2020, 34.) Ohjelmoinnin avulla tietokone toimii, siten miten sitä käytetään.  

Ohjelmointi on siis viestintää tietokoneen kanssa. Ohjelmointi on erilaisia käskyjä, 

joiden avulla saadaan joku tekemään jotain. (Opetushallitus & kansallinen audio-

visuaalinen instituutti 2021.) Tietokoneen ohjelmointikieli on koodi, jolla tietoko-

netta käsketään toimimaan. Koodaaminen on tietokoneen ohjelmointia, jossa 

koodaaja syöttää tietokoneelle tarvittavia koodeja, joiden mukaan tietokone te-

kee, mitä haluamme sen tekevän. (Sarén 2019, 99.) Tietokoneelle ohje täytyy 
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pilkkoa pieniin osiin. Tehtävä tulee pilkkoa vaihe vaiheelta, jotta tietokone pystyy 

suorittamaan toiminnon oikein. Ohjelmoinnissa harjoitellaan selkeiden ja yksise-

litteisten käskyjen ja ohjeiden antamista. (Kügelgen & Laukkonen 2020, 34.) 

Tietokoneohjelma on monta ennalta annettua käskyä, joiden mukaan tietokone 

suorittaa sille annetun tehtävän. Algoritmi on yksityiskohtainen ohje, miten teh-

tävä suoritetaan. Tietokoneohjelmat sekä algoritmit ovat korvanneet jo monia pal-

veluita, joita on ennen hoitanut ihminen. Esimerkkinä ovat erilaiset lippupalvelut, 

jotka toimivat netissä, ilman ihmistä. Pankeissa on siirrytty pankkiautomaateille 

ja nettipankkiin, jonka myötä pankin henkilökuntaa on vähennetty. Nykyään jopa 

ruokaostokset voidaan maksaa itsepalvelukassoilla, eikä ihmiskontakteja vaa-

dita. (Hiltunen & Hiltunen, 2014, 207.) 

Ohjelmointi on myös asioiden laittamista järjestykseen, luokittelua ja sarjoitta-

mista. Ohjelmointi perustuu hyvin pitkälti logiikkaan. Ohjelmoinnissa tarvitaan 

päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. (Opetushallitus & kansallinen audiovi-

suaalinen instituutti 2021.) Ohjelmoinnin avulla voidaan saada uusia keinoja rat-

kaista arkisia ongelmia ja saavuttaa uusia ajatteluntapoja (Wing 2006). 

Ohjelmointi voi tuntua meistä monesta taidolta, jota osaavat tehdä vain ohjel-

moinnin asiantuntijat. Mutta yhä lisääntyvissä määrin ohjelmointi tulee kaikkien 

saataville ja on osa jokapäiväistä elämäämme. Päivän aikana hyödynnämme tie-

tokonetta monessa eri tilanteessa. Kaupassa käydessämme maksamme lähi-

maksulla, luemme uutisia puhelimesta sekä käytämme aktiivisuusmittaria mitta-

maan askeleitamme. Kaikkea tätä ohjaa ohjelmalauseet, jotka joku on kirjoittanut 

tietokoneen näppäimistöllä. Ohjelmointikieli näyttää usein vieraalta mutta jokai-

nen voi sitä halutessaan opetella. (Vorderman, 2015, 8–9.) 

Tietokoneet ja samalla ohjelmointi ovat nykyajan lapsille osa jokapäiväistä elä-

mää. Tämän vuoksi onkin tärkeää herätellä lasten kiinnostusta teknologiaan ja 

ohjelmointiin jo varhaisessa iässä. Ohjelmointia ymmärtääkseen on hyvä tukea 

lapsen ohjelmoinnillisen ajattelun harjoittelua sekä perusteiden oppimista. Lap-
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sen oppiessa ohjelmoinnin periaatteet, on hänen helpompi ymmärtää myös oi-

keaa ohjelmointikieltä. (Liukas 2015, 3.) Ohjelmointi nähdään tulevaisuuden tai-

tona ja lapsille olisi hyvä näyttää, että ohjelmointia on mahdollista kaikkien ope-

tella. 

4.2. Mitä ohjelmoinnillinen ajattelu on? 
 

Ohjelmoinnillinen ajattelu on ajattelutapa, jonka avulla ratkaistaan ongelmia. Oh-

jelmoinnillisen ajattelun tarkoituksena ei ole ajatella kuin tietokone, vaan sen 

avulla ongelmat pyritään saamaan muotoon, jolloin tietokone voisi ne ratkaista. 

Se on ongelmanratkaisua, jossa ongelma pilkotaan pieniin osiin. (Wing 2006.) 

Ohjelmoinnillinen ajattelu tarkoittaa erilaisia ajattelun taitoja. Se on ongelman 

purkamista osiin, toiminnan kaavojen tunnistamista ja niiden muodostamista 

sekä toimintojen yleistämistä ja automatisointia. Ohjelmoinnillisen ajattelun avulla 

ratkotaan ongelmia. (opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 

2021.) Ohjelmointiajatteluun kuuluu myös käskyjen antamisen opettelu, jota tul-

laan tarvitsemaan varsinaisessa ohjelmoinnissa myöhemmin. (Liukas 2015, 3.)  

Wing (2006) teki ohjelmoinnillisen ajattelun käsitteenä tunnetuksi. Hänen mu-

kaansa jokaiselle lapselle tulisi opettaa ohjelmoinnillista ajattelua ja hän näkee 

sen yhtä tärkeänä kuin lukemisen ja kirjoittamisen opettelun taidot. Ohjelmoinnil-

lisen ajattelun hän näkee tulevaisuuden taitona, jota kaikki tulevat tulevaisuu-

dessa tarvitsemaan ja käyttämään. Hänen mielestään ohjelmoinnillinen ajattelu 

pitäisi kuulua ihmisen perustaitoihin. (Wing 2012.)  

4.3. Mitä ohjelmointiosaaminen on? 
 

Ohjelmointiosaaminen on hyödyllinen taito jokaiselle, eikä siinä ole kyse pelkäs-

tään koodaamisesta. Ohjelmointiosaamiseen liittyy olennaisesti ymmärrys digi-

taalisesta ja ohjelmoidusta maailmasta, siinä toimimisesta sekä ymmärryksestä, 

mitä ohjelmoimalla voidaan saada aikaan. Myös monipuoliset ajattelun taidot 

ovat osa ohjelmointiosaamista. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti 2021.)  
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Ohjelmointi ei ole vain koodien lukemista ja kirjoittamista, vaan monipuolista ym-

märrystä digitaalisesta ja ohjelmoidusta maailmasta. Yhä useampi arkipäiväinen 

esine, asia tai palvelu on ohjelmoitu. Lasten leluissa on muutaman vuoden aikana 

lisääntyneet interaktiiviset lelut. Lapset onkin hyvä saada tietoisiksi siitä, että mikä 

tahansa esine voi toimia tietokoneen avulla, eli on ohjelmoitu. Tätä voidaankin 

lasten kanssa tarkastella yhdessä.  

Ohjelmoinnin tutuksi tuominen lapsille on myös tärkeä osa ohjelmointiosaami-

sessa. Ohjelmointiosaamisen opettamisen lähtökohtana on tehdä ohjelmointi kä-

sitteenä lapsille tutuksi. Voidaan sanoittaa tilanteita sanomalla, ”aletaan ohjelmoi-

maan! Tai kokeillaan koodaamista”. Varhaiskasvatusikäisille lapsille on suun-

nattu erilaisia ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja ohjelmointiin liittyvää kirjallisuutta, 

jota voidaan hyödyntää hyvin eri ikäisten lasten kanssa. Mm. Linda Liukkaan kir-

joittamat ”Hello Ruby”-kirjat ovat tähän tarkoitukseen erinomaisia. (Liukas 2015, 

3). Pienten lasten kanssa ohjelmoinnillisessa ajattelun opettelussa voidaan käyt-

tää paljon kuvia apuna. Varhaiskasvatuksessa ohjelmointia tuodaan ohjelmoin-

nillisen ajattelun ja ongelmanratkaisun myötä opetukseen. Ohjelmointiin voidaan 

ottaa mukaan laitteita, kun lapsi on siihen valmis ja sille nähdään pedagoginen 

tarve. 

Ohjelmointiosaaminen nähdään kansalaistaitona. Lapsia opetetaan lukemaan ja 

kirjoittamaan, vaikkei heistä jokaisesta tulekaan ammattikirjailijaa aikuisena. 

Nämä taidot nähdään kuitenkin tarpeellisena jokaiselle, ihan kuten ohjelmointikin. 

Ohjelmointia on hyvä opettaa lapsille, vaikkei heistä jokaisesta tulisikaan tulevai-

suudessa ohjelmoinnin asiantuntijaa, mutta heille on hyvä näyttää, mitä kaikkia 

mahdollisuuksia heillä tulevaisuudessa on ja mitä ohjelmoinnin avulla voidaan 

saada aikaiseksi. (Bers 2021, 8.)   

Ohjelmointiin liittyvien taitojen ja ohjelmoinnillisen ajattelun harjoittelu ei ole uusi, 

erillinen tai ylimääräinen tehtävä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Näitä 

taitoja voidaan harjoitella lasten kanssa monien tuttujen keinojen avulla ja myös 

ilman ohjelmoitavia laitteita. Ohjelmointiin voidaan tutustua lasten kanssa leikkien 

ja toiminnallisten ohjeiden avulla. (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2021, 
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4.) Monia asioita tehdään jo paljon lasten kanssa, mutta ohjelmointiosaamiseen 

laaditut sisällöt ja kuvaukset auttavat tekemään asioita nyt tietoisesti ja tavoitteel-

lisesti. Näin ollen pedagoginen toiminta on myös helpompi yhdistää ohjelmointi-

osaamisen kehittämiseen, kun asioita tehdään tietoisesti. 

4.4. Ohjelmointiosaamisen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Uudet lu-
kutaidot-kehittämisohjelman mukaisesti 
 

Ohjelmointiosaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa voidaan jakaa 

kolmeen osakokonaisuuteen, jonka avulla ohjelmointiosaamiseen tutustutaan 

lasten kanssa. Pääalueita ovat ohjelmoinnillinen ajattelu, tutkiva työskentely ja 

tuottaminen sekä ohjelmoiduissa ympäristöissä toimiminen. Nämä pääalueet ja 

niiden sisällöt ovat rakennettu vastaamaan Varhaiskasvatussuunnitelmaan 

(2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelmaan (2018) kuuluvia tavoitteita. Uudet 

lukutaidot- kehittämisohjelma on luonut ohjelmointiosaamiselle seuraavat sisällöt 

ja tavoitteet. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2021.) 

Nämä sisällöt mallintavat hyvää pedagogista toimintaa, jolla lasten ohjelmointi-

osaamista edistetään varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetus-

suunnitelman mukaisesti. Seuraavaksi avaan teemoja Uudet lukutaidot- kehittä-

misohjelman laatimien sisältöjen mukaan, koska aihe on uusi, ei näitä teemoja 

ole aiemmin alle kouluikäisten lasten kanssa käsitelty. Olen lisännyt sisältöjen 

tueksi konkreettisia esimerkkejä siitä, miten niitä voitaisiin tuoda osaksi pedago-

gista toimintaa. 

4.4.1 Ohjelmoinnillinen ajattelu varhaiskasvatuksessa 
 

Pienille lapsille teknologinen maailma on mielenkiintoinen ja uusi. Asioita ja esi-

neitä voidaan nimetä yhdessä ja niihin voidaan tutustua käyttämällä kaikkia ais-

teja. Pienten lasten kanssa ohjelmointiosaamisen avulla voidaan tutustua tekno-

logiseen ympäristöön ja harjoitella ohjelmoinnissa tarvittavia perustaitoja ja val-

miuksia. Lasten kanssa voidaan harjoitella loogisen ajattelun taitoja, kuten ver-

tailua, luokittelua, järjestykseen asettamista sekä havainnoida toistuvia asioita ja 
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säännönmukaisuuksia. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 

2021.)  

Lasten kanssa voidaan vertailla ja luokitella leluja, esim. lajittelemalla kovat ja 

pehmeät, isot ja pienet, punaiset ja siniset lelut omiin ryhmiinsä. Ympäristöstä 

voidaan yhdessä etsiä ja havainnoida säännönmukaisuuksia. Näitä ovat esimer-

kiksi viikkojärjestys, käsien pesu ja pukemistilanteet. Pukemistilanteet voidaan 

myös järjestää kuvien avulla. Lasten omista vaatteista voidaan ottaa kuvat ja jär-

jestää ne oikeaan järjestykseen, jolloin kuvista syntyy toimintaohje eli algoritmi.  

Lapsille luontaisin tapa sisäistää asioita on liikkuminen ja tätä voidaan hyödyntää 

myös ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämisessä. (Sarén 2019, 60.) Erilaisia käsit-

teitä ja luokittelua voi lasten kanssa harjoitella kehon liikkeiden avulla. Sarjoitta-

mista ja luokittelua voi harjoitella järjestämällä lapset tiettyyn järjestykseen, esim. 

kyykky, istu, seiso, kyykky, istu jne. Yhdessä mietitään, mikä asento tulee seu-

raavaksi. Vertailua ja luokittelua voidaan harjoitella laittamalla leluja järjestykseen 

tiettyjen ominaisuuksien mukaan. Samalla harjaantuvat lasten ongelmanratkai-

sutaidot.  

Lasten kanssa voidaan opetella toimimaan yhdessä annettujen ohjeiden mu-

kaan. Näitä ohjelmointiosaamisen perustaitoja voidaan harjoitella lasten kanssa 

leikin avulla, pelaamalla, yhdessä kokeilemalla sekä omia ideoita suunnittele-

malla ja rakentamalla. (opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 

2021.) Lautapelien pelaaminen muun muassa kehittää ohjelmoinnillista ajattelua. 

Kokonaisvaltainen toiminta on myös hyödyksi lapsille, jolloin tiedeaineisiin voi-

daan tutustua esimerkiksi taiteen avulla, eli ilmaisulla, leikillä ja liikkumisella. 

(Sarén 2019, 61.) Näin voidaan huomioida samalla erilaisia oppijoita, kun ope-

tusta tapahtuu monien aistien välityksellä.  

Ohjelmoinnin käsitteisiin ja perusrakenteisiin voidaan tutustua leikkien ja toimin-

nallisten tehtävien avulla. Voidaan opetella toimimaan ohjeen mukaan, jotka voi-

vat olla sanallisia, kehollisia tai visuaalisia. (opetushallitus & kansallinen audiovi-

suaalinen instituutti, 2021.) Pienempien lasten kanssa ohjelmoinnissa voidaan 
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käyttää paljon apuna kuvia, kun yhteistä kieltä ei välttämättä vielä ole. Näin voi-

daan tukea samalla lapsen puheen kehitystä. Esimerkiksi sammakon kuva tar-

koittaa, että kaikki hyppivät kuten sammakot tai käden kuva tarkoittaa, että tapu-

tetaan käsiä yhteen. Pienillä lapsilla toimintaohjeet on hyvä olla konkreettisia, kun 

taas isommilla lapsilla voidaan käyttää erilaisia symboleja ja koodeja toimintaoh-

jeina.  

Lasten kanssa voidaan keksiä ja kokeilla itse lasten ideoimia toiminta- tai liikku-

mistapoja arjen tilanteisiin tai jo tuttuihin leikkeihin. Arjen ilmiöitä ja asioita pysty-

tään ihmettelemään yhdessä sekä harjoitella ja kehittää lasten ongelmanratkai-

sutaitoja (opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 2021.) Lapsille 

voidaan tuottaa ja keksiä ongelmia, joihin lapset voivat itse pohtia ja ideoida rat-

kaisuja. Voidaan esimerkiksi miettiä, miten yletetään hyllyn korkeimmalle tasolle. 

Millaisia erilaisia ratkaisuja lapset keksivät? Kokeillaan niitä yhdessä ja mietitään, 

mikä ideoista oli toimivin. Siirtymätilanteisiin voidaan myös keksiä erilaisia liikku-

mistapoja. Esimerkiksi päivälevolle mennessä lapset voivat näyttää kuvien 

avulla, miten haluavat siirtyä lepohuoneeseen, esimerkiksi hiippailen vai saat-

taako aikuinen sänkyyn asti. Näitä toimintaohjeita voidaan lasten kanssa miettiä 

yhdessä ja laittaa ne kuvin ryhmän seinälle, josta lapsi voi aina näyttää siirtyessä 

lepohuoneeseen.  

4.4.2. Ohjelmoinnillinen ajattelu esiopetuksessa 
 

Ohjelmoinnillista ajattelua voidaan tukea esiopetuksessa ohjaamalla lapsia ver-

tailemaan, luokittelemaan ja järjestelemään asioita tiettyjen ominaisuuksien mu-

kaan sekä mietitään yhdessä syy-seuraussuhteita. Esiopetuksessa lasten 

kanssa voidaan yhdessä kokeilla ja tuottaa leikillisesti säännönmukaisia ja tois-

tuvia tapahtumia. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2021.) 

Lasten kanssa voidaan järjestäytyä esimerkiksi riviin tiettyjen ominaisuuksien 

mukaan, kuten t-paita, villapaita, t-paita, villapaita jne. Toiset pohtivat, millä logii-

kalla järjestys on tehty ja mitkä asiat siinä toistuvat. Tehtyjä valintoja selitetään 

yhdessä.  
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Lasten kanssa voidaan pohtia yhdessä arjen ilmiöitä ja niihin liittyviä kysymyksiä 

sekä kannustetaan lapsia tutkimaan niitä. Voidaan havainnoida yhdessä ympä-

ristöä sekä harjoitella selittämään havaintoja ja kokeilla omia ratkaisuja. (Opetus-

hallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2021.) Miten esimerkiksi liiken-

nevalot toimivat ja miten älyrannekkeet voivat seurata meidän liikkumistamme? 

Ohjelmoinnillisen ajattelun avulla voidaan herätellä lasten mielenkiintoa erilaisia 

digilaitteita kohtaan ja siihen, miten mikäkin laite toimii.  

Esiopetuksessa voidaan tutustua jo algoritmin käsitteeseen. Ohjelmointi on käs-

kyjen antamista ja kun käskyjä annetaan monta yhdessä, muodostuu niistä toi-

mintaohje, eli algoritmi. Lasten kanssa voidaan tutkia erilaisia tapoja antaa ohjeita 

sekä erilaisia toimintaohjeita. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen ins-

tituutti 2021.)  

Lapset voivat harjoitella koodaamista monella eri tapaa. Se voidaan aloittaa yk-

sinkertaisesti tekemällä koodeja, eli perättäisten merkkien sanomia. Lapset voi-

vat rakentaa koodeja asettamalla riviin erilaisia materiaaleja, esim. kuvia, kiviä, 

värejä, keppejä tai leluja. Koodi voi olla esimerkiksi kivi, keppi, keppi, kivi jne. 

Materiaaleille tai koodeille keksitään omia merkityksiä, joiden mukaan toimitaan. 

Esim. kivi voi tarkoittaa hyppyä ilmaan tai keppi taputusta. Koodeja voi hyödyntää 

esim. jumppatuokiona. (Sarén 2019, 99–100.) 

4.4.3. Teknologiaan tutustuminen ja tutkiva työskentely varhaiskasvatuksessa 
 

Teknologian avulla lasten kanssa voidaan tutustua ohjelmointiin eri tavoin. Lap-

set ovat luonnostaan uteliaita ja heitä tulee rohkaista kokeilemaan ja tutkimaan 

erilaisia teknologisia laitteita sekä niiden toimintaperiaatteita. Lasten kanssa voisi 

rakentaa ja kehitellä itse laitteita ja esitellä niitä sitten toisille. Rohkaistaan lapsia 

kyselemään ja ihmettelemään ja etsitään yhdessä asioihin ratkaisuja. (Opetus-

hallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2021.) Voidaan esimerkiksi 

miettiä, mitä laitteita ympäristöstä löytyy ja nimetä niitä yhdessä. Ryhmän tekno-
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logialaitteita voidaan kuvata ja lajitella ne tiettyjen ominaisuuksien mukaan. Sa-

malla voidaan pohtia, mitä niistä voisi rakentaa itse. Näin voidaan samalla kehit-

tää myös ohjelmoinnissa tarvittavia ongelmanratkaisutaitoja ja oppia syy-seu-

raussuhteita. Annetaan lapsille mahdollisuus tehdä omia ratkaisuja, jonka myötä 

lapsen osallisuus myös korostuu. Oppiminen on tutkimusprosessi, jossa syntyy 

samalla tietoa ja ymmärrystä. (Sarén 2019, 60.)   

Teknologisiin laitteisiin tutustuminen vaatii, että erilaisia laitteita on esillä ja lasten 

nähtävillä. Usein laitteet vaativat vielä aikuista ohjaamaan ja olemaan apuna, 

mutta niitä voi laittaa esille, jotta lasten mielenkiinto herää ja houkuttelee tutustu-

maan erilaisiin laitteisiin. Uusiin laitteisiin on hyvä tutustua yhdessä lasten kanssa 

ja niitä voi hyödyntää erilaisissa ohjatuissa toiminnoissa, mikä vahvistaa samalla 

lasten teknologiataitojen kehittymistä. Erilaisissa laitteilla voidaan etsiä esimer-

kiksi yhdessä tietoa ja käyttää laitteita tutkimiseen tai dokumentointiin. (Sarén 

2019, 96.) Samalla voidaan miettiä ohjelmoituja ympäristöjä ja mitä kaikkea oh-

jelmoimalla voidaan saada aikaan.  

Pienten lasten kanssa ohjelmointiin voidaan tutustua myös erilaisten pelien 

avulla. Pelejä ja tuttuja leikkejä voidaan muokata ja niihin voidaan keksiä yhdessä 

uusia sääntöjä, liikkumistapoja tai tehtäviä. Eri oppimisen alueilla ja kaikessa toi-

minnassa voidaan harjoitella ohjelmoinnissa tarvittavia yhteistyön ja ajattelun tai-

toja. Teknologiaa voidaan ihmetellä yhdessä, kokeilla sitä, tutustua siihen sekä 

saada sen äärellä uusia kokemuksia teknologiasta ja samalla myös ohjelmoin-

nista. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2021.)  

Lasten kanssa leikitään ja lauletaan jo monia erilaisia pelejä ja leikkejä, jotka ke-

hittävät myös ohjelmointiosaamista, esimerkiksi kapteeni käskee- leikki, värileikki 

sekä ”jos sun lysti on”-leikki. Jalkapalloon voi keksiä uusia sääntöjä lasten 

kanssa. Sääntönä voi olla esimerkiksi, että hyvästä syötöstä saa aina yhden pis-

teen. Myös hippaleikkiä, voidaan leikkiä uusin säännöin, esimerkiksi hipan saatua 

kiinni, täytyy tehdä kolme X-hyppyä, jonka jälkeen leikkiä voi jatkaa. Tai mitä käy, 

jos hippa ei saisikaan ottaa kiinni toisia? Uudet säännöt voi kuvittaa ohjeiksi ja 

niiden toimivuutta voi kokeilla yhdessä.  
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4.4.4. Teknologiaan tutustuminen ja tutkiva työskentely esiopetuksessa 
 

Erilaisten leikkien avulla voidaan harjoitella ohjelmointia. Voidaan leikkiä esimer-

kiksi robottileikkiä, jossa toinen on robotti ja toinen antaa ohjeita, joiden mukaan 

tulee toimia. Ohjeita voidaan antaa eri muodoissa ja niitä voidaan yhdessä tes-

tata. Mahdollisuuksien mukaan toimintaohjeiden antamista voidaan kokeilla 

myös jollakin ohjelmoitavalla sovelluksella tai laitteella. (Opetushallitus & kansal-

linen audiovisuaalinen instituutti 2021.)  

Yksi ohjelmointiopetukseen sopiva laite on Bee-bot- robotti, mitä ohjataan koo-

daamalla, nappeja painelemalla. Bee-Botin avulla harjoitellaan ohjelmoinnin al-

keita antamalla selkeitä ja havainnollisia toimintaohjeita. Bee-bot- roboteille löy-

tyy valmiita alustoja, joissa kulkea tai niitä voi helposti tehdä myös itse esim. maa-

larinteipin avulla. Bee-botin avulla tutustutaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja 

kehitetään samalla ohjelmoinnillisia valmiuksia lasten kanssa. Harjoitellaan toi-

mintaohjeiden antamista selkeillä tavoilla. (Kansallinen audiovisuaalinen insti-

tuutti 2021, 17.) 

Lapsia voidaan kannustaa yhteistyöhön keskenään tekemällä yhteisiä projekteja 

sekä yhteistä ongelmanratkomista. Lapsia olisi hyvä myös rohkaista esittämään 

omia ideoitaan toisille ja opetella yhdessä jakamaan tehtäviä keskenään yhteisen 

tehtävän toteuttamiseksi. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen insti-

tuutti 2021.) Yhdessä tekemisen taito on ohjelmointiosaamisessa yksi tärkeim-

mistä tavoitteista.  

Esiopetuksessa voidaan etsiä tietoa eri lähteistä robotiikkaa hyödyntävistä lait-

teista. Robotit ovat alkeellisesta älystä tai algoritmeista ja mekaanisesta rungosta 

koostuvia koneita, joita ohjaavat virtapiiri tai tietokoneohjelma. (Sarén 2019, 85.) 

Robotiikkaan voi tutustua lasten kanssa ja suunnitella sekä rakentaa myös omia 

robotteja tai laitteita. Omia suunnitelmia voidaan myös esitellä muille ja kuvailla 

niiden toimintaperiaatteita ja tarkoitusta. Lasten kanssa voidaan myös ideoida 

omia pelihahmoja. Ympäristö voidaan muokata lasten kanssa toiminnallisiksi ja 
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tarinallisiksi, joissa voidaan käyttää esimerkiksi sääntöjä, aikarajoituksia tai pis-

teiden laskua. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2021.) 

Esimerkiksi liikuntatuokioilla voidaan suunnitella lasten kanssa oma pelimaailma 

temppuradasta, mihin kuuluisi pisteiden laskua tai aikaraja. Lapset voisivat seik-

kailla näin itse suunnittelemassaan pelimaailmassa. Samalla voidaan lisätä las-

ten luovuutta ja mahdollisuutta tuoda itseään esille. Ohjelmointiosaaminen liittyy 

myös paljon pelimaailmaan ja erilaisten tietokonepelien tekemiseen ja näin sitä 

voidaan tuoda myös lapsille tutuksi. Osalle esiopetusikäisistä lapsista tietokone- 

ja konsolipelit ovat jo tuttuja, jolloin voidaan myös yhdessä miettiä ja selvittää, 

mitä pelien tekemiseen tarvitaan ja voisiko sellaisen suunnitella myös itse.  

Ohjelmoinnin voi tuoda tutuksi yhtenä oppimisen välineenä, koska lapset pääse-

vät ilmaisemaan itseään teknologian avulla. Samalla lapset saavat kokemuksia 

luovasta tekemisestä. Lasten kanssa on myös tärkeää tutustua tietokoneeseen 

ja herätellä lapsia pohtimaan, tunnistamaan ja nimeämään lähiympäristössä lait-

teita ja esineitä, jotka toimivat ohjelmoinnin avulla. Samalla voidaan pohtia ja tut-

kia yhdessä lasten kanssa, miten laitteet oikein toimivat. (Opetushallitus & kan-

sallinen audiovisuaalinen instituutti 2021.) Esiopetusikäisille on myös suunnattu 

monia ohjelmointiin ja koodaamiseen tarkoitettuja kirjoja, joita voi hyvin hyödyn-

tää ohjelmointiosaamisen opettamisessa. Näin voidaan tukea samalla myös las-

ten lukutaitoa. 

4.4.5. Ohjelmoitu ympäristö ja siinä toimiminen varhaiskasvatuksessa 
 

Lasten kanssa voidaan havainnoida teknologian roolia arkielämässä. Lasten 

kanssa voidaan miettiä yhdessä, millaista apua ja hyötyä ihmisille on erilaisista 

laitteista. Voidaan myös havainnoida ja tutkia, miten teknologian avulla voidaan 

seurata ihmisen toimintaa. Omasta lähiympäristöstä voidaan etsiä mm. käytän-

nön esimerkkejä, esimerkiksi liikkeentunnistimet tai aktiivisuusmittarit. Mietitään 

samalla yhdessä, miten nämä laitteet ja sovellukset voivat kerätä tietoja ihmisen 

toiminnasta. (Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2021.) Lap-

sen lähiympäristöstä löytyvien laitteiden toiminta herättää lapsissa uteliaisuutta. 
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Miten esimerkiksi hana menee päälle, kun lapsi laittaa käden sen alle, tai miten 

automaattiset valot menevät päälle, kun lapsi astuu huoneeseen?  

Pienten lasten leikkeihin voi lisätä erilaisia teknologiaa jäljitteleviä leikkivälineitä 

tai vanhoja jo käytöstä poistettuja välineitä, kuten puhelimia tai kaukosäätimiä. 

Välineet innostavat lapsia leikkimään teknologian käyttäjiä, keksijöitä, suunnitte-

lijoita sekä kehittämään erilaisia leikkejä ihmisten apuna olevista palveluista, ku-

ten poliisileikkiä tai lääkäriä. Tämänlaiset roolileikit vahvistavat myös lasten iden-

titeettiä teknologisina toimijoina. Lasten kanssa leikki ja teknologinen toiminta 

usein kietoutuvat monella tavalla toisiinsa. Vanhojen laitteiden kanssa tutkiessa 

ja leikkiessä lapset voivat leikkiä korjaajaa mutta käyttävät samalla oikeita ruuvi-

meisseleitä. Erilaiset rakenteluleikit myös kehittävät lasten ohjelmoinnillista ajat-

telua, kun lapset tutkivat rakennusmateriaalien ominaisuuksia ja toimintaa sekä 

suunnittelevat omia rakennelmiaan. (Turja, L. 2020, 202–204.)  

4.4.6. Ohjelmoitu ympäristö ja siinä toimiminen esiopetuksessa 
 

Esiopetuksessa ohjelmoituun teknologiaan voidaan lasten kanssa tutustua poh-

timalla, millaisia erilaisia laitteita ja sovelluksia on, joilla kerätään tietoja ihmisen 

toiminnasta. On hyvä tutustua myös tietokoneeseen ja nimetä laitteita ja esineitä, 

jotka toimivat tietokoneen ohjaamina. Samalla voidaan tutkia laitteiden toiminta-

periaatteita. Lasten kanssa voidaan keskustella myös heille tutuista mediasisäl-

löistä ja ympäristöistä, joissa he niitä käyttävät. Yhdessä voidaan esimerkiksi 

miettiä, miksi suoratoistopalveluissa käyttäjille suositellaan erilaisia sisältöjä. 

(Opetushallitus & kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2021.) Lasten kanssa 

on hyvä pohtia myös mediaan liittyviä turvataitoja.  

Esiopetusikäisten lasten kanssa voidaan tutkia teknologiaa ja pohtia sitä yhdessä 

keskustellen. Yhdessä voidaan selvittää, mihin mitäkin laitteita tarvitaan ja miten 

tulisimme toimeen ilman tiettyjä laitteita. Samalla voidaan myös pohtia, miten 

aiemmin on asiat tehty, mihin nykyään tarvitsemme erilaisia laitteita. Lasten 

kanssa voidaan myös pohtia sitä, mitä laitteita ihminen todella tarvitsee ja mitkä 

laitteet ovat niitä, joita käytetään vain oman mielenkiinnon vuoksi. (Turja, L. 2020, 
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200.) Samalla voi pohtia ja ideoida, mihin arjen toimintoihin voisi keksiä laitteita, 

jotka auttaisivat itseään arjessa.  Lapset voisivat myös suunnitella oman laitteen. 

Omien ideoiden ja tuotoksien suunnittelu vahvistaa myös matemaattista ajatte-

lua, kun määriä mitataan ja kokoja verrataan ja erilaisia muotoja sovitetaan yh-

teen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

   

 

5 MENETELMÄLLINEN TOTEUTUS  

5.1. Työpajan eli intervention suunnittelu 
 

Opinnäytetyöni on kehittämispainotteinen toimintatutkimus, jossa lähtökohtana 

on kehittää varhaiskasvattajien ohjelmointiosaamista sekä selvittää, millaisena 

varhaiskasvattajat kokevat ohjelmointiosaamisen ja miten eri tavoin he toteutta-

vat sitä työssään lasten kanssa. Opinnäytetyössäni sovelsin toimintatutkimuk-

selle tyypillistä prosessityöskentelyä. Toimintatutkimukseen liittyy aina uuden op-

pimista ja oivaltamista, jonka myötä myös käytännön elämässä pitäisi tapahtua 

muutosta (Juuti, P. & Puusa, A. 2020, 267). 

Taulukko 1. Opinnäytetyöni eteneminen. 

SYKSY 2021 KEVÄT 2022 SYKSY 2022 

Aiheen ja kohderyhmän-
valinta 

Toimeksiantosopimuk-
sen kirjoittaminen 

Ohjelmointiosaamiseen 
tutustuminen 

Teoriatiedon keräämi-
nen 

Aiheen rajaaminen 

Tutkimuslupa, aineiston-
hallintasuunnitelma, tut-
kimuseettinen infor-
mointi osallistujille 

Teoriatiedon keräämi-
nen 

Työpaja 

Haastattelut ja niiden lit-
terointi 

Haastatteluaineiston lä-
pikäynti 

Opinnäytetyön kirjoitta-
minen ja viimeistely 

Mediatiedote 

Opinnäytetyöseminaari 

 

 

 

Taulukossa 1 kuvaan, miten opinnäytetyöni eteni aikataulullisesti. Opinnäytetyöni 

käynnistyi tarpeesta lisätä tietoa ohjelmointiosaamisesta Rovaniemen varhais-

kasvatuksessa ja esiopetuksessa. Rovaniemellä oli vasta käynnistynyt Uudet lu-

kutaidot-kehittämisohjelma ja sen myötä ohjelmointiosaamista tultaisiin kehittä-

mään varhaiskasvattajien työssä. Sain idean kehittämistyöhöni Rovaniemen var-
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haiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian suunnittelijalta, joka oli hanketyön-

tekijänä Uudet lukutaidot-kehittämisohjelmassa. Kysyin opinnäytetyöhöni mu-

kaan kahta kunnallista varhaiskasvatusyksikköä, joista toisessa olin itse työsken-

nellyt kahden vuoden ajan. Kävin varhaiskasvatusyksiköissä esittelemässä opin-

näytetyöni tavoitteita ja toteutusta sekä kysyin heidän halukkuuttaan lähteä mu-

kaan opinnäytetyöhöni. Osallistuessaan he osallistuisivat suunnittelemaani työ-

pajapäivään ja sen jälkeen toteutettaviin haastatteluihin. Molemmat yksiköt halu-

sivat osallistua opinnäytetyöhöni.  

Opinnäytetyössäni tuon uutta käsitettä, eli ohjelmointiosaamista, tutuksi varhais-

kasvatuksessa sekä esiopetuksessa ja varhaiskasvattajat ovat aktiivisesti mu-

kana tutkimuksessa oman työnsä kehittämisen myötä. Toimintatutkimus käynnis-

tyy yleensä tarpeesta muuttaa jotain toimintatapaa, mutta opinnäytetyössäni pyy-

sin varhaiskasvatusyksiköitä mukaan työhöni, jossa kehitettäisiin yhdessä heidän 

pedagogista toimintaansa ohjelmointiosaamisen parissa. Tavoitteena toiminta-

tutkimuksessani oli saada ohjelmointiosaaminen osaksi varhaiskasvattajien pe-

dagogista toimintaa työpajani avulla.  

Taulukko 2. Kehittämisprosessini eteneminen. 

SYKSY 2021 KEVÄT 2022 SYKSY 2022 

Kehittämisprosessin tar-
peen arviointi 

Kohderyhmän valikoitu-
minen 

Varhaiskasvattajien tie-
dottaminen ja pyytämi-
nen mukaan 

Työpajapäivän sopimi-
nen 

Työpajapäivän suunnit-
telu 

Yhteistyö toimeksianta-
jan kanssa 

Yhteistyö Luma-keskuk-
sen kanssa 

Työpajapäivä 5.2.2022 

Haastattelut/palautteen 
keruu 

Haastatteluiden läpikäy-
minen  

Haastatteluista saadun 
palautteen kokoaminen 

Kehittämisprosessin yh-
teenveto 
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Taulukossa 2 avaan kehittämisprosessiani aikataulullisesti. Opinnäytetyössäni 

sovellan toimintatutkimuksessa usein hyödynnettävää prosessityöskentelyä. 

Suunnittelin työyhteisöille työpajan, eli intervention ohjelmointiosaamisesta. Toi-

mintatutkimus perustuu interventioon, jonka avulla sosiaalista todellisuutta pyri-

tään muuttamaan. Toiminta-tutkimuksen tavoitteena on saada käytännönhyötyä 

muillekin kuin tutkijalle. (Heikkinen 2010, 27–28.) Toimintatutkimuksessa tutkija 

on mukana yhteisössä, jota tutkii ja pyrkii itse aktiivisesti vaikuttamaan kohdeyh-

teisöönsä (Heikkinen 2019, 224). Omassa opinnäytetyössäni toteutin tuon inter-

vention suunnittelemalla ja toteuttamalla työyhteisöille työpajan ohjelmointiosaa-

misesta, johon olin ensin itse hyvin perehtynyt. 

Kohderyhmän valikoitua lähdin liikkeelle teoriatiedon kartuttamisesta ja aiemmin 

tehdyistä tutkimuksista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjelmointiosaami-

seen liittyen. Aiempaa tutkimustietoa aiheesta oli hyvin vähän, joka asetti myös 

haasteita teoriatiedon ja lähteiden löytymiselle. Sen vuoksi olen hyödyntänyt pal-

jon työssäni Uudet lukutaidot- kehittämisohjelmaa ja hankkeen etenemisen 

myötä syntyneitä tietopaketteja. Syvällisen teoreettisen sekä käytännöllisen tie-

don hankinta ovat ensisijaisen tärkeitä toimintatutkimuksessa. Hyvä teoriatieto ja 

perehtyminen aiheeseen ovat edellytys siihen, että pystyin kehittämään varhais-

kasvattajien hyvää pedagogista toimintaa ohjelmointiosaamisen huomioimisessa 

osana varhaiskasvatusta. Toimintatutkimusta aloitetaan harvoin pelkästään teo-

riasta tai käytännöstä, vaan yleensä mukana ovat molemmat lähtökohdat. Toi-

mintatutkimuksessa kohderyhmänä on muutokseen tähtäävä yhteisö, johon pyri-

tään vaikuttamaan tuottamalla tutkimusaineistoa. (Huovinen & Rovio 2010, 95.)  

Toimintatutkimus nähdään myös lähestymistapana, jossa käytännön kehittämis-

työ ja tutkimus yhdistetään (Heikkinen 2019, 215). Kun olin perehtynyt aiheeseen 

tarpeeksi, sovimme työyhteisön kanssa intervention eli työpajan ajankohdasta. 

Sovimme, että pitäisin työpajan heille jo sovittuna suunnittelupäivänään helmi-

kuussa. Työpajaa ennen minun tuli saada tutkimuslupa ja siihen liittyvät asiakirjat 

kuntoon, kuten aineistonhallintasuunnitelma, toimeksiantosopimus sekä tutki-

mussuunnitelma. Työpajaa suunnitellessani sain tukea ja hyviä käytännön ideoita 
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toimeksiantajaltani sekä Lapin LUMA-keskuksen asiantuntijoilta. Yhdessä mie-

timme esimerkkejä, joiden avulla pystyin tuomaan ohjelmointiosaamista käytän-

nön esimerkkien avulla tutuksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Samalla 

sain syvennettyä omaa tietoisuuttani ja osaamistani ohjelmointiosaamisen pa-

rissa. Toimintatutkimuksessa yleensä haetaankin käytäntöön sovellettavaa ja 

hyödynnettävää tietoa kehittämään käytänteitä. (Heikkinen 2019, 220.) 

Työpajan ohjelmointiosaamisesta toteutin helmikuussa 2022. Työpajassa pyrin 

lisäämään tietoa siten, että se olisi mahdollisimman helposti sovellettavissa käy-

tännön työhön ja eri ikäisten lasten kanssa tehtäväksi. Työpajan jälkeen aloin 

suunnittelemaan haastattelurunkoa ja kysymyksiä, joiden avulla saisin tutkimus-

kysymyksiini tukea sekä samalla palautetta kehittämisprosessistani. 

Huhtikuun lopulla sovimme muutaman työpajaani osallistuvan varhaiskasvattajan 

kanssa haastatteluista. Haastattelut toteutettiin etäyhteyden välityksellä ja ne 

kestivät 40 minuutista tuntiin. Sain haastateltavaksi kolme varhaiskasvatuksen 

opettajaa, joilta selvitin, millaisia kokemuksia ohjelmointiosaamisesta syntyi käy-

tännön työssä pitämäni työpajan jälkeen. Haastatteluista saatujen tulosten 

myötä, voidaan suunnitella tarvittavia kehittämisideoita tukemaan varhaiskasvat-

tajien ohjelmointiosaamista, jolloin toimintatutkimuksen sykli voidaan aloittaa 

alusta.   

 

5.3. Työpajan toteutus  
 

Työpajan ajankohta sovittiin marraskuussa 2021 samalla, kun olin kertomassa 

opinnäytetyöni kulusta ja tavoitteista opinnäytetyöhöni osallistuville varhaiskas-

vattajille. Työpajaani osallistuisi kaksi varhaiskasvatusyksikköä ja sovimme, että 

kokoontuisimme toisen varhaiskasvatusyksikön liikuntasaliin, jossa toteuttaisin 

toiminnallisen työpajan ohjelmointiosaamisesta.  
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Helmikuun lähestyessä suunnitelma työpajan toteuttamisesta toisen varhaiskas-

vatusyksikön liikuntasalissa, ei vallitsevien koronarajoitusten vuoksi ollutkaan so-

vittuna ajankohtana mahdollista toteuttaa, vaan se siirrettiin pidettäväksi etäyh-

teyden välityksellä. Tämä tietysti osaltaan aiheutti muutoksia suunnitelmiini, 

koska olin jo suunnitellut työpajan pidettäväksi paikan päällä. Niinpä aloin suun-

nittelemaan, miten saisin erilaiset toiminnalliset tehtävät toteutettua etäyhteyden 

kautta.  

Työpajaan olin valmistellut powerpoint-diaesityksen, jonka pystyin jakamaan hy-

vin myös etänä. Sovelsin suunnittelemiani tehtäviä kuitenkin siten, että lähetin 

osallistujille etukäteen ohjeistuksen, mitä työpajaan tulisi ottaa mukaan, jotta hei-

dän osallistumisensa toiminnallisiin tehtäviin onnistuisi. Ohjeistin heitä ottamaan 

valmiiksi rakennuspalikoita, esim. multilink, dublo-legoja tai puupalikoita. Näitä 

tarvikkeita löytyi onneksi jokaisesta päiväkodin lapsiryhmästä, joka osaltaan hel-

potti työpajaan valmistautumista. Lainasin myös Lapin Luma-keskukselta bee 

bot-robotteja 10 kappaletta. Vein ne työpajaa edeltävänä päivänä varhaiskasva-

tusyksiköihin valmiiksi seuraavan päivän työpajaa varten.  

Toteutin työpajan Google meet-videopalvelun välityksellä kahdelle varhaiskasva-

tusyksikölle lauantaina 5.2.2022. Aikaa työpajaani oli varattu kaksi tuntia. Yksi-

köissä on yhteensä kymmenen lapsiryhmää ja jokaisen ryhmän henkilökunta 

osallistui työpajaan saman aikaisesti. Jokaisessa lapsiryhmässä on kolme tai 

neljä työntekijää, eli osallistujia oli n. 30. Työpajani eteni valmistelemani power-

point- esityksen mukaan, jonka osallistujat saivat myös esitykseni jälkeen omaan 

käyttöönsä. Jokainen ryhmä oli fyysisesti läsnä oman lapsiryhmänsä tiloissa päi-

väkodilla, josta seurasivat esitystäni. Kaksi työntekijää osallistui esitykseeni ko-

toaan käsin. 
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Kuvio 3. Työpajan etenemisestä. 

Kuvioon 3. olen kirjannut työpajani etenemisen. Aloitin kertomalla alkuun, opin-

noistani sekä opinnäytetyöstäni. Koska ohjelmointiosaaminen on uusi käsite var-

haiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, syvennyimme siihen, mitä ohjelmointi ja 

ohjelmoinnillinen ajattelu ovat sekä miten ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toi-

mintaa voidaan opettaa varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa. Työpajaan 

valmistamani diasarja eteni samalla tavoin, miten opinnäytetyöni päälukuun 4, 

olen ohjelmointiosaamisen tietoperustaa avannut. Opinnäytetyöstäni löytyy myös 

kohdasta 4.4. ohjelmointiosaamisen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ja esi-

opetuksessa, johon olen kirjannut työpajassa käyttämiäni esimerkkejä ohjelmoin-

tiosaamiseen liittyen.  

Ohjelmointia toin tutuksi alkuun kuvien avulla. Diasarjassani on mm. kuvat pyy-

kinpesukoneesta ja askartelusta, joiden avulla toin ohjelmointia lähemmäksi var-

haiskasvattajien omaa arkea. Seuraavaksi avasin kuvien merkitystä. Pyykinpe-

sukonetta käyttää jokainen viikoittain, valitsee oikean pesuohjelman ja lämpötilan 

Opinnäytetyöni 
esittely

Uudet lukutaidot-
kehittämisohjelma

Mitä ohjelmointi 
on?

Esimerkkejä, 
esim.kuvia 

sarjoittamisesta, 
luokittelusta.

Mitä 
ohjelmoinnillinen 

ajattelu on?

Ohjelmointi tutuksi 
käsitteenä

Esimerkkejä, kuvia, 
video, erilaisia 

esimerkkileikkejä 
lasten kanssa

Ohjelmointiosaa-

minen

Ohjelmointiosaamine
n 0-5-vuotiaat

Esimerkkejä, 
leikkejä, pelejä, 
tehtäviä, video

Ohjelmointiosaa-

minen 
esiopetusikäiset

Materiaalipankki

Kehittämistehtävä

"Miten huomioida 
ohjelmointiosaami

nen omassa 
lapsiryhmässä?

(aikaa 3kk)
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OHJELMOINNIL-

LINEN TEHTÄVÄ 

OHJELMOINNILLI-
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OHJELMOINNILLI-
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sekä laittaa koneen päälle. Tällä tavoin pyykinpesukone ohjelmoidaan päälle. 

Myös askarteluhetket ovat päiväkodeissa viikoittaisia. Lapsille ohjeistetaan mitä 

välineitä askarteluun tarvitaan ja missä järjestyksessä askartelutoiminnot teh-

dään, eli me periaatteessa ohjelmoimme lapset askartelemaan. Näiden esimerk-

kien kautta pyrin tuomaan ohjelmointia konkreettisemmaksi varhaiskasvattajille 

ja selkeyttääkseni sitä, mistä ohjelmoinnissa on yksinkertaisimmillaan kyse. Teo-

riaosuuden ohella kerroin varhaiskasvattajille paljon konkreettisia esimerkkejä, 

mitä ohjelmointi on ja miten sitä voisi lasten kanssa toteuttaa. Näitä esimerkkejä 

olen kirjoittanut lukuun 4.5. Minulla oli esimerkkien havainnollistamisen tueksi ku-

via ja videoita pitkin esitystä. Esimerkkien, kuvien ja videoiden tarkoituksena oli 

tuoda ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa mahdollisimman selkeäksi var-

haiskasvattajille, jotta heidän olisi helpompi toteuttaa sitä myös omassa lapsiryh-

mässään.  

 

Kuva 1 Sarjoittaminen      Kuva 2 Luokittelu/järjestys 

Seuraavaksi kerroin, miten ohjelmoinnillista osaamista voidaan kehittää varhais-

kasvatuksessa ja mitä kaikkea ohjelmointi on. Ohjelmointiin kuuluu mm. asioiden 

laittamista järjestykseen, luokittelua ja sarjoittamista ja se perustuu hyvin pitkälti 

logiikkaan. Tähän väliin näytin muutaman kuvan, jossa mallinsin sarjoittamista. 

Yhdessä kuvassa oli palikoita, jotka olin laittanut värien mukaan järjestykseen 

(kuva 1). Yhdessä mietimme, minkä värinen palikka tulisi seuraavaksi. Toisessa 

kuvassa olin laittanut havun oksia tietyllä logiikalla järjestykseen (kuva 2). Kolmas 
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kuva oli perheestäni, jossa perheenjäseneni olivat tietyissä asennoissa tietyn lo-

giikan mukaan. Kaikkien kuvien kohdalla mietimme yhdessä, millä logiikalla jär-

jestys oli tehty. Oikeaa tai väärää vastausta ei ollut, vaan jokainen löysi oman 

logiikkansa asioiden ja esineiden sarjoittamiseen. Samalla huomasimme, että 

sarjoittamista voidaan harjoitella todella monissa eri tilanteessa ja ympäristössä. 

Käyttämäni esimerkit ovat myös mahdollista toteuttaa lasten kanssa.  

Ohjelmoinnillista ajattelua toin tutuksi tietopohjan myötä sekä erilaisten käytän-

nön esimerkkien kautta. Ohjelmoinnillinen ajattelu on ongelmien purkamista 

osiin, jossa esimerkkinä käytin lamppua, jota ei saada syttymään. Tarkistetaan, 

onko lamppu kytketty oikein. Ei ole, eli kytketään lamppu. Jos se on kytketty oi-

kein, niin onko polttimo palanut? Kyllä, polttimo on palanut, jolloin vaihdetaan 

uusi. Jos polttimo ei ole palanut, lamppu on rikki, joten ostamme uuden lampun. 

Näin pilkoimme ongelman osiin ja hyödynsimme ohjelmoinnillista ajattelua.  

Teoriaosuuksien välillä varhaiskasvattajat pääsivät tekemään myös omassa ryh-

mässään neljä ohjelmoinnillista harjoitusta, jotka olin jakanut esitykseni väliin tu-

kemaan teoreettista tietopohjaa. Tarkoituksena oli myös, että kun varhaiskasvat-

tajat tekevät itse ohjelmoinnillisia harjoituksia, ne jäisivät heille myös paremmin 

muistiin. Tällä tavoin esitykseni tuki myös erilaisia oppimistapoja. Ensimmäisessä 

ohjelmoinnillisessa tehtävässä varhaiskasvattajat harjoittelivat selkeiden ohjei-

den ja käskyjen antamista, olemalla vuorollaan robotteja ja ohjelmoijia. Yksi ryh-

mästä oli alkuun robotti, jota muut ohjelmoivat selkeillä ohjeilla.  

Seuraavaksi siirryimme ohjelmointiosaamiseen ja siihen, miten sitä lasten kanssa 

voidaan toteuttaa. Tärkeää on tuoda ohjelmointia käsitteenä tutuksi lapsille, jotta 

sitä voidaan heille myös opettaa. Sanoitetaan ohjelmointia ja koodaamista sekä 

hyödynnetään esimerkiksi kuvia, siinä mitkä esineistä ovat ohjelmoituja ja mitkä 

eivät. Näytin videon omasta lapsestani, missä hän ohjelmoi omaa ohjelmoitavaa 

leluaan. Hänellä oli videolla interaktiivinen lelukoira, joka tekee temppuja, kun 

vinkuvaa palloa painaa tietyn määrän. Esim. Lapseni painoi palloa kerran, niin 

koira istui. Video toimi myös hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka jo lapsilla on ohjel-



37 

 

   

 

moitavia leluja saatavilla ja miten niitä voidaan jo hyödyntää ohjelmointiosaami-

sessa. Samalla videolla nähtiin käskyjen antamista, ohjeiden kuuntelemista sekä 

lukumäärien opettelua. Ohjelmointiosaamisessa voidaan opetella monia erilaisia 

taitoja lasten kanssa. Videon jälkeen teimme heti toisen ohjelmoinnillisen tehtä-

vän, jossa varhaiskasvattajat koodasivat toisiaan yhdessä keksimillään koodeilla, 

esim. taputus = nosta kädet ylös, vihellys = hyppää ilmaan jne.  

Etenimme ohjelmointiosaamiseen tutustuessa ihan pienistä esiopetusikäisiin. 

Aloitimme siitä, miten aivan pienimpien kanssa voidaan tutustua teknologiaan ja 

harjoitella ohjelmoinnillisia valmiuksia. Lähiympäristöstä voidaan yhdessä etsiä 

ja nimetä laitteita ja pohtia voisiko niitä tehdä itse. Esiopetusikäisten kanssa niitä 

voisi myös rakennella itse. Erilaisia käskyjä voidaan harjoitella antamaan toisille 

eri tavoin. Käskyt voivat olla sanallisia, kehollisia tai visuaalisia. 

Muutamaan diaan olin kerännyt erilaisia tehtäviä, pelejä ja leikkejä lasten kanssa 

tehtäviksi ohjelmointiin liittyen. Eli esimerkiksi helmistä ja rakennuspalikoista voi-

daan rakentaa jokin muodostelma, jonka lapset tekevät mallista, jonka myötä sar-

joittaminen tulee tutuksi. Myös musiikissa voidaan hyödyntää, vaikka dublo-pali-

koita, siten että pienet legopalikat ovat ti-rytmi ja pitkä legopalikka taa-rytmi. Näin 

legot ovat kuin koodeja ja toimintaohjeita musiikkituokioilla.  

Kolmannessa ohjelmoinnillisessa tehtävässä varhaiskasvattajat rakensivat yh-

dessä annettujen ohjeiden mukaan, jonka myötä harjoiteltiin yhdessä toimimista 

sekä käskyjen antamista, joka on ohjelmointiosaamisessa olennaisessa roolissa. 

Tehtävässä tuli istua parin kanssa selät vastakkain ja toinen heistä antoi tarkat 

ohjeet, miten palikoilla rakennetaan. Kaveri ei saanut kysyä, eikä vastata, vaan 

hänen tuli toimia vain annettujen ohjeiden mukaan. Materiaaleina käytettiin le-

goja, multilink-kuutioita tai puupalikoita. Tämä harjoitus oli hyvä ohjeiden kuunte-

luharjoitteluun ja myös tätä harjoitusta voidaan soveltaen tehdä kaiken ikäisten 

lasten kanssa.  
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Lopuksi harjoittelimme ohjelmointia Bee Bot-roboteillä. Bee Bot-robottia ohjataan 

kulkemaan koodaamalla, nappeja painelemalla ja ne ovat erinomaisia jo alle kou-

luikäisten lasten kanssa ohjelmointiosaamisen opettelussa. Uudet lukutaidot-ke-

hittämisohjelman myötä opinnäytetyöhöni osallistuvat varhaiskasvatusyksiköt 

saivat myös kaksi uutta bee bot-robottia omaan käyttöönsä.  

Nämä harjoitukset, joita esitykseni ohessa tehtiin ovat sovellettavissa suoraan 

lasten kanssa tehtäviksi, tai niitä voidaan mukauttaa lasten iän, taitojen ja mie-

lenkiintojen mukaan sopiviksi. Jokainen ryhmä teki harjoitukset samanaikaisesti 

omassa ryhmässään. Seurailin harjoituksia etäyhteyden kautta ja autoin heitä 

tarvittaessa. Jokaiseen harjoitukseen olin varannut 10–15 minuuttia aikaa. Har-

joitusten jälkeen oli mahdollisuus kertoa ja jakaa toisille kokemuksia tehtävien 

sujumisesta.  

Esitykseni oli monipuolinen, siinä oli teoriaa ohjelmoinnista, esimerkkejä, kuvia, 

videoita sekä käytännön harjoituksia. Lopuksi näytin vielä kokoamani materiaali-

pankin ohjelmointiosaamisen tueksi. Olin kerännyt listan kirjoista sekä nettilin-

keistä, joita voi hyödyntää ohjelmointiosaamisen kehittämisessä.  

Esityksen lopuksi pyysin palautetta esityksestäni ja samalla varhaiskasvattajat 

jakoivat keskenään ajatuksia ja kokemuksia esityksestä ja harjoituksista. Suurin 

osa palautteesta oli positiivista ja jokaisessa ryhmässä oli innostusta uutta aihetta 

kohtaan. Muutama työntekijä kertoi, että työpajan aiheet olivat tuttuja mutta suu-

rimmalle osalle ohjelmointiosaaminen oli aiheena uusi. Työpajan kokonaisuutta 

pidettiin onnistuneena, esitys eteni loogisesti ja toiminnalliset tehtävät tukivat teo-

reettista osuutta. Työpajan päätteeksi jokainen ryhmä sai tehtäväkseen suunni-

tella, miten he voisivat omassa lapsiryhmässään toteuttaa ohjelmointiosaamista 

ja milloin. Varhaiskasvattajat jatkoivat esitykseni jälkeen suunnittelupäivää ke-

vään toimintakautta suunnitellen ja pystyivät huomioimaan suunnitellessaan lap-

siryhmänsä toimintaa myös ohjelmointiosaamisen toteuttamisen. Työpajan ja 

haastatteluiden jälkeen työpajaan valmistamani diaesitys on jaettu Rovaniemen 

varhaiskasvatuksen yleiseen käyttöön ja jokainen saa halutessaan hyödyntää 

sitä omassa työssään.  
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5.4. Haastattelut opinnäytetyöni palautteenkeruussa  
 

Toteutin opinnäytetyössäni haastattelut, joiden avulla sain palautetta kehittämis-

prosessistani. Haastatteluiden avulla selvitin myös varhaiskasvattajien ohjel-

mointiosaamisen hyödyntämistä työssään, jolloin haastattelu mahdollisti myös 

haastateltavan aktiivisen osallisuuden opinnäytetyöhöni. Haastatteluun osallistu-

vat olivat mukana pitämässäni työpajassa, jossa toin ohjelmointiosaamista tu-

tuksi lasten kanssa toimiessa. Haastatteluiden myötä halusin selvittää, millaisena 

varhaiskasvattajat kokivat ohjelmointiosaamisen työssään ja miten he toteuttivat 

sitä eri ikäisten lasten kanssa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työpajani 

jälkeen.  

Haastattelumenetelmänä käytin puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastat-

telua. Haastatteluita varten mietin haastatteluteemat ja osan kysymyksistä etu-

käteen mutta haastattelun edetessä tein lisäkysymyksiä tarvittaessa. Jokaisessa 

haastattelussa käytin samaa haastattelurunkoa, mutta kysymysten järjestys ja 

muoto vaihtelivat (Hyvärinen, Suoninen & Vuori 2021). Haastattelut toteutin yksi-

löhaastatteluina. Haastattelut tallensin teknisesti äänittämällä analysointia var-

ten.  

5.5. Eettiset lähtökohdat 
 

Tutkimuksen tulee noudattaa hyviä tieteellisen käytännön edellytyksiä, jotta tie-

teellinen tutkimus on luotettava, eettisesti hyväksyttävä ja sen tulokset ovat luo-

tettavia. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvat rehellisyys, tarkkuus ja huolel-

lisuus kehittämistyön kaikissa eri vaiheissa, eettisesti kestävä tiedon hankinta 

sekä toisten tutkijoiden töiden kunnioittaminen. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2012, 8.) Opinnäytetyössäni huomioin tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(TENK) tekemiä opinnäytetyön eettisiä ohjeita, joita ammattikorkeakoulut ovat si-

toutuneet noudattamaan. Noudatan työssäni yleistä huolellisuutta ja rehellisyyttä, 

kunnioitan muiden tutkijoiden tekemiä julkaisuja merkitsemällä lähdeviittaukset 
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ohjeistuksen mukaisesti sekä hankin työhöni tarvittavat tutkimusluvat Rovanie-

men varhaiskasvatukselta, ennen työpajan ja haastatteluiden toteuttamista. 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatus. 

Kohderyhmänä työssäni on varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, jonka vuoksi hain 

työlleni tutkimusluvan. Kohderyhmänäni kehittämistehtävässä on kaksi kunnal-

lista varhaiskasvatusyksikköä. Tutkimusluvan hain, kun sain opinnäytetyösuun-

nitelmani valmiiksi. Toimintatutkimusta tehdessä ja työn siirtyessä kenttätyöhön 

täytyy tarkistaa, että jokainen tutkimukseen osallistuva suostuu tutkimusaineiston 

keräämiseen. (Huovinen & Rovio 2010, 95.) Huomioin opinnäytetyössäni osallis-

tujien informoinnista, tiedottamalla, mitä tutkin, miten ja milloin sekä miten rapor-

toin tutkimustulokset. Tiedotteessa kerroin opinnäytetyöhöni osallistuvien oikeuk-

sista sekä siitä, että osallistuminen tutkimukseeni on vapaaehtoista ja heillä on 

oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimuksen eri vaiheissa. Ennen pitämääni työ-

pajaa, toimitin tutkimuseettisen tiedotteen opinnäytetyöstäni, missä kerroin myös 

haastatteluun osallistuvien oikeuksista (Liite 2). (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2019, 10) Toimitin haastatteluun osallistuville myös haastatteluteemat ja 

kysymykset etukäteen ennen haastattelua. Haastattelurunko löytyy myös opin-

näytetyön liitteenä. (liite 1). (Eskola, Lätti & Vastamäki 2018, 33–35.) 

Opinnäytetyössäni huomioin tietosuojan, jolloin varhaiskasvattajat pysyvät ano-

nyymeinä, eikä heitä voida tunnistaa työstäni. Huolehdin tutkimusmateriaalien 

tietoturvasta, tallentaen haastattelumateriaalit turvalliseen paikkaan. Olen tutus-

tunut tietosuojalakiin kehittämistyötäni tehdessä. Haastattelut tuhotaan asianmu-

kaisesti, niiden analysoinnin ja opinnäytetyön valmistumisen jälkeen, eikä niitä 

käytetä muuhun tarkoitukseen. Toimitin myös aineistonhallintasuunnitelman tut-

kimuslupahakemuksen liitteenä, mihin olin kirjannut aineiston keruutavoista, sen 

käsittelystä sekä analysoinnista tutkimuksen eri vaiheissa.   

Opinnäytetyöni aihe oli itselleni alun perin myös uusi, jonka vuoksi koin olevani 

kohderyhmäni kanssa samassa asemassa. Pystyin asettumaan helposti heidän 

asemaansa, koska olen itse perehtynyt aiheeseen myös vasta opinnäytetyötä 
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tehdessä. Minulla on myös kaksoisrooli tutkijana ja työntekijänä, joka voi vaikut-

taa tutkimuksen tekoon. Koen kaksoisroolin olevan sekä etu että haitta. Työpajaa 

pitäessäni, koin helpottavana, että tunsin työni kautta osan osallistujista. Mutta 

haastatteluita tehdessäni, koin taas haastavana asennoitua tutkijan rooliin, eikä 

niinkään työkaverina olemiseen. Toki työkaveria haastatellessa ilmapiiri oli avoi-

mempi, eikä niinkään virallinen, kuin jos olisin haastatellut ennestään tuntema-

tonta henkilöä. Uskon, että tämä helpotti myös haastatteluun osallistujaa, kun 

haastattelija oli tuttu ennestään. Enemmän koin kohderyhmän tuntemisesta ole-

van minulle hyötyä. Turvalliseen haastattelutilanteen luomiseen ei mennyt niin 

paljoa aikaa, kun olimme ennestään toisillemme tuttuja. Yksi haastateltavista oli 

itselleni uusi tuttavuus. 

 

Kehittämistyöni on työelämälähtöinen ja työni toimeksiantajana on Rovaniemen 

kaupungin varhaiskasvatus. Täytimme toimeksiantajani ja ammattikorkeakoulun 

yliopettajan kanssa toimeksiantositoumuksen, josta jokainen sai allekirjoitetun 

kappaleen. Käytän työssäni lähteinä relevanttia kirjallisuutta sekä Uudet lukutai-

dot – kehittämisohjelman sivuja. Merkitsen käyttämäni lähteet asianmukaisesti ja 

oikein, sekä erotan selkeästi mikä teksti on lainattua ja mikä omaa pohdintaani. 
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

 

Kuvio 4. Kehittämisprosessini toteutuminen 

6.1. Kehittämisprosessin lähtötilanne 
 

Kehittämisprosessini alussa ei työhöni osallistuvilla varhaiskasvattajilla ollut mo-

nellakaan tietoa siitä, mitä ohjelmointiosaaminen ja ohjelmoinnillinen ajattelu 

ovat. Kehittämisprosessiini osallistuvista ihan muutamalla oli tietoa aiemmin oh-

jelmointiosaamisesta. Suurin osa, oli täysin uuden äärellä työpajaani tullessa. 

Työpajassani kävimme teoriatiedon, käytännönharjoitusten, kuvien, videoiden ja 

erilaisten esimerkkien avulla uutta käsitettä, ohjelmointiosaamista läpi. Työpajani 

toteutuksesta kerroin tarkemmin aiemmassa luvussa.  

Työpajani lopuksi pyysin palautetta jokaiselta osallistuvalta ryhmältä. Eniten pa-

lautetta tuli siitä, miten tuttuja asioita ohjelmointiosaamiseen kuuluikaan ja niitä 

menetelmiä käytettiin jo lasten kanssa mutta ei tietoisesti ohjelmointiosaamiseen 

liittyen. Moni osallistuja koki ns. ”ahaa”-elämyksiä ja aihe ja sen merkitys työapa-

jan aikana kasvoi. Työpajasta hyvää palautetta sain useammalta ryhmältä ja oli 

ihana kuulla, miten työpaja oli herätellyt varhaiskasvattajia ohjelmoinnilliseen 

ajatteluun ja siihen, että sitä tehdään jo varhaiskasvatuksessa lasten kanssa. 

Vaikka aihe oli itsessään suurimmalle osalle uusi, oli siihen liittyvät työskentely-

tavat ja niiden toteuttaminen jo osaltaan tuttua. 

Työpaja

•Teoriatietoa/ uuden 
oppimista

•Käytännönharjoituksia

•erilaisia välineitä (mm-
kirjat, pelit, leikit, 
tehtävät)

•Kehittämistehtävä

Toteutus 

•Aikaa toteuttaa 
ohjelmointiosaamista 
lapsiryhmissä ( 3kk)

Haastattelut

•MItä opittiin?

•MIten toteutettiin?

•Kokemuksia? 

•Palautetta prosessista
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Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään, miten varhaiskasvattajat toteuttavat ohjel-

mointiosaamista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä miten he kokevat 

ohjelmointiosaamisen pedagogisessa toiminnassaan. Tutkimusmetodina käytin 

opinnäytetyössäni toimintatutkimuksellisia näkökulmia. Yhtenä tutkimusmenetel-

mänä sekä palautteen keruussa käytin haastattelua. Haastattelin opinnäytetyö-

höni varhaiskasvattajia, jotka osallistuivat pitämääni työpajaan helmikuussa 

2022.  

Menetelmänä käytin haastatteluissa teemahaastattelua ja rakensin haastattelu-

kysymykset teemojen ympärille. Haastatteluteemoja olivat teknologiakasvatus, 

ohjelmointiosaaminen, ohjelmoinnillinen ajattelu, tutkiva ja tuottava työskentely, 

ohjelmoituun ympäristöön tutustuminen sekä varhaiskasvattajien ajatukset ja ko-

kemukset ohjelmointiosaamisesta. Haastatteluita pidin kolme. Haastatteluihin 

osallistuvat varhaiskasvatuksen opettajat työskentelivät eri-ikäisten lasten 

kanssa. Lapsiryhmät olivat 2–3-vuotiaiden ryhmä, 4–6-vuotiaiden ryhmä sekä 

esiopetusryhmä. Jokaisesta ryhmästä haastatteluun osallistui ryhmän varhais-

kasvatuksen opettaja. Haastattelut äänitin sekä litteroin. Tutkimuskysymyksenäni 

oli myös selvittää, miten eri tavoin varhaiskasvattajat toteuttivat ohjelmointiosaa-

mista pedagogisessa toiminnassaan työpajani jälkeen. Näiden haastatteluteemo-

jen kautta käyn seuraavaksi läpi, miten varhaiskasvattajat kehittivät ja toteuttivat 

ohjelmointiosaamista työpajani jälkeen.  

 

6.2. Miten ohjelmointiosaamista toteutettiin työpajan jälkeen?   
 

Teknologiakasvatus  

Teknologiakasvatuksen rooli ja painotus vaihtelivat lapsiryhmien välillä. Teknolo-

giakasvatus näkyi ryhmissä erilaisten teknologialaitteiden käytöllä ja niiden saa-

tavuudella. Jokaisessa lapsiryhmässä oli käytössä ipad ja älypuhelin. Isompien 
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lasten ryhmissä oli myös taulutv, tietokone sekä bee bot-robotti. Esiopetusryh-

mään oli haettu myös vanha diaprojektori, jota oli hyödynnetty teknologiakasva-

tuksessa.  

Ipadeja hyödynnettiin pelaamiseen sekä erilaisten sovellusten käyttöön. Haastat-

teluissa nousi esille mm. Lukulumo-sovellus, Ekapeli-sovellus sekä Pikku Kakko-

sen eskarisovellus. Taulutv:ta hyödynnettiin opetuksessa katsomalla aiheeseen 

liittyviä lastenohjelmia ja elokuvia, opetusvideoita sekä eskarisadun kuvia. Älypu-

helimilla kuvattiin retkiä ja lasten tapahtumia.  

2–3-vuotiaiden ryhmässä teknologiakasvatus oli vielä pienessä roolissa. Ipadeilla 

oli kauden aikana kuunneltu satuja lukulumo-sovelluksen kautta sekä videotykillä 

oli katsottu elokuvia. Ryhmässä oli Ipad mutta ryhmän aikuinen oli aina lasten 

apuna, kun sitä käytettiin. Älypuhelinta käytettiin kuvien ottamiseen ja kuvia oli 

tulostettu lapsiryhmän seinälle nähtäväksi. Lapset pääsivät sitä kautta muistele-

maan yhdessä koettuja tapahtumia ja samalla myös teknologiaa tuotiin lapsille 

tutuksi.  

Kahdessa isompien lasten ryhmässä teknologiaa hyödynnettiin erilaisissa arjen 

toiminnoissa. Retkillä otettiin valokuvia lapsista sekä teknologiaa hyödynnettiin 

myös lasten pohdintoihin tarttumalla. Lasten ihmettelyihin ja mielenkiinnon koh-

teisiin liittyen teknologialaitteiden avulla etsittiin tietoa. Lasten kanssa myös ih-

meteltiin laitteiden toimintaa sekä laitteiden käyttöä ja hallintaa harjoiteltiin.   

Osa varhaiskasvattajista myös koki, että teknologiakasvatuksen avulla voidaan 

tuoda ohjelmointiosaamista tutuksi lapsille. Ohjelmointia voi teknologian kautta 

havainnollistaa lapsille mutta ne eivät silti poissulje toisiaan eli kumpaakin voi 

tehdä myös itsenäisesti. Teknologiakasvatuksessa voidaan ihmetellä olemassa 

olevien laitteiden käyttöä ja hallintaa. Ohjelmointiosaamiseen syventyessä, ihme-

tellään laitteiden toimintaperiaatteita ja sitä, mitä toimintojen takaa löytyy.  

Ohjelmointiosaaminen 
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Osa koki vielä ohjelmointiosaamisen sisällön osittain vielä hankalana sisäistää ja 

sen, mitä kaikkea siihen kuuluu. Työpajan myötä varhaiskasvattajat huomasivat 

tekevänsä lasten kanssa jo paljon ohjelmointiosaamiseen liittyvää. Moni asia oli 

jo tuttua ennestään ja sitä tehtiin lasten kanssa mutta sitä tekemistä oli toisinaan 

hankalaa yhdistää juuri ohjelmointiosaamiseen.  

Ihan pienempien lasten kanssa ohjelmointiosaaminen nähtiin arkitoimintojen oh-

jelmoimisena. Eli lapsille pilkottiin ohjeet esim. siirtymätilanteissa, ”ensin-sitten ja 

sen jälkeen”-kuvin. Esimerkiksi ulos lähtiessä, mennään ensin vessaan, sitten 

pukemaan ja sen jälkeen lähdetään ulos. Pienten kanssa oli harjoiteltu myös sar-

joittamista mallirakentamisen avulla. Multilink-palikoilla lapset olivat rakentaneet 

samanvärisistä palikoista torneja kuvassa olevan mallin mukaisesti. Tällaiset käs-

kyjen ja ohjeiden antamiset ovat jo pienille lapsille ohjelmoinnin alkeita.  

”--ei sitä tuu monesti ees aatelluksi, miten paljon sitä ohjelmointiosaa-
mista käyttää jo ihan pienten (lasten) kanssa. just ne semmoset pienet 
käskyt ja ohjeet, että kuinka nekin on jo niitä lapselle niitä alkeita siihen 
ohjelmointiosaamisen pariin. (H2)”  

 

Yli 4-vuotiaiden kanssa ohjelmointiosaaminen nähtiin yleisenä teknologian ihmet-

telynä. Lasten kanssa oli ihmetelty, miten mikäkin laite toimii ja mitä varten ne on 

kehitetty. Myös loogista ajattelua oli kehitetty erilaisten pelien, leikkien ja arjen 

askareiden kautta. Lasten kanssa oli myös harjoiteltu ohjeiden antamista kuvien 

avulla. Myös sarjoittaminen ja lelujen, värien tai muotojen järjestäminen oli koettu 

hyväksi tavaksi tutustua lasten kanssa ohjelmoinnin alkeisiin, ilman että puhutaan 

varsinaisesti ohjelmoinnista. Myös lasten kanssa yhdessä ihmettely ja kysymys-

ten esittäminen antaa lapsille mahdollisuuden kertoa omia havaintojaan ja tuottaa 

omia vastauksiaan. 

Yli 5-vuotiaiden kanssa pystytään ratkomaan jo erilaisia ongelmia. 5-vuotiaiden 

ongelmanratkaisutaidot ovat jo kehittyneet ja heillä on kyky pilkkoa ongelmia pie-

nempiin osiin. Näissäkin toki huomioitiin lasten yksilölliset erot ja mielenkiinnon 

kohteet.  Myös erilaisten sääntöleikkien leikkiminen ja mm. Robottileikki, jossa 
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kaveri antaa toiselle ohjeita, oli koettu jo hyväksi yli 5-vuotiaiden ohjelmointiosaa-

misen harjoittelussa.  Esiopetusikäisten kanssa ohjelmointiosaamiseen oli tutus-

tuttu erilaisiin laitteisiin ja sovelluksiin tutustumalla sekä miettimällä yhdessä mitä 

mikäkin tarkoittaa. Yhdessä oli harjoiteltu myös ohjeiden kuuntelua, noudatta-

mista sekä niiden antamista toisille.  

Ohjelmoinnillinen ajattelu 

Ohjelmoinnillisen ajattelun alueista lajittelu ja luokittelu sekä sarjoittaminen koet-

tiin yksimielisesti helpoimmaksi toteuttaa kaiken ikäisten lasten kanssa. Lajittelua 

tehdään lasten kanssa päivittäin esimerkiksi lelujen siivouksen yhteydessä. Yh-

dessä lasten kanssa mietitään, mihin mikäkin lelu kuuluu. Tällaista lajittelua teh-

dään ihan pienempienkin lasten kanssa. Lelujen lajittelussa voidaan hyödyntää 

kuvia, jolloin lelulaatikot merkitään kuvin, mihin mikäkin lelu kuuluu. Toimintaym-

päristön järjestäminen ja samalla luokittelun ja lajittelun harjoittelu koettiin hel-

poimmaksi myös siitä syystä, että jokainen lapsi voi tasavertaisesti osallistua sa-

maan työskentelyyn iästä tai taidoistaan riippumatta.  Isompien kanssa myös eri-

laiset opetuspelit koettiin hyviksi tukemaan ohjelmoinnillista ajattelua.  

Hankalana taas koettiin käsitteiden tuominen tutuksi lapsille. Osa varhaiskasvat-

tajista koki epävarmuutta siitä, tietääkö ohjelmointiin liittyviä käsitteitä itse tar-

peeksi hyvin, jotta voisi opettaa niitä myös lapsille. Tähän selvästi kaivattiin eniten 

varmuutta ja lisää tietoa. Hankalaksi koettiin myös laajempien ongelmanratkaisu-

jen rakentaminen, ongelmien purkaminen osiin ja erilaisten kaavojen toteuttami-

nen. Ne nähtiin varsinkin alle 5-vuotiaiden lasten kohdalla vaikeina toteuttaa.  

Ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa toteutettiin päivän aikana monissa 

eri tilanteissa, ulkoilutilanteissa, jumppahetkillä sekä yhteisillä opetustuokioilla. 

Lasten kanssa oli leikitty erilaisia sääntöleikkejä, joihin oli keksitty itse uusia sään-

töjä. Mm. Hippaleikkiin lapset olivat miettineet monia erilaisia sääntöjä, miten hip-

paa voidaan leikkiä. Yhteisillä tuokioilla aikuinen oli laittanut esille erilaisia tava-

roita ja esineitä ja yhdessä oli mietitty, miten niitä voisi lajitella erilaisiin ryhmiin. 
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Myös hernepusseja oli lajiteltu värien mukaan samanväristen hulavanteiden si-

sälle.  

Ohjelmoinnillista ajattelua oli harjoiteltu myös erilaisten toimintaohjeiden avulla 

askartelussa, leivonnassa ja käsityössä. Kuvallisia ohjeita oli myös käytetty mah-

dollisuuksien mukaan. Oppimistuokioilla oli isompien lasten kanssa sarjoitta-

mista, lajittelua ja luokittelua harjoiteltu mm. värien, numeroiden, kirjainten ja 

muotojen avulla. Ryhmissä oli joka päivä tutustuttu lasten kanssa sarjoittamiseen 

myös kuvallisen päivärytmin kautta. Myös lasten naulakkopaikalta tai eteisen sei-

nästä löytyivät kuvalliset pukemisohjeet. Tällaiset kuvalliset toimintaohjeet tuke-

vat lasten ohjelmoinnillista ajattelua, kun asioita tehdään tietyssä järjestyksessä 

tietyn logiikan mukaisesti.  

Tutkiva ja tuottava työskentely 

”--kyllähän selvästi tuon ikäset lapset (2–3-vuotiaat) haluaa kokeilla jo 
kaikenlaista, että kaikki nappulat ja muut kiinnostaa, että monet ruoka-
pöytäkeskustelut saatiin katon palohälyttimestä, että mitä siitä tapahtuu, 
kun siinä on punainen valo…ja sitte niistä niinku juteltiin. (H2)”  

Jo ihan pienempien lasten ryhmässä oli yhdessä lasten kanssa pohdittu mm. Pa-

lohälyttimen toimintaa ja sitä, miten valot syttyvät valokatkaisijaa painamalla. 

Lapsista lähtevään ihmettelyyn onkin hyvä tarttua, koska silloin lapset myös op-

pivat parhaiten, kun heitä itseään asia kiinnostaa. Eskariryhmään oli tuotu vanha 

diaprojektori, jonka toimintaperiaatteita muutama lapsi oli mielenkiinnolla seuran-

nut aikuisen käynnistäessä laitetta. Erilaisia teknologialaitteita ei ollut ryhmissä 

tutkittu tutkimista varten, vaan mielenkiinto laitteiden toimintaperiaatteisiin oli läh-

tenyt lapsista käsin.  

Lapsiryhmissä oli huomioitu tutkivaan ja tuottavaan työskentelyn mahdollista-

miseksi erilaisia rakennussarjoja, esim. legot, multilinkit sekä geomag-palikat. 

Päiväkodin pihalla oli muiden pihalelujen lisäksi saatavilla erilaisia laudan pala-

sia, joita sai hyödyntää omissa leikeissä ja rakenteluissa. Ipadeilla oli myös eri-

laisia sovelluksia, joita yli 4-vuotiaiden ryhmissä lapset saivat käyttää itsenäisesti. 
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Ipadeilla oli bee bot-sovellus, erilaisia loogista ajattelua tukevia pelejä sekä ih-

miskeho-sovellus, jonka kautta voi tutkia ihmiskehon eri toimintoja. Sovelluksen 

kautta voi esimerkiksi tutkia, miten sydän lisää toimintaansa, kun ihminen juok-

see.  

Ohjelmoinnillisia leikkejä ja pelejä oli leikitty jokaisessa ryhmässä. Leikkejä oli 

peilileikki, värileikki, maa-meri-laiva-leikki, paljonko kello on herra Kettu, robotti-

leikki ja kuka pelkää mustekalaa-leikki. Ohjelmoinnillista ajattelua tukevia pelejä 

oli Pikku Kakkosen eskarisovelluksen Möllit-peli, bee bot-sovellus ja aiemmin 

mainittu ihmiskeho-sovellus. 2–3-vuotiaiden ryhmässä Hedelmätarha-peli oli ollut 

suosittu, jossa tulee samalla harjoiteltua luokittelua. Kirjoja ei ollut missään näistä 

ryhmistä käytetty ohjelmointiosaamiseen liittyen. Myöskään omien robottien tai 

muiden laitteiden rakentelua ei ollut ryhmissä tehty.  

Ohjelmoituun ympäristöön tutustuminen 

Ohjelmoituun ympäristöön oli lasten kanssa tutustuttu erilaisten koodien ja sym-

bolien kautta sekä Bee bot-robottia ohjelmoimalla. Ohjelmoinnin ja koodauksen 

käsitettä oli vielä hyvin vähän lasten kanssa käytetty mutta bee bot-robottiin tu-

tustuessa oli yli 4-vuotiaiden kanssa käyty läpi ohjelmoinnin perusteita.  

”--sillonko mie otin sitä bee bottia että miten sitä käytettään, niin vähän 
niinkö sillai että sinun pittää kertoa mihin se mennee eli ohjelmoida se, 
että yritin niinkö tuua sitä sillai. (H1)”  

Koodeja ja symboleita oli käytetty erilaisten kuvien muodossa. Lasten päivärytmi 

on merkitty kuvin ja se käydään aina aamupiirillä läpi. Jokaisessa ryhmässä eri-

laisten kuvien käyttö oli päivittäistä. Tietyn kuvan avulla näytetään lapselle toi-

mintaohje tai miten toiminta sujuu. Pienten ryhmässä oli käytössä liikennevalot, 

jolloin vihreää valoa näytettiin positiivisen asian tuomisessa esiin. Myös peukkua 

käytettiin symbolina hyvin sujuneeseen tilanteeseen. Myös lapset itse pian oppi-

vat näyttämään peukaloa, kun meni hyvin. Pienten kanssa kommunikointi voi olla 

vielä eleiden ja ilmeiden varassa pitkälti ja kuvien käyttäminen tukee myös pien-

ten kielellistä kehitystä. Kuvia käytettiin yli 4-vuotiaiden lasten ryhmässä erilaisilla 
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tuokioilla, aamupiirillä ja pukemistilanteissa. Kuvia käytettiin lasten kanssa mo-

nilla eri tilanteissa. Kuvia käytettiin usein toimintaohjeina, kun piti olla hiljempaa 

tai kun tuli kuunnella tarkkaan. Myös erilaisissa leikeissä hyödynnettiin kuvia ja 

symboleita.  

”--on meillä ollu just vaikka semmonen että nopan silmäluvuille on kek-
sitty toiminta. Ykkösellä pittää taputtaa ja kakkosella käydä kyykyssä ja 
jne. sitte sitä oltu ja leikitty että olla tarkkana ja muistaa että mikä se oli-
kaan. (H 1)”  

Käskyjen antamista oli harjoiteltu robottileikin myötä sekä kuvallisten ohjeiden 

kautta. Edellä mainitsinkin jo kuvien käytön toimintaohjeena, kun piti rauhoittua 

esimerkiksi päivälevolle, voitiin lapsille näyttää hiljaisuuskuvaa. Algoritmi-sanaan 

ei ollut lasten kanssa vielä tutustuttu.  

Bee bot-robottiin oli tutustuttu yli 4-vuotiaiden ryhmässä sekä esiopetusryh-

mässä. 2–3-vuotiaiden kanssa robottia ei ollut vielä hyödynnetty mutta varhais-

kasvatuksen opettaja koki, että jopa 3-vuotiaiden kanssa siihen voisi jo tutustua. 

4–6-vuotiaiden ryhmässä sekä esiopetusryhmässä bee bot-robottia oli ohjelmoitu 

ruudukon avulla. Ruudukkoon oli merkitty kuva tai kirjain, jonka päälle, robotti piti 

ohjelmoida. Edistyneimmät pystyivät tekemään useita käskyjä ja jopa kirjoitta-

maan oman nimen ruudukon kirjainten avulla. Lapset olivat kauden aikana myös 

itse toivoneet saavansa käyttää bee bot-robottia.  

”no ensin niinkö ko tutustuttiin se oli joillekki ihan outo juttu. Alkuun ihan 
vain semmosta, että laitettiin joku kuva, että sinun pittää päästä tänne 
kuvan tykö sillä ja sitte ko ne pääsi niinkö jyvälle niin vähän vaikeutet-
tiin, vaikeampia ratoja laitettiin vähän esteitä sinne, että näistä et voi 
mennä, sitte jotku lapset innostu ihan ite tekkeen, että saako ite raken-
taa radan että mistä se voi mennä. (H 1).” 

 

6.3. Millaisia ajatuksia ja kokemuksia ohjelmointiosaaminen herätti varhaiskas-
vattajissa? 
 

Ohjelmointiosaaminen aiheena koettiin ajankohtaiseksi ja suurin osa koki sen 

myös tärkeäksi jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Varhaiskasvattajat 
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olivat myös motivoituneita hyödyntämään ohjelmointiosaamista työssään lasten 

parissa. Ohjelmointiosaaminen koettiin mm. oivalliseksi tavaksi tukea lasten loo-

gista ajattelukykyä. Ohjelmointi antaa myös mahdollisuuden tarkastella ilmiöitä 

laajemmin. Arki-ilmiöiden taustalla on jokin isompi kokonaisuus, jota voidaan tut-

kia. Teknologiakasvatus ja ohjelmointiosaamisen huomioiminen lasten parissa 

nähtiin yhtä tärkeänä. Niiden avulla voidaan kehittää lasten ajattelun taitoja ja 

voidaan huomioida myös erilaiset oppijat.  

”--on ajankohtainen aihe--on myös osa nykyaikaa ja tulee olemaan iso 
osa nykyisten lasten aikuisuutta ja työmaailmaa. (H 3)” 

”Itelläki tosiaan pitäs olla enemmän perehtyä ja vois sitä kautta herätä 
enempi se kiinnostus ja toteuttais oikeasti rohkeammin kaikenlaista. (H 
1) ” 

Motivaation puutetta aiheeseen aiheutti tiedon puute. Jokainen kaipasi lisäkoulu-

tusta ohjelmointiosaamiseen liittyen ja sitä kautta varmuutta omaan työhönsä. 

Yksi varhaiskasvatuksen opettajista oli työskennellyt koulunpuolella aiemmin, 

jossa ohjelmointiosaaminen on ollut opetussuunnitelmassa jo vuodesta 2016, 

jonka vuoksi hänelle aihe oli jo tutumpi. Koulutusta haluttiin enemmän erilaisten 

ohjelmointisovellusten tueksi ja käsitteistön tutuksi tuomiseen. Haluttiin enem-

män tietoa, jotta ohjelmointiosaamista osattaisiin tehdä tietoisemmin. Osa taas 

koki, että tietoa on riittävästi mutta aika ei riitä suunnitteluun ja toteutukseen. Pi-

tämäni työpaja koettiin myös hyväksi ja innostus ohjelmointiin heräsi osassa ryh-

mistä. 

”--ylipäätään se että paljonhan sitä on aina tehty vakassa mutta sitä ei 
oo ehkä ajateltu että tämä on nyt ohjelmointiosaamista. ja lapsethan on 
tosi kiinnostuneita kaikesta tuomosista. esim. bee bot-robotti herättää 
lasten mielenkiinnon kokeilemaan ja oppimaan uusia asioita, siinä on 
semmosta vähän erilaista mukana.(H 2) ” 

 
”—ohjelmointi ja ryhmässämme ollut bee bot tuli aktiivisesti suunnitte-
luun ja ryhmän lasten käyttöön keväällä 2022. (H 3).” 
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7 POHDINTA 
 

Harjoittelemme lasten kanssa tärkeitä tämän päivän ja tulevaisuuden taitoja, ku-

ten robotiikkaa, ongelmanratkaisuja ja erilaisia ajattelun taitoja. Haluamme antaa 

lapsille mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuuteen. Tiedämme jo nyt, mitä lap-

siltamme vaaditaan tulevaisuuden työelämässä, niin miksi emme niitä harjoittelisi 

jo varhaiskasvatuksessa? Ohjelmointiosaaminen on tulevaisuudessa tarvittava 

taito ja tähän voimme antaa valmiudet jo pienestä pitäen. Paljonhan sitä jo teh-

dään mutta nyt sitä on mahdollisuus tehdä vielä enemmän tietoisesti.  

Opinnäytetyöprosessini on ollut mielenkiintoinen matka. Opinnäytetyössäni läh-

din selvittämään ohjelmointiosaamisen toteutusta kahdessa varhaiskasvatusyk-

sikössä. Vaikka opinnäytetyöni tutkimusjoukko oli melko pieni, tuloksia voidaan 

hyödyntää varhaiskasvatuksessa valtakunnallisesti. Haastatteluiden toteuttami-

sen aikaan varhaiskasvatuksessa oli haastava tilanne, koska käynnissä oli työ-

taistelut ja työntekijät lakkoilivat. Tämä luultavasti vaikutti haastateltavien mää-

rään suuresti, koska resurssit olivat vähäiset ja ns. ylimääräisestä työstä oli kar-

sittava. Lopulta sain kuitenkin haastateltavia kolmesta eri ikäisten lasten ryh-

mästä.   

Ohjelmointiosaamista oli toteutettu jokaisessa ryhmässä. Olin ilahtunut siitä, mi-

ten jopa 2–3-vuotiaiden ryhmässä ohjelmointia oli huomioitu hyvin monessa eri 

tilanteessa. Teknologiakasvatusta ei koettu alle 4-vuotiaiden kanssa niin tärke-

äksi kuin isompien lasten kanssa toimiessa, mikä toisaalta on täysin ymmärrettä-

vää, koska pienten ryhmissä työtä tehdään paljon perushoidollisten tilanteiden 

äärellä. Ohjelmointiosaamisessa haasteena nähtiin käsitteiden tutuksi tuominen 

lapsille ja siihen kaivattiin selkeästi eniten lisää tietoa ja koulutusta. Uskallusta 

ottaa uusia käsitteitä esille lasten kanssa oli haastavaa, koska käsitteet olivat var-

haiskasvattajille itselleenkin vielä uusia, eikä riittävää varmuutta niihin vielä löy-

tynyt. 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetaan paljon ohjelmoinnillista 

ajattelua tukevaa toimintaa mutta haasteena nähtiin, ettei toimintaa osata aina 
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linkittää ohjelmointiosaamiseen liittyväksi. Bee bot- robotit koettiin hyvinä, kun 

ohjelmointia haluttiin tuoda konkreettisesti tutuksi lapsille. Erilainen oppimistapa 

myös innosti lapsia uudella tavalla. Varhaiskasvattajat kokivat myös, etteivät 

kaikki lapset olleet yhtä innostuneita roboteista mutta toiset taas pyytelivät niitä 

leikkeihin mukaan. Tässäkin tulee siis huomioida jokaisen lapsen yksilölliset mie-

lenkiinnon kohteet. Haastatteluissa nousi kuitenkin esille se, että lähtökohtaisesti 

lapset ovat kiinnostuneita kaikesta uudesta.  

Alle 4-vuotiaiden kanssa ohjelmointiosaamiseen liittyviä harjoituksia oli kyllä tehty 

mutta selkeästi teknologiakasvatus oli jäänyt vähemmälle huomioille. Kuitenkin 

nähtiin, että ohjeiden ja käskyjen antaminen, oli juuri niitä pienten lasten ohjel-

mointiosaamisen alkeita, joita jo pienten kanssa voidaan harjoitella. Varhaiskas-

vattajat ottivat uuden toimintatavan positiivisesti vastaan kaikesta työn resurssi-

pulasta huolimatta. Lähes jokainen oli sitä mieltä, että ohjelmointi on ajankohtai-

nen ja lapsille tulevaisuudessa tärkeä taito, johon olisi hyvä jo varhaiskasvatuk-

sessa panostaa.  

Motivaation puutetta aiheeseen aiheutti tiedon ja osaamisen puute. Osa koki, 

ettei aihe olisi niin selkeä vielä itselle, että sitä voisi opettaa lapsille. Enemmän 

koulutusta kaivattiin juuri käsitteiden selkiyttämiseen ja erilaisten sovellusten 

käyttöön. Motivaatiota uuden oppimiselle kuitenkin löytyi ja haastatteluissa välittyi 

positiivinen asenne uutta aihetta kohtaan. Osa taas koki, että tietoa aiheesta on 

riittävästi mutta aikaa suunnittelulle ja toteutukselle taas ei.  

Tässä opinnäytetyössä nousee esiin tarve järjestää lisää koulutusta ohjelmointi-

osaamisesta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa. Varhaiskasva-

tuksen opettajien motivoiminen ohjelmointiosaamisen toteuttamiseen vaatii myös 

aiheen tuomista tutuksi siltäkin osin, että se nähtäisiin alle kouluikäisten lasten 

kanssa tärkeänä. Tässä työssä varhaiskasvattajat olivat motivoituneita toteutta-

maan ohjelmointiosaamista mutta aiheen ollessa uusi, on sitä usein myös hyvä 

perustella, miksi sitä tulisi opettaa alle kouluikäisille. On hyvä myös keskittyä sii-

hen, että näitä ohjelmoinnillisen ajattelun elementtejä näkyy varhaiskasvatuk-
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sessa jo hyvin paljon, sitä tulisi vaan osata tehdä tietoisemmin. Ohjelmointiosaa-

misen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tarvittaisiin siis li-

sää koulutusta aiheeseen liittyen, mm. siitä, mitä kaikkea ohjelmointiin sisältyy ja 

miten erilaisia sovelluksia voitaisiin käyttää ohjelmointiosaamisen kehittämisessä 

lasten kanssa. Ohjelmointiin liittyvien taitojen ja ohjelmoinnillisen ajattelun harjoit-

telun ei tulisi olla erillinen tai ylimääräinen tehtävä varhaiskasvatuksessa ja esi-

opetuksessa, vaan se tulisi saada osaksi päivittäistä pedagogista toimintaa.   
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Liite 1 (1/2) 
 
HAASTATTELURUNKO (OHJELMOINTIOSAAMINEN)  

 
Minkä ikäisten lasten ryhmässä työskentelet tällä hetkellä? 
 
Teknologiakasvatus 
 
-Miten teknologiakasvatus näkyy lapsiryhmässänne?  
-Millaisia teknologialaitteita lapsilla on saatavilla?  

 
Ohjelmointiosaaminen varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa 
 
-Mitä ohjelmointiosaaminen mielestäsi tarkoittaa tämän (ryhmäsi) ikäisten lasten 
kanssa? 
 
Ohjelmoinnillinen ajattelu 
 
- Mikä ohjelmoinnillisen ajattelun alue on mielestäsi ikäryhmällesi helpoin toteut-
taa? Miksi?  
- Mikä ohjelmoinnillisen ajattelun alue on mielestäni ikäryhmällesi hankalin to-
teuttaa? Miksi? puuttuuko jotain? 
- Miten toteutatte ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa omassa lapsiryh-
mässänne? Esimerkki? 
- Millaisissa eri tilanteissa olette toteuttaneet ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa 
toimintaa? Miten? 

 
Tutkivaa ja tuottavaa työskentelyä 
 
- Millaisia mahdollisuuksia ryhmäsi toimintaympäristö tarjoaa lapsille teknolo-
gian tutkimiseen ja omiin kokeiluihin?   
- Oletteko tutustuneet eri teknologialaitteiden toimintaperiaatteisiin lasten 
kanssa? 
- Oletteko leikkineet ohjelmoinnillisia leikkejä lasten kanssa? Millaisia?  
- Oletteko pelanneet ohjelmoinnillisia pelejä lasten kanssa? Millaisia?  
- Oletteko hyödyntäneet ohjelmointiin liittyviä kirjoja lasten kanssa?  
- Oletteko rakentaneet lasten kanssa omia laitteita/robotteja? Millaisia? 
 
Ohjelmoituun ympäristöön tutustuminen 
 
- Oletteko tuoneet ohjelmointia käsitteenä tutuksi lapsille? Miten? 
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- Oletteko käyttäneet erilaisia koodeja/symboleita lasten kanssa? Miten? 
- Oletteko tutustuneet lasten kanssa algoritmin (toimintaohje) käsitteeseen? Mi-
ten? 
- Oletteko harjoitelleet käskyjen antamista? Miten?  
- Oletteko hyödyntäneet ohjelmoitavia laitteita lasten kanssa? Miten? 

- Mitä laitteita?  
- Oletteko käyttäneet/ohjelmoineet bee bot-robottia? Miten? 
 
 
Ajatuksia ja kokemuksia ohjelmointiosaamisesta varhaiskasvatuksessa ja esi-
opetuksessa 
 
- Millaisia ajatuksia ohjelmointiosaaminen sinussa herättää varhaiskasvatusikäis-
ten/esiopetusikäisten lasten kanssa?  
- Minkä arvosanan (1–5) antaisit sille, kuinka tärkeänä koet teknologiakasvatuk-
sen varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa? Miksi? 
- Minkä arvosanan (1–5) antaisit sille, kuinka tärkeänä koet ohjelmointiosaamisen 
varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa? Miksi? 
- Onko sinulla riittävästi tietoa ohjelmointiosaamisesta varhaiskasvatuksessa/esi-
opetuksessa? 
- Millaista tietoa koet tarvitsevasi ohjelmointiosaamiseen varhaiskasvatuk-
sessa/esiopetuksessa jatkossa? 
- Oletko motivoitunut käyttämään ohjelmointiosaamista työssäsi varhaiskasvatta-
jana/esiopettajana? 
- Koetko aiheen ajankohtaisena lasten kanssa työskennellessäsi varhaiskasva-
tuksessa/esiopetuksessa? Miksi?  
 
Muita esiinnousevia asioita 
 
 

 

 
”Usein toistetun sanonnan mukaan, valmistamme oppilaita töihin, joita ei vielä 
ole, käyttämään teknologioita, joita ei ole vielä keksitty ja ratkaisemaan ongel-
mia, joiden emme vielä edes tiedä olevan ongelmia.” (Karjalainen & Linden & 

Eskola 2018) 
 
 

KIITOS AJASTANNE! 
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Liite 2 1/2 

Tiedote opinnäytetyöhöni osallistuville 

Hei!  

Teen opinnäytetyötä sosionomi Yamk-opintoihin liittyen ohjelmointiosaamisesta 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opinnäytetyöni sai idean Rovaniemellä 
käynnistyneestä Uudet lukutaidot-kehittämisohjelmasta, joka kehittää mm. ohjel-
mointiosaamista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Rovaniemen kaupungin 
varhaiskasvatus on työni toimeksiantajana. Opinnäytetyöni tavoitteena on ohjata 
varhaiskasvattajia huomioimaan ohjelmoinnillista ajattelua pedagogisessa toimin-
nassaan. Opinnäytetyöni avulla selvitän, millaisia kokemuksia varhaiskasvattajilla 
on ohjelmointiosaamisesta pitämäni intervention jälkeen sekä miten he toteuttavat 
ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa eri ikäisten lasten kanssa.  

MITEN TUTKIN JA MILLOIN? 

Toiminnallinen interventio (Lauantai 5.2.2022 kesto 2h) 

Pidän ohjelmointiosaamisesta toiminnallisen intervention kahdelle varhaiskasva-
tusyksikön työyhteisölle, jonka avulla pyrin lisäämään varhaiskasvattajien tietoa 
siitä, mitä ohjelmointi on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä miten sitä 
voidaan toteuttaa eri ikäisten lasten kanssa. Interventiossa varhaiskasvattajat saa-
vat konkreettisia keinoja ohjelmointiosaamiseen sekä pääsevät itse tekemään ja ko-
keilemaan eri tapoja viedä ohjelmointia lapsille tutuksi. Intervention lopuksi var-
haiskasvattajat saavat kehittämistehtävän, jossa suunnittelevat miten, he toteutta-
vat ohjelmointiosaamista omassa lapsiryhmässään.  

Haastattelu (Huhti-toukokuu 2022) 

Tutkimusmenetelmänä käytän haastattelua. Haastattelut toteutan yksilö- tai pari-
haastatteluina. Haastattelut nauhoitan analysointia varten. Haastattelut on mahdol-
lista toteuttaa myös etänä. Osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista ja haas-
tatteluissa voi halutessaan olla vastaamatta joihinkin kysymyksiin, haastattelun voi 
keskeyttää tai osallistumisen tutkimukseen voi peruuttaa halutessaan. Ennen haas-
tattelua pyydän suostumuksen haastatteluun sekä toimitan haastattelukysymykset 
etukäteen haastateltaville. Haastatteluista saatu aineisto tulee ainoastaan minun 
tutkimuskäyttööni. Toiveenani olisi, että jokaisesta lapsiryhmästä osallistuisi yksi 
varhaiskasvattaja haastatteluun.  

Kiitos, että pääsen teidän avullanne kehittämään ohjelmointiosaamista varhaiskas-
vatuksessa ja esiopetuksessa! Teidän kauttanne ohjelmointiosaamisesta saadaan  
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Liite 2 2/2 

tärkeää käytännön tietotaitoa ja osaamista uudesta työmenetelmästä Rovaniemen 
varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on myös, että teidän lisäksi myös muut päiväko-
tiryhmät saavat hyviä ideoita ja keinoja toteuttaa ohjelmoinnillista ajattelua tuke-
vaa toimintaa. 

Kerron mielelläni lisää opinnäytetyöstäni. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on ky-
syttävää.  

Ystävällisin terveisin    
 

Jenna Naalisvaara 
Varhaiskasvatuksen opettaja ja sosionomi Yamk-opiskelija 

   Jenna.Naalisvaara@edu.lapinamk.fi 
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