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Ohjelmoinnillisella ajattelulla (engl. computational thinking) tarkoitetaan ongel-

manratkaisutapaa, jossa ongelman osat tunnistetaan ja ratkaistaan vaihe kerral-

laan. Ohjelmoinnillinen ajattelu on tulevaisuuden taito, jonka kehityksen tuke-

minen tulisi aloittaa varhaiskasvatusikäisenä, jotta se tulisi yleiseksi tavaksi aja-

tella. Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia, kuinka paljon varhaiskasvatuksen 

opettajat toteuttavat suunnitelmallisesti ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toi-

mintaa ja millainen varhaiskasvatuksen opettajien kompetenssi ohjelmoinnilli-

sen ajattelun tukemisen suhteen on. Lisäksi selvitettiin, onko työkokemuksen 

määrällä yhteyttä ohjelmoinnillisen ajattelun tukemisen kompetenssiin. 

Tutkimus toteutettiin määrällisenä kyselylomaketutkimuksena. Aineisto 

kerättiin julkaisemalla kyselyn linkki sosiaalisen median kanaviin. Kyselyyn vas-

taajat olivat varhaiskasvatuksen opettajia. Tutkimusaineistoa (n = 66) analysoi-

tiin määrällisin menetelmin SPSS-ohjelmistolla. 

Työkokemuksen määrä ei ollut yhteydessä siihen kuinka hyviksi varhais-

kasvatuksen opettajat arvioivat omat taitonsa toteuttaa ohjelmoinnillista ajatte-

lua tukevaa toimintaa. Varhaiskasvatuksen opettajien itsearvio kompetenssis-

taan tukea ohjelmoinnillista ajattelua selitti 53 % varhaiskasvatuksessa toteutet-

tavan ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrästä. Havaittiin, että 

varhaiskasvatuksen eri ikäryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero arvioi-

dussa ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrässä (p < 0,05). Ohjel-

moinnillista ajattelua tukevaa toimintaa arvioitiin toteutettavan 5-vuotiaiden ja 

sitä vanhempien ryhmissä enemmän kuin nuorempien lasten ryhmissä. 

Asiasanat: ohjelmoinnillinen ajattelu, varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kompetenssi 
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1 JOHDANTO 

Ohjelmoinnillinen ajattelu on ajattelutapa, jolla ratkaistaan ongelmia. Tässä on-

gelmanratkaisutavassa hyödynnetään tietojenkäsittelytieteen peruskäsitteitä, 

kuten algoritmeja ja luokittelua (Bers, González-González & Armas-Torres 2019). 

Ohjelmoinnillinen ajattelu sisältää tietojenkäsittelytieteen peruskäsitteiden li-

säksi monia muita taitoja ja osa-alueita, kuten kuvioiden tunnistamista, tilantei-

den arviointia sekä virheenkorjausta (Bers ym. 2019; Relkin, de Ruiter & Bers 

2020). Ohjelmoinnillisen ajattelun avulla pyritään saamaan ongelmat sellaiseen 

muotoon, että myös tietokone voisi ratkaista ne. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, 

että ihminen ajattelisi kuin mielikuvitukseton tietokone (Wing 2006). 

Ohjelmoinnillisen ajattelun määrittely on haastavaa sen moniulotteisuuden 

vuoksi. Olennaista ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisessa ei kuitenkaan ole 

määritellä käsitettä oikein, vaan tieto siitä, miten ohjelmoinnillista ajattelua voi-

daan opettaa (Selby & Woollard 2013). Ohjelmoinnillisen ajattelun oppimista voi 

tukea esimerkiksi harjoittelemalla kuvioiden tunnistamista helmiä hyödyntäen, 

kun lapsia pyydetään jatkamaan helmijonossa toistuvaa kuviota samanlaisena. 

Ohjelmoinnillinen ajattelu tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeä taito (Hsu, 

Chang & Hung 2018), ja sen vuoksi sitä tulisi opettaa jo varhaiskasvatusikäisille 

(Wing 2008). Ohjelmoinnillista ajattelua ei kuitenkaan ole tutkittu varhaiskasva-

tuksen kontekstissa, eikä sitä mainita varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa 

asiakirjoissa. Onkin tarpeellista tutkia ohjelmoinnillista ajattelua varhaiskasva-

tuksen näkökulmasta varhaiskasvatuksen opettajien ohjelmoinnillisen ajattelun 

tietoisuuden lisäämiseksi. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ohjelmoinnillista ajattelua 

tukevan toiminnan toteutumista varhaiskasvatuksessa. Tarkastelun kohteena on 

varhaiskasvatuksen opettajien kompetenssi tukea lasten ohjelmoinnillisen ajatte-

lun kehitystä sekä työkokemuksen määrän yhteys ohjelmoinnillisen ajattelun tu-

kemisen kompetenssiin. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, onko oh-
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jelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrässä eroja eri ikäisten lapsiryh-

mien välillä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella ja analy-

soitiin määrällisin menetelmin. Tuloksista saadaan tietoa ohjelmoinnillisen ajat-

telun toteutumisesta varhaiskasvatuksessa ja opettajien kompetenssista toteuttaa 

ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa. 
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2 OHJELMOINNILLINEN AJATTELU 

2.1 Ohjelmoinnillisen ajattelun määritteleminen 

Ohjelmoinnillisen ajattelun voidaan nähdä pohjautuvan Papertin (1980) ajatuk-

seen siitä, että kaikki lapset voivat oppia ohjelmoimaan, mikäli heille tarjotaan 

mahdollisuuksia harjoitella ohjelmointia. Ohjelmoinnin nähtiin olevan moni-

mutkaista ajattelua vaativa taito, joka kuului vain matemaattisesti lahjakkaille ai-

kuisille (Papert 1980). Papert (1980) kuitenkin osoitti ensimmäisenä, että myös 

lapset osaavat ohjelmoida ja ajatella monimutkaisesti. Papert (1980) kutsui tätä 

monimutkaista ajattelutaitoa menetelmälliseksi ajatteluksi. Menetelmällisen ajat-

telun käsitteen pohjalta kehittyi myöhemmin ohjelmoinnillisen ajattelun käsite. 

Ohjelmoinnillisen ajattelun käsitteen teki tunnetuksi Wing (2006). Hän 

määritteli sen ajatteluksi, johon sisältyy esimerkiksi järjestelmien suunnittelua 

sekä ihmisen käyttäytymisen ymmärtämistä hyödyntämällä tietojenkäsittelytie-

teen peruskäsitteitä (Wing 2006). Muissa tutkimuksissa osa-alueiksi on määri-

telty muun muassa hajottaminen, algoritmit, abstraktio, yleistäminen sekä vir-

heenkorjaus (ks. Kale ym. 2018b; Angeli ym. 2016; Selby & Woollard 2013). Kai-

ken kaikkiaan eri määritelmissä on nimetty yhteensä ainakin 15 ohjelmoinnilli-

sen ajattelun osa-aluetta (esimerkiksi ks. Grover & Pea 2013; Bers ym. 2019; Shute 

ym. 2017). Näiden sisältyminen ohjelmoinnillisen ajattelun määritelmään kuiten-

kin vaihtelee. Osa-alueiden tiedostaminen auttaa ohjelmoinnillisen ajattelun ko-

konaisuuden ymmärtämistä. 

Ohjelmoinnillisen ajattelun määritelmissä on eroavaisuuksia ja esimerkiksi 

ongelmanratkaisun sisällyttämisestä ohjelmoinnillisen ajatteluun on ristiriitaisia 

määritelmiä. Wing (2006) määritteli ongelmanratkaisun sisältyvän ohjelmoinnil-

liseen ajatteluun. Muissa tutkimuksissa on taas määritelty, että ohjelmoinnillinen 

ajattelu on itsessään ongelmanratkaisuprosessi (ks. Grover & Pea 2013; Relkin 

ym. 2020). Ongelmanratkaisun nähdään siis olevan keskeinen osa ohjelmoinnil-

lista ajattelua määritelmien eroista huolimatta. 
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Ongelmia, joiden ratkaisemisessa hyödynnetään ohjelmoinnillista ajattelua 

ovat esimerkiksi erilaiset suunnitelmat ja niiden toteuttaminen, kuten oppitun-

nit, juhlat tai kartan luku ja sen avulla liikkuminen paikasta toiseen. Kaikissa 

näissä toiminnoissa ihmisen pitää suunnittelussa ensin jakaa toiminta osiin (ha-

jottaminen), jotta tämä tietää, mistä asioista toiminta koostuu. Pitää myös osata 

järjestää toiminnan osat oikeaan järjestykseen (algoritmit), jotta toiminta onnis-

tuu. Jos suunnitelmaa toteuttaessa huomataan, että suunnitelma ei toimi, tulee 

sitä muuttaa (virheenkorjaus). Nämä edellä mainitut toiminnot ovat esimerkkejä 

siitä, miten ohjelmoinnillinen ajattelu sisältyy ihmisten elämään (ks. Saxena, Lo, 

Hew & Wong 2019). 

Ohjelmoinnillinen ajattelu on siis sovellettavissa ja hyödyllinen jokapäiväi-

sessä elämässä (Lye & Koh 2014, 58). Sen lisäksi, että ohjelmoinnillisen ajattelun 

ajatellaan olevan hyödyllinen taito, on sen sanottu olevan verrattavissa jopa lu-

kemiseen, kirjoittamiseen sekä matemaattisiin perustaitoihin (Aranda & Fergu-

son 2018, 279). Ohjelmoinnillisen ajattelun ajatellaan siten olevan ihmisen perus-

taito (Grover & Pea 2013). Sen vuoksi sitä tulisi opettaa jo varhaiskasvatuksessa. 

Ohjelmoinnillinen ajattelu onkin käsitteenä uusi eikä siitä siksi ole olemassa 

yhtä yleistä määritelmää (Aranda & Ferguson 2018, 279-281). Määritteleminen on 

kuitenkin tarpeellista, jotta pystytään luomaan yhdenmukaiset lähtökohdat oh-

jelmoinnillisen ajattelun oppimiselle ja opettamiselle (Selby & Woollard 2013). 

Toisaalta Voogt ym. (2015, 719) esittävät ajatuksen, että ohjelmoinnillista ajatte-

lua ei välttämättä voi edes määritellä tarkasti sen moniulotteisuuden vuoksi. 

Liian tarkka ohjelmoinnillisen ajattelun määritelmä voi rajata pois sellaisia tai-

toja, jotka oikeasti kuuluisivatkin siihen (Voogt ym. 2015, 719). Ohjelmoinnillisen 

ajattelun määritteleminen kuitenkin helpottaa sen ymmärtämistä ja siten myös 

opettamista. 

Ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisessa voidaan hyödyntää ohjelmointia 

(Bers 2021, 98; Buitrago Flórez ym. 2017, 837), sillä ohjelmointi kehittää ohjel-

moinnillista ajattelua (Lye & Koh 2014, 52). Usein ajatellaankin, että ohjelmoin-

nillinen ajattelu ja ohjelmointi liittyvät aina toisiinsa, että ilman toista ei ole toista. 

Ohjelmoinnillinen ajattelu ei kuitenkaan tarvitse ohjelmointia toteutuakseen ja 
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ohjelmointi onkin vain yksi tapa opettaa ohjelmoinnillista ajattelua (Voogt ym. 

2015). 

2.2 Ohjelmoinnillinen ajattelu tulevaisuuden taitona 

Tietoteknisten laitteiden käytön hallinta, kuten ohjelmointi ja siihen liittyvät oh-

jelmoinnillisen ajattelun taidot ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnassa myös tu-

levaisuudessa (Hsu ym. 2018; Kale, Akcaoglu, Cullen & Goh 2018a). Turvatak-

semme lasten tulevaisuuden teknologiapainotteisessa muuttuvassa yhteiskun-

nassa tulisi heille opettaa ohjelmoinnillista ajattelua (Kale ym. 2018b). Wing 

(2008, 3720) esitti ajatuksen, että mikäli ohjelmoinnillista ajattelua tullaan käyttä-

mään kaikkialla, tulee se vaikuttamaan kaikkien ihmisten elämään joko suorasti 

tai epäsuorasti. Ohjelmoinnillisen ajattelun ajatellaan olevan tärkeä tulevaisuu-

den taito (Hsu ym. 2018, 296). Tulevaisuuden taidot ovat sellaisia, jotka kaikkien 

tulisi oppia ja siten niiden opettelu tulisi aloittaa mahdollisimman varhain (Wing 

2008). 

Tulevaisuuden taidoiksi on arvioitu erilaisia taitoja. Tulevaisuuden työelä-

mässä menestymisen on arvioitu perustuvan tiedon välittämiseen, jakamiseen ja 

käyttämiseen ongelmanratkaisussa. Lisäksi on osattava soveltaa ja luoda ratkai-

suja muuttuvissa tilanteissa, ajateltava luovasti, osattava tehdä yhteistyötä sekä 

ymmärrettävä teknologiaa. (Binkley ym. 2012.) Maailman talousfoorumin (2020, 

36) mukaan vuonna 2025 tärkeiksi työelämätaidoiksi nousevat muun muassa 

analyyttinen ajattelu ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu sekä monimutkainen 

ongelmanratkaisukyky. Lisäksi muun muassa virheenkorjaus, arviointi sekä luo-

vuus on nostettu osaksi 15 tärkeimmän taidon listausta (Maailman talousfoorumi 

2020, 36). Nämä osa-alueet voidaan määritellä sisältyvän myös ohjelmoinnilli-

seen ajatteluun (ks. Angeli ym. 2016; Selby & Woollard 2013; Kale ym. 2018b). 

Opetussuunnitelmien normit ja arviointi ohjaavat sitä, millaisia uusia odo-

tuksia oppimiselle asetetaan (Binkley ym. 2012, 19). Opetussuunnitelmia tulisi-

kin muokata vastaamaan tulevaisuuden taitojen odotuksiin, jotta kaikilla olisi 
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mahdollisuus oppia tarvittavia taitoja (ks. Opetushallitus 2021). Ohjelmoinnil-

lista ajattelua on kuitenkin haastavaa saada osaksi virallisia opetussuunnitelmia 

(Bers ym. 2019), koska sille ei ole olemassa yhtä yleistä määritelmää (Selby & 

Woollard 2013). Tähän haasteeseen vastatakseen, on koulutuksen muututtava 

tarjoamaan oppilaille mahdollisuuksia oppia monimutkaista ajattelua, mukautu-

miskykyistä ongelmanratkaisua sekä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja, joita 

tarvitaan menestyäkseen tulevaisuudessa (Binkley ym. 2012, 18). 

Ohjelmointia ja siihen liittyviä teemoja esiintyy esimerkiksi Iso-Britannian, 

Australian, Suomen, Viron, Ranskan, Israelin sekä Yhdysvaltojen opetussuunni-

telmissa (Lindberg, Laine & Haaranen 2019). Opetussuunnitelmien sisällöissä on 

kuitenkin eroja ja eri käsitteillä voidaan kuvata samaa asiaa. Esimerkiksi ohjel-

moinnillinen ajattelu esiintyy käsitteenä vain kahden maan opetussuunnitel-

missa (Iso-Britannia ja Yhdysvallat), kun taas algoritminen ajattelu ja algoritmit 

mainitaan osassa opetussuunnitelmia (Suomi, Israel ja Australia). (Lindberg ym. 

2019, 1985.) Algoritminen ajattelu ja algoritmit kuitenkin sisältyvät ohjelmoinnil-

liseen ajatteluun (Grover & Pea 2013), joten vaikka ohjelmoinnillista ajattelua ei 

mainita suoraan, on se silti osana näiden maiden opetussuunnitelmia. 

2.3 Ohjelmoinnillinen ajattelu varhaiskasvatuksessa 

Wing (2008) visioi, että ohjelmoinnillisesta ajattelusta tulisi kiinteä osa varhais-

kasvatusta. Ohjelmoinnillisen ajattelun kehityksen tukemisen tulisi alkaa var-

haisvuosina, jotta ajattelutavasta tulisi yleinen ja olisi ajattelun perustana kaikilla 

ihmisillä. Ohjelmoinnillisen ajattelun opettamiseen liittyy kuitenkin haaste kou-

lutuksessa, koska ei tiedetä milloin ja miten sitä tulisi oppia ja opettaa. (Wing 

2008, 3720.) 

Tässä tutkimuksessa varhaisvuosilla tarkoitetaan varhaiskasvatusikäistä, 

0–6-vuotiasta lasta. Kansainvälisissä tutkimuksissa päiväkoti-ikäisistä lapsista 

puhuttaessa tarkoitetaan usein 4–5-vuotiaita lapsia johtuen koulutusjärjestel-

mien erilaisuudesta. Suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän piiriin tul-

laan kuitenkin usein jo alle 4-vuotiaana lasten aloittaessa varhaiskasvatuksen. 
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Ohjelmoinnillista ajattelua ei suoraan mainita esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteissa tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (ks. Opetushal-

litus 2018; Opetushallitus 2014). Tämä huomio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

ohjelmoinnillista ajattelua ei olisi tärkeää opettaa lapsille. Ohjelmoinnillinen ajat-

telu on Suomessa ilmiönä uusi, etenkin varhaiskasvatuksessa, eikä sitä siksi ole 

vielä kirjattu sellaisenaan opetussuunnitelmiin. Varhaiskasvatuksen konteks-

tissa ohjelmoinnillinen ajattelu on lisäksi vielä vähän tutkittu aihe ja tarvitsee si-

ten lisätutkimusta (Saxena ym. 2019; Hsu ym. 2018).  

Ohjelmoinnillisen ajattelun oppimista auttaa matemaattisten peruskäsittei-

den nimeäminen ja oppiminen. Vahva pohja ohjelmoinnillisen ajattelun kehityk-

selle luodaan nimeämällä lapsen kanssa sanoja ja opettelemalla peruskäsitteitä, 

kuten matematiikan perusteita. (Wing 2008.) Asioiden ja käsitteiden opettelu 

mainitaankin yhtenä tavoitteena ja toimintatapana varhaiskasvatuksessa (Ope-

tushallitus 2018, 26). Esiopetuksessa puolestaan harjoitellaan käsitteiden, kuten 

lukujen, ymmärtämistä ja käyttämistä (Opetushallitus 2014). Ikäkohtaisia eroja 

toiminnan muodoissa siis on. 

 Lasten matemaattisten taitojen kehittyminen sisältyy varhaiskasvatuksen 

ja esiopetuksen sisältöihin (Opetushallitus 2014, 35). Ohjelmoinnillisella ajatte-

lulla on yhteys matemaattiseen ajatteluun (Wing 2008). Lisäksi esiopetuksessa 

lapsilla pitäisi olla paljon mahdollisuuksia luokitteluun, vertailuun, asioiden jär-

jestelyyn sekä säännönmukaisuuksien löytämiseen ja tuottamiseen (Opetushalli-

tus 2014). Myös nämä asiat sisältyvät ohjelmoinnilliseen ajatteluun (ks. Grover & 

Pea 2013, 39–40; Bers ym. 2019, 131; Barr & Stephenson 2011). 

Ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisen pitäisi tapahtua samalla tavalla ja 

samoihin aikoihin kuin kirjoittamisen ja lukemisen oppiminen tapahtuu (Bers 

2021, 98). Suomessa esiopetuksen aikana aletaan kiinnittää enemmän huomiota 

tällaisiin asioihin ja siten ohjelmoinnillisen ajattelun tukeminen voisi alkaa vii-

meistään silloin (ks. Opetushallitus 2014). 

Ohjelmoinnillista ajattelua voi tukea varhaiskasvatuksessa arjen tilanteissa 

(Bers 2021). Relkin ym. (2020) ja Saxena ym. (2019) esittelevät tutkimuksissaan 

konkreettisia tapoja tukea ohjelmoinnillista ajattelua. Kuvioiden tunnistamista 
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voidaan tukea esimerkiksi legopalikoilla tai muilla esineillä niin, että lapsen teh-

tävänä on tunnistaa sarja ja jatkaa jonoa samalla kaavalla (Relkin ym. 2020, 494; 

Saxena ym. 2019, 58). Lisäksi voidaan harjoitella jaksotusta laittamalla oikeaan 

järjestykseen päivän tapahtumista kertovia kuvia (Saxena ym. 2019, 58) tai teke-

mällä tehtäviä, joissa asiat pitää toteuttaa tietyssä järjestyksessä, että toiminta on-

nistuu, kuten vaatteiden pukeminen tai syöminen (Relkin ym. 2020, 494). Myös 

osien tunnistaminen kokonaisuuden muodostamiseksi, kuten tehtävä, jossa kuva 

on pilkottu ja oikeat osat valittua muodostuu oikea kuva, harjoittaa ohjelmoin-

nillista ajattelua (Relkin ym. 2020, 494).  

Ohjelmoinnillisen ajattelun kehitystä voidaan tukea myös liikunnallisten 

leikkien kautta (Saxena ym. 2019, 59; Aranda ym. 2018, 281). Esimerkiksi musii-

kin tahdissa voi liikkua ja pysähtyä merkistä sekä robottileikin muodossa (lapset 

leikkivät robotteja ja toimivat ohjeiden mukaan, kuten kävele taaksepäin kaksi 

askelta) (Saxena 2019, 59). Perinneleikki väri on samantapainen robottileikin 

kanssa, kun liikutaan värinä olevan ihmisen ohjeiden mukaan. Nämä leikit ke-

hittävät erityisesti ohjeiden kuuntelemista ja valmistavat lasta ohjelmointikielen 

käyttämiseen (Saxena 2019, 59).  

Lapsille on kehitetty mahdollisuuksia harjoitella ohjelmoinnillista ajattelua 

teknisten laitteiden sekä ohjelmointikielien kautta. Lattiarobotit, kuten Bee-Bot, 

ovat yleisiä ohjelmoinnin harjoittelussa, ja jopa 4-vuotiaat voivat oppia antamaan 

yksinkertaisia ohjeita lattiaroboteille. Lisäksi Scratch-ohjelmointikielestä on luotu 

5–7-vuotiaille suunnattu ScratchJr-ohjelmointikieli, joka hyödyntää kuvia ja ani-

maatioita. (Manches & Plowman 2017.) Ohjelmointia lapset voivat harjoitella 

myös KIBO-robotilla ja LOGO-kilpikonnalla (ks. Bers 2021). Ohjelmoinnillista 

ajattelua on siis mahdollista harjoitella varhaiskasvatuksessa hyödyntäen erilai-

sia ohjelmointia sisältäviä tietoteknisiä laitteita. 

Varhaiskasvatussuunnitelma (Opetushallitus 2018) ja Esiopetussuunni-

telma (Opetushallitus 2014) velvoittavat varhaiskasvattajia tutustumaan lasten 

kanssa erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin. Tietotekniset laitteet 

ovat osa nyky-yhteiskunnan lapsen elämää ja lapsen tapaa leikkiä. Siten laittei-
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den käyttäminen myös osana ohjelmoinnillisen ajattelun oppimista olisi perus-

teltua, kun ne ovat muutenkin osana lasten elämää. (Wing 2008, 3721.) Kuitenkin 

laitteiden käyttäminen voi aiheuttaa sen, että opitaan vain käyttämään laitetta, 

mutta sen toimintaperiaatetta ei tiedetä (Wing 2008). Onkin tärkeää harjoitella 

ohjelmoinnillista ajattelua myös ilman tietoteknisiä laitteita, jotta ymmärretään 

laitteiden taustalla olevat toimintaperiaatteet.  

2.4 Ohjelmoinnillisen ajattelun kehityksen tukeminen 

Kuten edellä on ilmennyt, ohjelmoinnillisen ajattelun taitojen tukeminen on mah-

dollista aloittaa jo varhaiskasvatuksessa (Hsu ym. 2018, 300). Sopivasta ohjel-

moinnillisen ajattelun opettelun aloitusiästä on kuitenkin ristiriitaista tietoa. Sa-

xenan ym. (2019) tutkimuksessa selvisi, että 3–4-vuotiailla oli vaikeuksia rat-

kaista ohjelmoinnillista ajattelua vaativia tehtäviä, kun taas 4–6-vuotiaat osasivat 

ratkaista joitain ohjelmoinnillisen ajattelun osa-alueita, kuten kuvioiden tunnis-

tamista ja algoritmien suunnittelua vaativia tehtäviä. Bersin ym. (2019) mukaan 

ohjelmoinnin harjoittelu on mahdollista aloittaa kolmevuotiaana. Ohjelmoinnil-

lisen ajattelun ja ohjelmoinnin näkökulmasta tutkimus tuntuu kuitenkin painot-

tuvan yli 4-vuotiaiden tutkimiseen (ks. Relkin ym. 2018; Angeli ym. 2016). 

On löydetty, että naisilla ei ole kiinnostusta tietojenkäsittelyä ja ohjelmoin-

tia kohtaan (Buitrago Flórez ym. 2017, 845). Tämä on yksi syy aloittaa ohjelmoin-

nin ja sitä myötä ohjelmoinnillisen ajattelun kehityksen tukeminen jo varhaiskas-

vatusikäisenä sukupuolierojen tasaamiseksi ohjelmointitaidoissa ja asenteissa 

ohjelmointia kohtaan. Varhaiskasvatusikäinen lapsi ei ole vielä omaksunut kaik-

kia sukupuolittuneita stereotypioita, joten on mahdollista luoda mielikuvia siitä, 

että kuka tahansa voi olla kykeneväinen ohjelmointiin. (Manches & Plowman 

2017, 195.)  

Varhaiskasvatusikäiset lapset ovat kehitykseltään erilaisissa vaiheissa. 

Suunnitellun toiminnan tulee olla lapsilähtöistä ja siten huomioida lapsen kehi-

tys, osaaminen ja yksilölliset tarpeet (Opetushallitus 2018; Opetushallitus 2014). 
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Myös kansainvälisiset tutkimukset nostavat esiin lapsen kehityksen huomioin-

nin osana ohjelmoinnillisen ajattelun opettamista (ks. Relkin ym. 2020; Hunsaker 

& West 2019; Shute ym. 2017). Kehityksen huomioinnista johtuen esimerkiksi esi-

opetuksessa toimintaan sisältyy enemmän lukemiseen ja laskemiseen liittyvien 

taitojen harjoittelua, kuin nuoremmilla lapsilla (ks. Opetushallitus 2018; Opetus-

hallitus 2014). Siten ohjelmoinnillisen ajattelun toteutustavatkaan eivät voi olla 

samanlaisia kaikkien lasten kohdalla.  

Ohjelmoinnin opettaminen varhaiskasvatusikäisille on kuitenkin haastavaa 

(Wing 2008, 3720), koska se vaatii abstraktia ajattelua, eikä tällainen ajattelu ole 

vielä kehittynyt lapsille (Angeli ym. 2016, 48). On myös osoitettu, että abstrakti 

ajattelu kehittyy vähitellen ja vasta yli 12-vuotias on kykeneväinen abstraktiin 

ajatteluun (Angeli ym. 2016). Tämän vuoksi alle 12-vuotiaille lapsille tulisikin 

opettaa ohjelmoinnin sijaan ohjelmoinnillista ajattelua, jolla luodaan pohjaa tule-

vina kouluvuosina opeteltavaa ohjelmointia ja tietojenkäsittelytiedettä varten. 

(Angeli ym. 2016.) 

2.5 Varhaiskasvatuksen opettajien ohjelmoinnillisen ajattelun 

tukemisen kompetenssi 

Varhaiskasvatuksen opettajien ohjelmoinnillisen ajattelun tukemisen kompe-

tenssilla tarkoitamme tässä sitä, miten varhaiskasvatuksen opettajat osaavat to-

teuttaa ja suunnitella ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa. 

Kalen ym. (2018a) tutkimuksessa selvisi, että yli puolet tutkimukseen osal-

listuneista opettajista eivät tienneet ohjelmoinnillinen ajattelu -käsitettä (64 %) ja 

suurin osa ei osannut opettaa ohjelmoinnillista ajattelua. Bowerin ym. (2017) tut-

kimuksessa selvisi, että opettajilla on heikot taidot opettaa ohjelmoinnillista ajat-

telua. Suurimmalla osalla tutkittavista (78 %) ohjelmoinnillisen ajattelun opetta-

misen itsevarmuutta heikensi ohjelmoinnillisen ajattelun ymmärtämättömyys ja 

siihen liittyvä pedagoginen osaamattomuus (Bower ym. 2017). 

Opettajat tarvitsevat siis tukea voidakseen vuorostaan tukea lasten ohjel-

moinnillisen ajattelun kehitystä. Yleisesti ottaen koulutusta opettajille ohjelmoin-

nillisesta ajattelusta ei kuitenkaan ole (Bower ym. 2017). Ei voida siis olettaa, että 
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kaikki opettajat osaisivat toteuttaa sitä, kun työkaluja sen toteuttamiseen ei ole. 

Ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisen kehittymistä edesauttaa jatkuvasti teh-

tävä tutkimus, mutta edelleen opettajien koulutuksessa on suuria haasteita oh-

jelmoinnillisen ajattelun opettamisen sekä sukupuolten tasa-arvon varmista-

miseksi (Grover & Pea 2013, 41). 

Varhaiskasvatuksessa kaiken toiminnan perustana on pedagogiikka eli 

suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus lasten hyvinvoinnin ja oppimisen takaa-

miseksi (Opetushallitus 2018). Ohjelmoinnillisen ajattelun kehityksen tukeminen 

on mahdollista, myös pedagogisesti, kun varhaiskasvatuksen opettaja ymmär-

tää, mitä ohjelmoinnillinen ajattelu on, miksi ohjelmoinnillinen ajattelu on tär-

keää ja miten sen saa osaksi omaa työtään (Kale ym. 2018b, 575; Angeli ym. 2016, 

54). Ymmärrystä ohjelmoinnillisesta ajattelusta voidaan edistää tuomalla esiin 

konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä lasten kanssa voi tehdä tukeakseen ohjel-

moinnillisen ajattelun kehitystä (Barr & Stephenson 2011, 49). Ohjelmoinnillisen 

ajattelun merkityksen ymmärtäminen vaaditaan, jotta siitä tulee osa opettajien 

käytäntöjä työssään (Kale ym. 2018b, 583).  

Pedagogisen tietämyksen lisäksi ohjelmoinnillista ajattelua opettaakseen 

opettajan tulee tietää jotain tietotekniikasta ja ohjelmoinnista (Hunsaker &West 

2019, 9; Kale ym. 2018b, 575), sillä ohjelmoinnillinen ajattelu liittyy kiinteästi tie-

totekniikkaan (Voogt ym. 2015). Tietotekniikan ymmärrämme sisältävän digitaa-

listen laitteiden käytön. Digitaalisten laitteiden käyttöön liittyy ohjelmoinnillinen 

ajattelu (Hsu ym. 2018; Kale ym. 2018a; Kale ym. 2018b). Opettajat eivät kuiten-

kaan kokeneet olevansa kykeneväisiä tukemaan lasten digitaalisten laitteiden 

käyttöä (Palaiologou 2016, 316).  

Klassenin ja Chiun (2010) mukaan opettajien työkokemuksella on yhteys 

siihen, millainen minäpystyvyys heillä on opettamisstrategioiden, ryhmän hal-

linnan ja oppilaiden sitoutumisen lisäämisen suhteen. Tutkimuksessa selvisi, että 

opettajien minäpystyvyys kasvoi 23 työkokemusvuoteen asti, minkä jälkeen mi-

näpystyvyydessä tapahtui selvää laskua, siten että yli 40 vuotta työskennelleiden 

minäpystyvyys oli samalla tasolla kuin noin viisi vuotta työskennelleiden (Klas-
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sen & Chiu 2010). Tästä voidaan päätellä, että työvuosilla ei ole niin suurta vai-

kutusta yksilön kompetenssiin. Kokemus jostain aiheesta onkin työvuosia enem-

män vaikuttavampi asia kompetenssin muodostumisessa (Paloniemi 2004). 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisiksi varhaiskasvatuksen opettajat 

arvioivat omat taitonsa tukea varhaiskasvatusikäisten ohjelmoinnillista ajattelua 

sekä kuinka paljon suunnitelmallista ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimin-

taa toteutetaan varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tarkastelemme, onko työkokemuk-

sen määrä yhteydessä opettajien arvioimaan ohjelmoinnillisen ajattelun tukemi-

sen kompetenssiin. Tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaisia: 

1. Onko työkokemuksen määrä yhteydessä varhaiskasvatuksen opettajien 

itse arvioimaan ohjelmoinnillisen ajattelun tukemisen kompetenssiin?  

2. Onko varhaiskasvatuksen opettajien kompetenssi ohjelmoinnillisen ajat-

telun tukemisen suhteen yhteydessä varhaiskasvatuksessa toteutettavaan 

ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrään?  

3. Eroaako ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan arvioitu määrä 

varhaiskasvatuksen eri ikäryhmien välillä?  

3.2 Tutkimukseen osallistujat  

Tutkimus toteutettiin määrällisenä kyselylomaketutkimuksena varhaiskasva-

tuksen opettajille. Jaoimme kyselylomakkeen kolmeen eri Facebook-ryhmään, 

joihin kuului varhaiskasvatuksen opettajia. Kyselylomake tehtiin Webropol-ky-

selysovelluksella, josta vastaukset (n = 68) oli helppo siirtää SPSS-ohjelmaan. 

Kahden tutkittavan vastaukset eliminoitiin, sillä he eivät olleet vastanneet kaik-

kiin kysymyksiin. Puuttuvan tiedon ollessa täysin satunnaista, voidaan tutki-

musaineistosta poistaa ne vastaukset, joista puuttuu havaintoyksiköitä, vääristä-

mättä aineistoa (Härkänen 2021). Tässä tutkimuksessa havaintoyksiköiden puut-

tuminen oli täysin satunnaista, joten päädyttiin poistamaan niiden tutkittavien 

vastaukset, jotka olivat vajaita. Aineistonkäsittelyssä on yleistä, että aineistosta 

voidaan poistaa vastaajia tietojen puuttuessa (Metsämuuronen 2011, 528). Ai-

neistosta poistettiin kaksi vastausta perustuen siihen, että vastaajilta puuttuvat 
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vastaukset olisivat vaikuttaneet useamman tutkimuskysymyksen tuloksiin. Lo-

pullinen aineisto koostui 66 vastauksesta. 

Tutkimukseen vastaajista 64 (97 %) oli naisia ja 2 (3 %) ei halunnut kertoa 

omaa sukupuoltaan. Tutkimuksen vastaajien ikä vaihteli 23 ja 62 ikävuoden vä-

lillä. Puolet vastaajista (50 %) oli alle 36-vuotiaita. Tutkimuksessa oli vastaajia eri 

puolilta Suomea. Eniten vastauksia kertyi Uudeltamaalta (n = 18, 27,3 %) ja Pir-

kanmaalta (n = 10, 15,2 %). Muista maakunnista, joista vastauksia tuli, vastaajia 

oli 1–5 kappaletta.  

Tutkimuskyselyssä ei ole erikseen kysytty varhaiskasvatuksen opettajien 

koulutustaustaa. Kyselyiden julkaisemisyhteydessä on kuitenkin painotettu, että 

kysely on suunnattu varhaiskasvatuksen opettajille. Vastaajien työkokemus var-

haiskasvatuksen opettajana vaihteli puolen vuoden ja 37 vuoden välillä (ka = 9,9 

vuotta, kh = 9,57). 

3.3 Aineistonkeruu 

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselylomakekyselynä (Liite 1), joka julkaistiin 

seuraaviin Facebook-ryhmiin: Varhaiskasvatuksen opettajat (11,7 t jäsentä), Var-

haiskasvattajan materiaalipankki (50 t jäsentä) ja LOISTO-TINDRA - varhaiskas-

vatuksen kehittämisverkosto (5000 jäsentä). Kyselylomake julkaistiin kaksi ker-

taa jokaiseen näistä ryhmistä vastausten saamiseksi. Aineisto kerättiin 9.-

22.2.2021 välisenä aikana. Sähköisen kyselylomakkeen etuna on aineistonkeruun 

nopeus ja analysoinnin aloittaminen vaivatta, kun kyselylomakkeen vastaukset 

on mahdollista siirtää suoraan SPSS-ohjelmistoon (Valli & Perkkilä 2018, 120–

122). Myös taloudellisuus on yhtenä etuna sähköisissä kyselylomakkeissa (Valli 

2018, 101). 

Muodostimme tutkimuksessamme käytössä olevan kyselylomakkeen itse, 

koska valmista testattua kysymyspatteristoa aiheesta ei ollut. Ennen kyselylo-

makkeen tekoa perehdyttiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja niissä käsiteltyi-

hin aiheisiin, joiden pohjalta kyselylomake tehtiin. (ks. Valli 2018, 93.) Kyselylo-

makkeen teossa noudatettiin huolellisuutta, jotta kyselylomakkeen vastauksilla 
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saataisiin vastaus tutkimuskysymyksiin ja siten vältettäisiin tutkimuksen epäon-

nistuminen (ks. Valli 2018, 93; Vilkka 2007, 63). 

Kyselylomakkeessa (Liite 1) oli yhteensä 12 kysymysosuutta, joista viisi ky-

symystä oli taustatietokysymyksiä ja yksi suostumuskysymys tutkimukseen. 

Tutkimuskyselyn alussa kyselyyn vastaajilta kysyttiin seuraavia perustietoja: 

ikä, sukupuoli, työskentelymaakunta ja työkokemuksen määrä vuosina sekä 

minkä ikäisten lasten kanssa varhaiskasvatuksen opettaja tällä hetkellä työsken-

telee. Sisällöllisiä kysymysosuuksia oli kuusi, jotka olivat kaikki monivalintaky-

symyksiä. 

3.4 Muuttujat 

Tässä tutkimuksessa tutkittavia on pyydetty arvioimaan omia taitojaan ohjel-

moinnilliseen ajatteluun liittyen. Taitojen itsearviointi kuvaa sitä, miten ajattelee 

itse osaavansa ja kertoo siten minäpystyvyydestä. Opettajien kompetenssia to-

teuttaa ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa mitattiin seitsemällä väittä-

mällä. Opettajia pyydettiin ottamaan väittämiin kantaa viisiportaisella asteikolla, 

jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä. Väittämiä olivat muun mu-

assa ’Tiedän mitä ohjelmoinnillinen ajattelu tarkoittaa’ ja ’Olen toteuttanut ohjel-

moinnillista ajattelua tukevaa toimintaa varhaiskasvatuksessa’. Saaduista vas-

tauksista muodostettiin keskiarvosummamuuttuja, jonka sisäistä reliabiliteettia 

mittaava Cronbachin alfa oli 0,95. 

Tutkittavilta kysyttiin myös lapsiryhmää, jossa he tällä hetkellä työskente-

levät. Vastausvaihtoehtoina olivat alle kolmivuotiaiden, 3–5-vuotiaiden, 5–6-

vuotiaiden sekä esiopetuksen ryhmä. Lisäksi tutkittavat saivat tarvittaessa vas-

tata Muu, mikä. Näitä avoimia vastauksia ryhmiteltiin. Vastaukset uudelleen 

luokiteltiin niin, että lopulliset muodostetut ikäryhmät olivat 0–3-vuotiaat (n = 

10), 3–5-vuotiaat (n = 27), 5–6-vuotiaat (n = 21) sekä 1–5-vuotiaat (n = 6). 3–5-vuoti-

aiden ryhmään sisällytettiin kirjallisesti saadut vastaukset 2–4-vuotiaiden ryhmä 

(n = 3), 3–4-vuotiaiden ryhmä (n = 1) ja 4–5-vuotiaiden ryhmä (n = 1) sekä 3–7-

vuotiaiden integroitu ryhmä (n = 1). 5–6-vuotiaiden ryhmään sisältyi 5–6-vuotiaat 
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(n = 5) sekä eskariryhmä (n = 16). 1–5-vuotiaat (n = 5) luotiin omaksi ryhmäksi ja 

lisäksi tähän luokkaan sisällytettiin kirjallinen vastaus sisarusryhmä (n = 1), 

koska tämä ikäskaala ei itsessään sopinut mihinkään muuhun jo valmiina ole-

vista ikäryhmistä.  

3.5 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineisto siirrettiin Webropolista analysoitavaksi IBM SPSS Statistics 26 

-ohjelmistoon. Ennen varsinaisen analyysin tekoa tarkasteltiin muuttujien jakau-

tuneisuutta, taustatietoja sekä sirontakuvioita. Lisäksi tarkasteltiin muuttujien 

mitta-asteikoita sekä kuvailevia tunnuslukuja, kuten frekvenssejä ja keskiarvoja. 

Aineiston tarkastelun pohjalta päädyttiin käyttämään parametrittomia testejä jo-

kaisen tutkimuskysymyksen analyysin kohdalla.  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, Onko työkokemuksen määrä yhteydessä 

varhaiskasvatuksen opettajien itse arvioimaan ohjelmoinnillisen ajattelun tukemisen 

kompetenssiin, vastattiin Spearmanin korrelaatioanalyysilla tarkastelemalla var-

haiskasvatuksen opettajien työkokemusta (selittävä muuttuja) ja ohjelmoinnilli-

sen ajattelun tukemisen kompetenssia (selitettävä muuttuja). Kahden muuttujan 

välistä yhteyttä kuvataan usein korrelaatiokerrointen avulla. Mikäli tutkittavat 

muuttujat ovat järjestysasteikollisia, voidaan käyttää Spearmanin järjestyskorre-

laatiokerrointa. (Heikkilä 2014.) Ensimmäistä tutkimuskysymystä tarkasteltaessa 

selittävä muuttuja oli mitta-asteikoltaan suhdelukuasteikollinen ja selitettävä 

muuttuja järjestysasteikollinen. Muuttujien mitta-asteikoiden vuoksi päädyttiin 

käyttämään Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa.  

Toiseen tutkimuskysymykseen, Onko varhaiskasvatuksen opettajien kompe-

tenssi ohjelmoinnillisen ajattelun tukemisen suhteen yhteydessä varhaiskasvatuksessa to-

teutettavaan ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrään, vastattiin tarkas-

telemalla muuttujien välistä yhteyttä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen 

avulla. Tätä tutkimuskysymystä tarkasteltaessa sekä selittävä että selitettävä 

muuttuja ovat järjestysasteikollisia, joten testiksi valikoituu parametriton Spear-

manin järjestyskorrelaatiokerroin.  
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Kolmatta tutkimuskysymystä, Eroaako ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toi-

minnan arvioitu määrä varhaiskasvatuksen eri ikäryhmien välillä, tarkasteltiin Krus-

kal-Wallisin testillä. Tätä tutkimuskysymystä tarkasteltaessa testistä jätettiin pois 

ne vastaajat, jotka eivät tällä hetkellä työskentele varhaiskasvatuksen lapsiryh-

mässä varhaiskasvatuksen opettajana. Yksisuuntaisen varianssianalyysin yhtenä 

taustaoletuksena on, että vertailtavissa ryhmissä on kaikissa vähintään 20 ha-

vaintoyksikköä. Lisäksi selitettävän muuttujan tulee olla vähintään välimatka-

asteikollinen. (Nummenmaa 2009, 194.) Kolmannen tutkimuskysymyksen koh-

dalla tutkittavista ryhmistä yhdessä oli vain kuusi havaintoyksikköä ja selittävä 

muuttuja oli järjestysasteikollinen, joten analyysimenetelmäksi valikoitui para-

metriton Kruskal-Wallisin testi.  

3.6 Eettiset ratkaisut 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan (2012, 6) hyvään tieteelliseen käy-

täntöön kuuluu rehellisyys, huolellisuus, tarkkuus tutkimustyön kaikissa vai-

heissa sekä muiden tutkijoiden työn kunnioittaminen ja eettisesti kestävä tiedon-

hankinta. Tätä tutkielmaa tehdessä pyrittiin noudattamaan hyvää tieteellistä 

käytäntöä koko tutkimusprosessin aikana. 

Tätä tutkimusta varten ei tarvinnut hakea tutkimuslupaa kaupungilta tai 

muulta taholta, sillä tutkimuskyselyyn ovat vastanneet Facebook-ryhmien 

kautta tavoitetut yksittäiset henkilöt. Ennen tutkimuskyselyn lähettämistä ky-

syimme tarvittaessa Facebook-ryhmien ylläpitäjiltä luvat julkaista kysely ryh-

mässä. Kyselylomakkeen alussa oli tutkimuksen tietosuojailmoitus ja tutkittavia 

pyydettiin antamaan suostumus vastausten käyttämiseen tutkimuksessa. Tutki-

mukseen osallistuminen oli siis vapaaehtoista. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkijoilla ei ollut läheistä suhdetta 

tutkittavaan teemaan, eikä tutkimuksen osallistujiin. Tutkimuksen aihe oli tutki-

joille uusi ja luotettavan sekä relevantin tutkimuksen luomiseksi tutkijat pereh-

tyivät aiheeseen hyvin kansainvälisten tutkimusten kautta ennen tutkimusky-

selyn tekemistä.  
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Tutkimusaineistoa säilytettiin Jyväskylän yliopiston suojatulla verkkoase-

malla ja vain tutkimuksen tekijöillä oli pääsy aineistoon. Tutkimusaineisto pois-

tettiin tutkimuksen valmistuttua. Tutkittavilta kysyttiin sellaisia taustatietoja 

(liite 1), joiden perusteella ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Tutkimukseen 

vastaaminen oli täysin anonyymia. Tutkittavia ei siis voitu tunnistaa tutkimuk-

sen teon missään vaiheessa. 
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4 TULOKSET 

4.1 Työkokemuksen yhteys kompetenssiin 

Tämän tutkimuksen tulokset kompetenssin suhteen ovat kahtiajakautuneet si-

ten, että lähes saman arvon saivat vastausvaihtoehdot 2 (noin 33 %) ja 4 (noin 32 

%) (KUVIO 1). Tässä tutkimuksessa noin 14 % vastaajista ei kokenut omaavansa 

taitoja toteuttaa ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa (KUVIO 1). 

 

 

KUVIO 1. Opettajien (n = 66) itse arvioima ohjelmoinnillisen ajattelun tukemisen 
kompetenssi asteikolla 1–5 (1 = ei koe osaavansa tukea ohjelmoinnillista ajattelua, 5 
= kokee osaavansa tukea ohjelmoinnillista ajattelua).  

 

Tarkasteltaessa työkokemuksen määrää suhteessa varhaiskasvatuksen 

opettajien itse arvioimaan kompetenssiin ohjelmoinnillisen ajattelun tukemi-

sesta, ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (n = 66, p = 0,12). Työkoke-

muksen määrä ei siis ollut yhteydessä siihen, kuinka hyviksi varhaiskasvatuksen 

opettajat arvioivat omat taitonsa toteuttaa ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toi-

mintaa.  
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4.2 Kompetenssin yhteys toiminnan määrään 

Varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat varhaiskasvatuksen ryhmässään toteu-

tettavan suunnitelmallista, ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa siten, 

että suurimassa osassa ryhmiä toimintaa ei toteuteta lainkaan (34 %) tai toimintaa 

toteutetaan muutamia kertoja vuodessa (30 %) (Kuvio 2).  

 

KUVIO 2. Kuinka usein varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä toteutetaan suunnitelmal-
lista ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa (n = 64) 

 

Tuloksista selviää, että varhaiskasvatuksen opettajien ohjelmoinnillisen 

ajattelun tukemisen kompetenssi on voimakkaasti yhteydessä lapsiryhmässä to-

teutettavaan ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrään (n = 66, r = 

0,73, p < 0,001, r2 = 53,29 %) (ks. Metsämuuronen 2011, 371). Mitä paremmaksi 

varhaiskasvatuksen opettaja arvioi omat taitonsa tukea ohjelmoinnillista ajatte-

lua, sitä enemmän hän toteutti suunnitelmallista ohjelmoinnillista ajattelua tuke-

vaa toimintaa. Opettajien ohjelmoinnillisen ajattelun tukemisen kompetenssi se-

litti 53 % toteutettavan toiminnan määrän vaihtelusta.  
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4.3 Ikäryhmien erot ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toi-

minnan määrässä 

Varhaiskasvatuksen eri ikäryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero arvi-

oidussa ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrässä (n = 64, 2 = 

10,68, p < 0,05, η2 = 0,128). Ryhmäkohtaisia eroja tarkasteltaessa selvisi, että esi-

opetuksessa ja 5–6-vuotiaiden kanssa työskentelevät varhaiskasvatuksen opetta-

jat arvioivat toteuttavansa enemmän suunnitelmallista ohjelmoinnillista ajattelua 

tukevaa toimintaa kuin alle kolmevuotiaiden, 1–5–vuotiaiden sekä 3–5-vuotiai-

den kanssa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat. Alle kolmevuotiaiden, 

1–5-vuotiaiden sekä 3–5-vuotiaiden ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkit-

sevää eroa ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrässä. Muuttujien 

tunnusluvut on esitelty taulukossa 1. 

TAULUKKO 1. Varhaiskasvatuksen eri ikäryhmien mediaanit, vaihteluvälit, keskiar-
vot ja keskihajonnat ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrän suhteen. 

 md vaihteluväli ka kh 

Alle 3-vuotiaat 1,5 1 1,5 0,53 

1–5-vuotiaat 1,5 2 1,67 0,82 

3–5-vuotiaat 2 4 2,1 1,22 

5–6-vuotiaat ja esiopetus 3 3 2,6 0,86 

 

Tuloksista selviää, että suurimmassa osassa alle 3-vuotiaiden (100 %), 1–5-

vuotiaiden (83 %) sekä 3–5-vuotiaiden (70 %) ryhmiä suunnitelmallista ohjel-

moinnillista ajattelua tukevaa toimintaa toteutettiin muutamia kertoja vuodessa 

tai ei lainkaan. Yli 5–vuotiaiden ryhmissä suunnitelmallista ohjelmoinnillista 

ajattelua tukevaa toimintaa arvioitiin toteutettavan enemmän kuukausittain tai 

useammin (67 %). (ks. Kuvio 3.) 
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KUVIO 3. Ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrä ikäryhmittäin (n = 
64). 
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5 POHDINTA 

5.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisiksi varhaiskasvatuksen 

opettajat arvioivat omat taitonsa tukea varhaiskasvatusikäisten ohjelmoinnillista 

ajattelua ja kuinka paljon suunnitelmallista ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa 

toimintaa eri lapsiryhmissä toteutetaan. Lisäksi selvitettiin, onko työkokemuk-

sella yhteyttä siihen, kuinka hyviksi varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat omat 

taitonsa toteuttaa ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa.  

Tutkimustuloksista selvisi, että työkokemuksella ei ole yhteyttä varhaiskas-

vatuksen opettajien itse arvioimaan kompetenssiin ohjelmoinnillisen ajattelun 

tukemisesta. Myös Paloniemen (2004) tutkielmassa selvisi, että työkokemusvuo-

sia enemmän vaikuttava asia on kokemus itse aiheesta. Bersin (2021, 142) mu-

kaan myös itseluottamus vahvistaa kompetenssia. Työkokemusvuosilla ei siis si-

nänsä näyttäydy olevan vaikutusta kompetenssiin, vaan vaaditaan tietynlaista 

kyvykkyyttä, itseluottamusta ja paneutumista asiaan, jotta sen osaa. 

Ohjelmoinnillinen ajattelu on aiheena uusi ja se ei ole vielä vahvasti esillä 

varhaiskasvatuksessa, hädin tuskin peruskoulussakaan. Olisi siis ollut yllättä-

vää, jos tämän tutkielman vastaajat olisivat kaikki olleet perehtyneitä aiheeseen 

ja omanneet hyvän kompetenssin toteuttaa ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa 

toimintaa. Aiheen uutuuden takia kaikilla vastaajilla oli suhteellisen samat läh-

tökohdat tukea ohjelmoinnilta ajattelua tukevaa toimintaa, kun työvuodet eivät 

olleet yhteydessä kompetenssiin.  

Varhaiskasvatuksen opettajien itse arvioima kompetenssi toteuttaa ohjel-

moinnillista ajattelua oli yhteydessä varhaiskasvatuksessa toteutettavaan, ohjel-

moinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrään. Mitä paremmaksi varhaiskas-

vatuksen opettaja arvioi omat taitonsa tukea ohjelmoinnillista ajattelua, sitä 

enemmän hän arvioi ryhmässään toteutettavan ohjelmoinnillista ajattelua tuke-

vaa toimintaa. Myös Bower ym. (2017) ovat saaneet samankaltaisia tutkimustu-

loksia, kun suurimmalla osalla heidän tutkimukseensa osallistuneista opettajista 
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(78 %) ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisen itsevarmuutta heikensi ohjelmoin-

nillisen ajattelun ymmärtämättömyys ja siihen liittyvä pedagoginen osaamatto-

muus.  

Varhaiskasvatuksen opettajien heikko kompetenssi toteuttaa ohjelmoinnil-

lista ajattelua tukevaa toimintaa näkyy tämän tutkimuksen tuloksissa, kun suu-

rin osa vastaajista arvioi ryhmässään toteutettavan ohjelmoinnillista ajattelua tu-

kevaa toimintaa vain muutamia kertoja vuodessa (30 %) tai ei lainkaan (34 %). 

Varhaiskasvatuksen opettajilla on siis puutteelliset taidot toteuttaa ohjelmoinnil-

lista ajattelua tukevaa toimintaa. Myös aiemmissa tutkimuksissa on löydetty, että 

opettajilla on heikot taidot opettaa ohjelmoinnillista ajattelua (Kale ym. 2018a; 

Bower ym. 2017).  

Ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan arvioidussa määrässä var-

haiskasvatuksen eri ikäryhmien välillä havaittiin eroavaisuuksia, kun esiopetuk-

sen ja 5–6-vuotiaiden ryhmissä toimintaa toteutettiin useammin suhteessa mui-

hin ryhmiin. Ohjelmoinnillinen ajattelu toimintana mielletään vaikeaksi ja vie-

raaksi toimintamuodoksi varhaiskasvatusikäisille. Saxenan ym. (2019) tekemä 

tutkimus puoltaa tätä ajatusta, kun selvisi, että 3–4-vuotiaat eivät osanneet tehdä 

tehtäviä, jotka koostuivat ohjelmoinnillisen ajattelun osa-alueista, kuten kuvioi-

den tunnistamisesta ja algoritmien luomisesta. Ohjelmoinnillisen ajattelun moni-

mutkaisuus selittää osaltaan sitä, miksi ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toi-

mintaa toteutetaan enemmän vanhempien lasten kanssa. Vanhempien lasten aja-

tellaan myös olevan valmiimpia monimutkaisiin ajatteluprosesseihin. 

Vaikka aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että varhaiskasvatusikäiset 

lapset ovat kykeneväisiä ohjelmoinnillista ajattelua tukevaan toimintaan (ks. Rel-

kin ym. 2020; Bers ym. 2019; Saxena ym. 2019), ei se näy tämän tutkimuksen tu-

loksissa, kun suurimmassa osassa alle 5-vuotiaiden ryhmiä ohjelmoinnillista ajat-

telua tukevaa toimintaa toteutettiin muutamia kertoja vuodessa tai ei lainkaan. 

Bersin ym. (2019) tutkimuksessa saatiin selville, että lapset jo kolmevuotiaasta 

alkaen ovat kykeneväisiä ohjelmointiin. Ja siten myös ohjelmoinnilliseen ajatte-

luun tämän sisältyessä ohjelmointiin. Ohjelmoinnillista ajattelua ja siihen liitty-

viä taitoja voi siis opettaa varhaiskasvatusikäisille.  
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Esiopetussuunnitelma (Opetushallitus 2014) ja Varhaiskasvatussuunni-

telma (Opetushallitus 2018) ohjaavat opettajien toimintaa varhaiskasvatuksessa 

ja esiopetuksessa ja siten näkyvät tämän tutkimuksen tuloksissa, kun yli 5-vuo-

tiailla oli suunnitelmallista ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa enem-

män kuin sitä nuoremmilla. Esiopetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2014) on 

mainittu enemmän ohjelmoinnilliseen ajatteluun liittyviä toimintoja, kuten on-

gelmanratkaisua, matemaattista ajattelua sekä käsitteiden ymmärtämistä, kuin 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (Opetushallitus 2018). Erot asiakirjojen välillä 

voisivatkin selittää ohjelmoinnillista ajattelua tukevan toiminnan määrän vaihte-

lua eri ikäryhmien välillä varhaiskasvatuksessa. 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa pyrittiin noudatta-

maan tieteellisen tiedon vaatimuksia (ks. TENK 2021). Kyselylomake pyrittiin te-

kemään huolellisesti teoriatiedon pohjalta, siten että se mittaisi mahdollisimman 

hyvin ja tarkasti tutkittavaa ilmiötä. Kyselylomakkeen lähettämisen jälkeen löy-

dettiin kuitenkin lisää lähdekirjallisuutta liittyen esimerkiksi opettajien kompe-

tenssiin toteuttaa ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimintaa. Myöhemmin löy-

tyneen lähdekirjallisuuden pohjalta kyselylomaketta olisi voitu vielä tarkentaa 

mittaamaan luotettavammin tutkittavaa ilmiötä. Kyselylomakkeen luotettavuu-

den voi kyseenalaistaa, koska tutkimuksen tekijät ovat ensikertalaisia tutkimuk-

sen teossa. 

Kyselylomakkeen teossa pyrittiin välttämään epäolennaisten kysymysten 

luomista. Tutkimuksen alkuvaiheessa tutkimuskysymykset eivät kuitenkaan ol-

leet vielä täysin selkeytyneet, joten kyselylomakkeeseen jätettiin muutama sellai-

nen kysymys, joista voisi halutessaan saada vastauksen tutkimuskysymyksiin. 

Lopullisen analyysin ulkopuolelle jäi lopulta neljä tutkimuslomakekysymystä.   

Tutkimusaineisto kerättiin sosiaalisessa mediassa varhaiskasvatuksen 

opettajilta, sillä tarkoituksena oli saada laaja aineisto. Sähköisen kyselyn etuna 

on vastausten suuri määrä (Valli 2018, 120). Tämän tutkimuksen kohdalla se ei 
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kuitenkaan toteutunut, sillä lopullisen aineiston koko oli 66 vastausta. Tämän 

tutkimuksen aineiston koko (n = 66) ei siis ollut kovin suuri määrällisen tutki-

muksen aineistoksi. Tilastollisia menetelmiä käytettäessä aineiston kooksi suosi-

tellaan vähintään 100 havaintoyksikköä (Vilkka 2007, 17). Kerätyn aineiston suu-

ruus jäi siis pienemmäksi kuin mitä toivottiin. Aineisto oli kuitenkin riittävän 

suuri, jotta määrällisten menetelmien analyysitestit pystyttiin tekemään.  

Kyselyn avasi suuri määrä ihmisiä, mutta vain murto-osa vastasi lopulta 

kyselyyn. Yhtenä merkittävä asiana vastausten vähyyteen on voinut olla tutki-

musaiheen vieraus. Tieto tutkittavasta aiheesta motivoi vastaamaan (Vilkka 

2007, 64). Aiheen uutuuden ja vähäisen tutkimustiedon vuoksi aihe ei varmasti-

kaan ollut tuttu monelle muullekaan, joka huomasi tutkimuskyselyn linkin sosi-

aalisessa mediassa. Tutkimuskyselyyn onkin voinut vastata useita sellaisia, joilla 

on jo etukäteen tietoa tutkimuksen aiheesta. Siten tutkimusaineisto ei ole perus-

joukon mukainen eikä täysin luotettava yleistettäväksi, sillä aiheesta tietävien 

osuus voi olla yliedustettuna perusjoukkoon nähden. Lisäksi aineisto koostuu 

sosiaalista mediaa käyttävistä, tiettyihin Facebook-ryhmiin kuuluvista varhais-

kasvatuksen opettajista, jolloin tutkimusaineisto ei vastaa perusjoukkoa.  

Yhtenä syynä vastausten vähyyteen on voinut olla kyselyn visuaalisen il-

meen ja luettavuuden hankaluus puhelimella. Lisäksi tutkimuskyselyn avausnä-

kymässä näkyi aluksi pelkästään tutkimuslupateksti ja vastaajan piti erikseen kli-

kata, jotta sivu vaihtui taustatietokysymyksiin. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, 

että vastaajat eivät jaksaneetkaan vastata kyselyyn, kun ensimmäisen sivun teksti 

pituudellaan uuvutti potentiaaliset vastaajat. Kun ongelma havaittiin, muokka-

simme kyselyä siten, että taustatietokysymykset näkyivät heti ensimmäisellä si-

vulla. Muuten tutkimuskyselyn muotoilu ja sisältö oli selkeä ja johdonmukainen 

(ks. Vilkka 2007, 70–77). 

Ohjelmoinnillista ajattelua ei ole tutkittu varhaiskasvatuksen parissa pal-

joakaan (ks. Saxena ym. 2019; Hsu ym. 2018) eikä aihe ollut tämän tutkielman 

tekijöillekään ennestään tuttu. Aiheen vieraus ja kansainvälisten tutkimusartik-

keleiden hyödyntäminen lähdekirjallisuutena ovat saattaneet aiheuttaa väärin-

ymmärryksiä vieraskielisyyden vuoksi.  
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Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta siitä, 

tutkitaanko sitä, mitä on tarkoitus tutkia (Metsämuuronen 2011, 65). Luotetta-

vuus jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoi-

tetaan tutkimuksen yleistettävyyttä ja sisäisellä validiteetilla sitä, kuinka hyvin 

mittaristo mittaa tutkittavaa ilmiötä. (Metsämuuronen 2011, 65.)  

Tutkimusta tehdessä on perehdytty tutkimuksen aiheeseen ja siihen liitty-

viin ajankohtaisiin tutkimuksiin. Näiden pohjalta aiheesta on pyritty muodosta-

maan näkemys, joka pohjaa tutkimustuloksiin ja olisi siten todenmukainen. Tut-

kimuksen analyysimenetelmät on valittu harkiten ja tarkistettu, että niiden taus-

taoletukset täyttyvät. Tämän tutkimuksen validiteettia on osittain vaikea arvi-

oida, sillä tästä aiheesta tehtyjen tutkimusten määrä varhaiskasvatuksen kentällä 

on vähäinen. Samansuuntaisia tuloksia on kuitenkin samankaltaisista aiheista, 

kuten opettajien osaamattomuus ohjelmoinnillisen ajattelun tai ohjelmoinnin 

opettamisessa (ks. Kale ym. 2018a; Bower ym. 2017). 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen mittauksen virheet-

tömyyttä (Nummenmaa 2009, 346). Tutkimuksen virheettömyyttä heikentää itse 

tehty kyselylomake. Kyselylomakkeen teossa pyrittiin olemaan huolellinen ja 

sitä testattiin muutamaan kertaan lähettämällä kysely opiskelukavereille. Saa-

dun palautteen pohjalta kyselylomaketta muokattiin ja tarkennettiin entisestään.  

Tutkimusmittarin reliabiliteettia, eli sitä, kuinka hyvin tietyt muuttujat mit-

taavat samaa asiaa, mitattiin Cronbachin alfa -kertoimella keskiarvosumma-

muuttujan muodostamisen yhteydessä. Cronbachin alfan ollessa yli 0,60 voidaan 

todeta summamuuttujan olevan reliaabeli (Metsämuuronen 2011, 78). Tässä tut-

kimuksessa summamuuttujan Cronbachin alfa oli 0,95 (ohjelmoinnillisen ajatte-

lun tukemisen kompetenssi). 

5.3 Jatkotutkimus-/kehittämishaasteet 

Tästä tutkimuksesta nousee esiin tarve tutkia lisää ohjelmoinnillista ajattelua var-

haiskasvatuksen kontekstissa. Varhaiskasvatuksen opettajien kompetenssi to-

teuttaa ohjelmoinnillista ajattelua vaatii lisätutkimusta, sillä laajaa tietoa heidän 
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taidoistaan ei ole. Olisi tarpeellista tutkia niitä keinoja, joilla varhaiskasvatuksen 

opettajien ohjelmoinnillisen ajattelun tukemisen kompetenssia voisi kehittää.  

Tässä tutkimuksessa selvisi, että ohjelmoinnillista ajattelua tukevaa toimin-

taa toteutetaan varhaiskasvatuksessa suhteellisen vähän. Jatkotutkimuksena voi-

taisiin toteuttaa laadullinen tutkimus siitä, millaista ohjelmoinnillista ajattelua 

tukevaa toimintaa varhaiskasvatuksessa jo järjestetään. Näitä toteutustapoja voi-

taisiin siten tuoda laajemmin osaksi varhaiskasvatusta. 
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Liite 2. Muuttujien jakaumat  
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