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Kädessäsi on kirja, joka juhlistaa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytie-
teen tiedeluokka Linkin 10-vuotista taivalta. Kirja esittelee Linkin ja tie-
tojenkäsittelytieteen tiedekasvatuksen historiaa Helsingin yliopistossa ja 

kokoaa yhteen muistoja ihmisiltä, jotka ovat olleet mukana Linkin toiminnassa.
Emme yritä kertoa kaikkea. Olemme ottaneet mukaan sen, mikä meistä on tun-

tunut lukijan kannalta tärkeimmältä ja kiinnostavimmalta. Tämä teos on tarkoitettu 
paitsi viihdyttäväksi kuvaukseksi Linkin ensimmäisen vuosikymmenen vaiheista, 
myös yhteenvedoksi tietojenkäsittelytieteeseen liittyvästä tiedekasvatuksesta Hel-
singin yliopistossa. Paljon jäi varmasti sanomatta, ja joidenkuiden muiden kirjoitta-
mana kirja olisi varmasti erilainen ja siinä painottuisivat eri asiat.

ESIPUHE

VEERA:

Tutustuin Linkkiin aloitettuani kuluvan vuoden alussa LUMA Science Hel-

sinki -tutkimusryhmässä tutkimusavustajana ja tiedekasvatuksen ohjaa-

jana. Monitieteisessä tutkimusryhmässä työtehtäväkseni tuli tietojenkä-

sittelytieteen tiedeluokassa toimiminen, olenhan tietojenkäsittelytieteen 

opiskelija.

Olen ensimmäiseltä ammatiltani uskonnonopettaja ja nyt etsimässä 

uralleni uutta suuntaa. On ollut ilahduttavaa huomata, että Linkissä olen 

kaltaisteni seurassa: melkeinpä jokaisella on tietojenkäsittelytieteen opin-

tojen lisäksi taustallaan muiden alojen tutkintoja tai opintoja.

Parasta Linkissä on ollut yhdistää aiempaa opettajaosaamistani uuteen 

opiskelualaani tietojenkäsittelytieteeseen. Erikoistuin aiemmissa opinnois-

sani historiaan, joten kun keväällä aloimme suunnitella julkaisua Linkin juh-

lavuoden kunniaksi, tartuin työhön enemmän kuin mielelläni. Mikä olisikaan 

parempi tapa tutustua uuteen työpaikkaan ja -yhteisöön kuin haastatella 

lukuisia toiminnassa mukana olleita henkilöitä? 

Koen, että juuri aloittaneena olen ollut hyvässä asemassa haastatteluja 

tehdessäni: en ole aidosti tiennyt juurikaan siitä, mitä Linkissä on aiemmin 

tehty. Olen siis voinut rauhassa kysyä kaikenlaisia yksinkertaisiltakin kuu-

lostavia kysymyksiä, ja asioita on selitetty minulle kärsivällisesti. Haluan 

vielä omalta osaltani kiittää haastateltaviani, jotka antoivat minulle aikaan-

sa ja jakoivat muistojaan Linkistä. Kaikki muistot eivät päätyneet tähän 

kirjaan, mutta ne auttoivat minua ymmärtämään, mistä Linkissä ja tietojen-

käsittelytieteen tiedekasvatuksessa on kyse. Kiitos, että jaoitte tarinanne.
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Työskentely yhdessä kirjan parissa oli saumatonta. Antti kirjoitti lukujen 1–6 teks-
tejä kirjallisten lähteiden, haastatteluiden ja omien muistojensa pohjalta. Veera haas-
tatteli yhdessä valitut 12 ihmistä ja kirjoitti tekstit näiden haastatteluiden pohjalta. 
Molemmat lukivat ja kommentoivat toistensa tekstejä koko kirjoitusprosessin ajan.

Kirjan rakenne hahmottui nopeasti: kuvausta Linkin vaiheista ja laajemmin 
tietojenkäsittelytieteen tiedekasvatuksesta Helsingin yliopistossa sekä näkökulmia 
Linkistä eri toimijoiden haastatteluiden kautta. Lisäksi kirjassa on kurkistuksia his-
toriaan kuvien muodossa.

Luvuissa 1 ja 2 käydään läpi Linkin toimintaa perustamisesta tähän vuoteen asti. 
Luvuissa 3–6 laajennetaan näkymää ja tarkastellaan tietojenkäsittelytieteeseen liit-
tyvää tiedekasvatusta niin ohjelmoinnin opetuskielen, MOOC-kurssien, koulujen 
ohjelmoinnin opetuksen kuin algoritmitoiminnankin näkökulmista.

Haastatteluissa ääneen pääsevät Linkin entiset ja nykyiset työntekijät sekä Lin-
kin kanssa yhteistyötä tehneet, muiden organisaatioiden edustajat. He ovat kerto-
neet suhteestaan Linkkiin, pohtineet Linkin merkitystä itselleen ja yhteiskunnalle 
sekä muistelleet sitä, mitä Linkissä on milloinkin tehty.

Kuten Linkissä yleensäkin toimitaan, tätä kirjaa on tehty yhdessä. Haluamme 
kiittää kaikkia kirjan tekoon osallistuneita: teitä, jotka luitte läpi tekstejämme; teitä, 

ANTTI:

Keväällä 2011 sain opiskelijana kutsun toimikuntaan perustamaan 

Helsingin yliopistoon tietojenkäsittelytieteen LUMA-toiminnan resurs-

sikeskusta. Olin ohjaajana Linkin ensimmäisillä ohjelmointileireillä, ja olen 

siitä lähtien ollut mukana monella tavalla Linkin toiminnassa.

Huomasin heti Linkkiin tullessani, että olen päätynyt hienoon työ-

yhteisöön. Linkin ensimmäinen johtaja Jaakko ja koordinaattori Arto 

loivat kannustavan ilmapiirin ja sallivat minun perustaa oman algoritmi-

kerhon. Tämä Linkin henki on säilynyt tähän päivään asti, mikä näkyy 

monissa kirjan haastatteluissa.

Taustani takia muistan Linkin alkuvuosista asioita, joita ei koskaan 

kirjattu dokumentteihin. Kuitenkin kirjaa tehdessämme on käynyt 

selväksi, että vaikka aikaa on kulunut vain kymmenen vuotta, ihmisten 

muistot asioista voivat erota paljon. Myös suuri määrä historiaa on 

kadonnut pysyvästi. Eniten minua harmittaa, miten vähän alkuvuosina 

tuli otettua valokuvia.

Linkki ei ollut suinkaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen 

tiedekasvatuksen alkupiste. Osallistuin itse lukiolaisena 2000-luvun 

alussa Helsingin yliopistolla algoritmiopetukseen ja sen kautta tietotek-

niikan olympialaisiin. Tämä oli syy, jonka takia kiinnostuin algoritmeista 

ja päädyin uralleni. Tiedän siis omakohtaisesti, miten suuri merkitys 

tiedekasvatuksella on.
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ANTTI LAAKSONEN
Tietojenkäsittelytieteen 
yliopistonlehtori, 
Helsingin yliopisto

VEERA LUPUNEN
Aineenopettaja, 
tietojenkäsittelytieteen opiskelija, 
Helsingin yliopisto

joita saimme haastatella; teitä, joille saimme puhua kirjasta ja sen esiin nostamista 
tunteista (ystävät ja perheenjäsenet – tiedätte, keitä olette). Lisäksi kiitämme kirjan 
taittajaa Roosaa kärsivällisyydestä aikataulujen venyessä sekä upeasta työstä kirjan 
visuaalisen ilmeen suhteen.

Työnantajaamme kiitämme rahoituksesta, luottamuksesta ja uskosta tähän teok-
seen. Toisiamme kiitämme yhteistyöstä, joka on ollut erittäin antoisaa. Uskomme, 
ettei tämä ole viimeinen projekti, johon ryhdymme yhdessä.

Helsingissä 20.11.2021
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Helsingin yliopiston LUMA-toiminnan resurssikeskus Linkki perustettiin 
vuonna 2011 tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Linkki aloitti toimin-
tansa järjestämällä kaksi peliohjelmoinnin kesäleiriä. Seuraavana syk-

synä toiminta lähti toden teolla käyntiin, kun mukaan tulivat kerhot, koulu-
vierailut, opettajien täydennyskoulutus ja kilpailut. Vuoden loppuun mennessä 
koossa oli vankka perusta tietojenkäsittelytieteen tulevien vuosien tiedekasva-
tukselle.

***

Linkki aloitti toimintansa vuonna 2011 Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytie-
teen laitoksen LUMA-toiminnan resurssikeskuksena. Termi LUMA tulee sanoista 
“LUonnontieteet ja MAtematiikka”, ja se oli alkuaan Opetushallituksen kehittä-
misprojekti vuosina 1996–2002. Sittemmin termiä on alettu käyttää yleisesti tiede-
kasvatustoiminnasta, joka liittyy matematiikkaa ja luonnontieteitä lähellä oleviin 
aiheisiin.

Tiedekasvatus ei ollut sinänsä uusi asia tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Pää-
kaupunkiseudun lukioiden kanssa oli tehty yhteistyötä ennenkin, ja vuosina 1990–
2008 laitoksella koulutettiin tietotekniikan aineenopettajia. Suomen osallistumi-
nen lukiolaisten tietotekniikan olympialaisiin ja tähän liittyvä algoritmiikan opetus 
nuorille alkoivat tietojenkäsittelytieteen laitoksella 1990-luvun alussa. Lähinnä tu-
levaa Linkin toimintaa oli 2010-luvun vaihteessa toiminut tietojenkäsittelyklubi 
Linuslandia, joka järjesti luentoja ja esityksiä lukiolaisille.

Aloite tietojenkäsittelytieteen LUMA-toiminnan aloittamiseen tuli Helsingin 
yliopiston LUMA-toiminnan johtajalta Maija Akselalta. Tietojenkäsittelytiede oli 
puuttuva pala muuten täydellisessä palapelissä, koska muilla matemaattis-luon-
nontieteellisen tiedekunnan tieteenaloilla oli jo omat resurssikeskuksensa: fysiikal-
la F2k, kemialla Kemma, maantieteellä Geopiste ja matematiikalla Summamutik-
ka. Näissä keskuksissa oli jo vakiintunutta LUMA-toimintaa ja ne olivat esikuvia 
tietojenkäsittelytieteen keskukselle.

Tietojenkäsittelytieteen LUMA-toiminnan suunnittelu lähti käyntiin toden teol-
la maaliskuussa 2011, jolloin tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja Esko Ukko-

1. LINKIN ALKUVAIHEET
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nen kutsui koolle laitoksen henkilökunnasta ja opiskelijoista muodostetun toimi-
kunnan. Toimikunta sai seuraavat suuntaviivat tehtäväänsä varten:

TKTL aikoo käynnistää LUMA-toiminnan samaan tapaan kuin on jo tapah-
tunut naapurilaitoksillamme Kumpulassa. Kyseessä on kouluihin suuntau-
tuva kerho- ja puuhailutoiminta, jonka avulla viemme alamme asiaa eteen-
päin ja toivottavasti saamme innokkaita uusia opiskelijoita joukkoomme.
(Esko Ukkosen sähköpostiviesti 11.3.2011)

Toimikunta kokoontui ensimmäisen ja ainoan kerran 8. huhtikuuta 2011 Linkin 
tulevan johtajan Jaakko Kurhilan johdolla. Kokouksessa keksittiin nimi Linkki (eh-
dottajana Emilia Hjelm), joka viittaa ohjelmointiin ja tietorakenteisiin, nettisivu-
jen tekniikkaan sekä siihen, että tiedekasvatus yhdistää ihmisiä. Tulevana kesänä 
päätettiin järjestää kaksi lasten peliohjelmointileiriä. Linkin ensimmäiseksi koor-
dinaattoriksi valittiin Arto Vihavainen (myöhemmin Hellas).

***

Linkin perustamiskokouksessa ideoidut peliohjelmointileirit toteutettiin kesä–hei-
näkuussa 2011. Leirejä oli kaksi, joista ensimmäinen oli suunnattu 10–12-vuotiail-
le ja toinen 13–16-vuotiaille osallistujille. Kummankin leirin kesto oli viisi päivää, 
joiden aikana oli tavoitteena saada aikaan toimiva tietokonepeli. Leirejä markki-
noitiin näin:

LUMA-keskuksen tietojenkäsittelytieteen resurssikeskus Linkki järjestää kak-
si peliohjelmointileiriä 27.6.–1.7. ja 4.–8.7. Helsingin yliopiston tietojenkäsit-
telytieteen laitoksen tiloissa, Kumpulassa, osoitteessa Gustaf Hällströminka-
tu 2b. Leiripäivät alkavat klo 9.30 ja päättyvät kello 15.30.

Ensimmäinen leiri (27.6.–1.7.) on suunnattu 10–12-vuotiaille, ja toinen leiri 
(4.–8.7.) 13–16-vuotiaille.

Leireillä opitaan tietokonepelien suunnittelua ja ohjelmointia, ja osallistujat 
toteuttavat leirin aikana pelin haluamastaan aiheesta. Leireille pääsy ei vaa-
di aikaisempaa ohjelmointikokemusta, ja tärkeintä kurssilla on hauskanpito, 
yhdessäolo sekä tekemisen kautta saadut oivallukset.

Leiri maksaa 100€ / osallistuja / leiri, ja siihen sisältyy leiriohjelma ja -mate-
riaali, sekä lämmin lounas ja välipala.

Koska toiminta oli uutta, leirien suunnittelu lähti liikkeelle tyhjästä. Tiedossa oli 
kuitenkin, että Jyväskylän yliopistossa oli jo aiemmin järjestetty suosittuja nuorten 
peliohjelmointikursseja, joten tällaiselle toiminnalle vaikutti olevan tilausta. Myös 
Linkin leirit löysivät yleisönsä: ensimmäiselle leirille ilmoittautui 16 osallistujaa ja 
toiselle leirille kuusi osallistujaa.
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Leirien ohjaajilla oli taustaa ohjelmoinnin opettamisesta yliopistossa mutta 
ei vielä kokemusta ohjelmoinnin opettamisesta lapsille, joten kyseessä oli hyppy 
tuntemattomaan. Leirien tavoitteet olivat kunnianhimoiset: viikossa tulisi toteut-
taa toimiva tietokonepeli. Yliopiston kursseilla opiskelijoilta vei puoli vuotta aikaa 
oppia ohjelmoinnin perusteet sille tasolle, että he pystyivät saamaan aikaan pelin. 
Voisivatko lapset pystyä samaan viikossa?

Yksi keskeinen kysymys leiriä suunniteltaessa oli, mitä ohjelmointikieltä leireil-
lä käytettäisiin. Helsingin yliopistossa ohjelmoinnin perusopetuskieli oli Java. Jy-
väskylän peliohjelmointikursseilla puolestaan käytettiin C#-kieltä. Linkin leirien 
ohjelmointikieleksi valittiin lopulta Python, johon oli saatavilla Pygame-kirjasto 
peliohjelmointia varten. Leiriläiset oppivat tekemään esimerkiksi seuraavan ohjel-
man, joka näyttää ruudulla punaisen suorakulmion:

import pygame

naytto = pygame.display.set_mode((640, 400))

while True:
    tapahtuma = pygame.event.poll()
    if tapahtuma.type == pygame.QUIT:
        break

    naytto.fill((0, 0, 0))
    pygame.draw.rect(naytto, (255, 0, 0), (100, 50, 150, 200))
    pygame.display.flip()



1312

Heti ensimmäisen leirin alussa kävi selväksi, että viikossa ei ehtisi oppia riittävästi 
Python-ohjelmointia pelin tekemistä varten. Leirille löytyi kuitenkin toimiva lasten 
ja ohjaajien työnjako: lapset suunnittelivat pelit ja toteuttivat grafiikat, kun taas oh-
jaajat olivat päävastuussa ohjelmoinnista. Toisella leirillä osallistujat olivat vanhem-
pia ja työskentely oli itsenäisempää, sillä osalla oli aiempaa ohjelmointikokemusta.

***

Linkin toiminta lähti laajemmin käyntiin syksyllä 2011, jolloin aloittivat Linkin 
ensimmäiset kerhot. Ensimmäisenä syksynään Linkki järjesti kaksi kerhoa, jot-
ka kokoontuivat vuoroviikon. Peliohjelmointikerho oli suunnattu aloittelijoille, 
ja siellä harjoiteltiin peliohjelmointia Python-kielellä. Algoritmikerho puolestaan 
opetti algoritmiikan perusteita vanhemmille osallistujille, jotka osasivat jo ohjel-
moida.

Linkin viralliset avajaiset pidettiin 7. lokakuuta 2011 Exactumin huoneessa 
C221, joka on tunnettu siitä lähtien nimellä Linkki-luokka. Ennen Linkkiä huo-
netta käytettiin hetken ohjelmistotuotannon opetuksessa. Tästä muistona ovat 
huoneen seinällä tikittävät kellot, jotka näyttävät Helsingin, New Yorkin, Tokion, 
Palo Alton ja Oulun kellonaikaa. Muilta osin huone sisustettiin Linkin toimintaan 
sopivasti säkkituoleilla, älytaululla, tietokoneilla ja Angry Birds -pehmoleluilla.

Avajaisten jälkeen Linkin ensimmäisen syksyn toimintaan mahtui kouluvierai-
luja ja tapahtumia yhteistyössä matematiikan Summamutikka-keskuksen kanssa, 
opettajien täydennyskoulutusta peliohjelmoinnista Python-kielellä sekä vuoden 
päätteeksi ohjelmointikilpailu Linkki 24 Challenge. Toisin kuin kilpailun ulkomai-
sissa esikuvissa, 24 ei kuvannut kilpailun kestoa tunteina vaan tilattujen pizzalaati-
koiden lukumäärää.

Linkin ensimmäisenä toimintavuonna syntyivät tietojenkäsittelytieteen LU-
MA-toiminnan keskeiset toimintamuodot seuraaville vuosille: kesäleirit, viikoittai-

Linkin ensimmäisen 
ohjelmointileirin lopputi-
laisuudessa kesällä 2011 
osallistujat esittelivät leirin 
aikana syntyneitä pelejä 
vanhemmille ja muulle 
yleisölle.
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set kerhot, kouluvierailut, opettajien täydennyskoulutus ja kilpailutoiminta. Linkin 
ensimmäisen vuoden toimintakertomus määritteli Linkin arvot näin:

Avoimuus
Haluamme  saada  toiminnastamme  palautetta  ja   lupaamme  reagoida  
siihen.  Tavoitteenamme  on rakentaa yhteisö, jossa ohjaajien vastuut ovat 
selvät, toiminta on avointa ja näkyvää, ja palautetta sekä annetaan että vas-
taanotetaan hyvässä hengessä.

Tiedon jakaminen
Tuomme   toimintaamme   varten   kehitetyt   materiaalit   ja   aineistot   
kaikkien   saataville   ilmaiseksi. Viestitämme  aktiivisesti  toiminnastamme  
ja  tapahtumistamme,  jotta  mahdollisimman  moni  pääsisi mukaan toi-
mintaamme.

Tukeminen ja tsemppaaminen
Lasten  ja  nuorten  kanssa  toimiessa  luodaan  positiivista  ryhmähenkeä,  
rohkaistaan  kokeilemaan  ja yrittämään, ollaan henkisesti läsnä ja kuunnel-
laan sekä tuetaan pulmatilanteissa.

Yhteisöllisyys
Toimimme osana yhteisöä ja onnistumme jatkossakin vain huomioimalla 
kaikkia yhteisön osia.

Linkin nettisivut syksyllä 2011 esittelivät kesän peliohjelmointileirin tuotoksia.
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LINKKI-LUOKKA 2021

1 kellot
2 älytaulu
3 taikapussi
4 säkkituolit ja pehmolelut
5 robotit
6 saippuakuplakone
7 vaahtokarkit ja keksikätkö
8 naulakko
9 kunniakirja
10 Super Mario -seinätarra
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Linkki-luokka vuonna 2014. Taulun vieressä salauspajan rasti.
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Olin mukana perustamassa Linkkiä. Yksi rooliani hyvin kuvaava sana voisi 
olla katalyytti: olin prosessin alullesaattaja, valmistelija ja ideoija. Kulu-
neiden kymmenen vuoden aikana olen osallistunut toiminnan suunnitte-

luun ja vastannut LUMA-toiminnan resursseista myös Linkin osalta. Tehtäväni on 
ollut tukea ja vahvistaa sisällöstä vastaavia Linkin toimijoita sekä luoda mahdolli-
suuksia tehdä arvokasta tiedekasvatustyötä.

Kun Linkkiä perustettiin, toimin Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen johta-
jana. Yhdessä tietojenkäsittelytieteen osaston silloisen johtajan Esko Ukkosen ja 
Linkin ensimmäisen johtajan Jaakko Kurhilan kanssa tulimme siihen tulokseen, 
että tietojenkäsittelytieteelläkin pitäisi olla oma tiedeluokkansa, aivan kuten mo-
nella muulla matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitoksella jo oli. Niiden 
tarkoituksena oli, ja on yhä, toimia eri tieteenalojen näyteikkunoina niin koulujen 
kuin elinkeinoelämänkin suuntaan ja kasvattaa innostusta LUMA-aineita kohtaan.

Linkin merkityksen voisi tiivistää kolmeen kohtaan: Ensinnäkin Linkki tarjoaa 
lapsille ja nuorille käytännön omakohtaista kokemusta ohjelmoinnista, opettaen 
heitä ohjelmoimaan erityisesti peliohjelmoinnin kautta. Muistan, kuinka vierailin 
kerran eräässä ohjelmointikerhossa, jossa lapset tekivät oppimispelejä eläimistä. 
Osallistujat olivat selvästi innostuneita aiheesta: aihe oli lapsia lähellä ja konkreet-
tisen pelin tekeminen omin käsin tuotti heille valtavasti iloa. 

Tästä päästäänkin toiseen merkitykseen: Linkki on kannustanut erityisesti tyt-
töjä ohjelmoinnin pariin ja tarjonnut heille arvokkaita esikuvia. Yksi tapa on ollut 
valita pelien aiheiksi kaikkia tasapuolisesti kiinnostavia aiheita, kuten eläimet ja 
luonto. Ylipäätään oppijoiden olisi hyvä saada valita itseään kiinnostavia aiheita 
ja tutkimuskohteita. Näin voidaan vaikuttaa siihen, että ohjelmoinnista ja tieto-
jenkäsittelytieteestä kiinnostuvat monenlaiset ihmiset, myös naiset. Naisten osuus 
tietojenkäsittelytieteen opiskelijoista on viime vuosina ollut nousussa, mutta su-
kupuolten välisessä tasa-arvossa on vielä tehtävää. Esikuvat ovatkin tässä erittäin 
tärkeitä. Monet Linkin ohjaajista ovat omalta osaltaan toimineet esikuvina naisista, 
jotka osaavat ohjelmoida.

Kolmas merkitys on opettajien kouluttaminen. Aiemmin myös tietojenkäsittely-
tieteen laitoksella koulutettiin aineenopettajia. Jokaisen opettajan vaikutus ulottuu 
sadan vuoden päähän, joten on erittäin tärkeää, että kouluissa on päteviä opettajia 
opettamassa ohjelmointia. Toivonkin, että vielä jonain päivänä Helsingin yliopistos-
sa koulutetaan taas opettajia myös tietojenkäsittelytieteen alalla.

MAIJA AKSELA
Tiedekasvatuksen professori, Helsingin yliopisto
LUMA Science Helsinki -tutkimusryhmän johtaja

LUMA-keskus Suomi -verkoston johtaja
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Tietojenkäsittelytieteen merkitys yhteiskunnassa on suuri ja kasvaa koko ajan. 
Onkin tärkeää, että Linkki avaa tieteenalan luonnetta lapsille ja nuorille sekä hei-
dän opettajilleen. Heidän olisi hyvä saada tietoa esimerkiksi siitä, millaista osaa-
mista tulevaisuudessa tarvitaan – mistä vaikkapa tekoälyssä oikeastaan on kyse? 
Miten sitä voidaan tutkia, millaisia sovelluksia on olemassa ja millaisia yhteiskun-
nallisia vaikutuksia näillä sovelluksilla voi olla?

Olen aikoinaan opiskellut cum lauden verran tietojenkäsittelytiedettä, ja se on 
minulle henkilökohtaisesti tärkeä tieteenala. Näen tietojenkäsittelytieteen myös 
erittäin tärkeänä aputieteenä muille tieteille, kuten omalle tieteenalalleni kemialle. 
Olen aina ollut kiinnostunut tieto- ja viestintätekniikasta ja tein väitöskirjani sii-
tä, miten tieto- ja viestintätekniikka voidaan hyödyntää opetuksessa. Myöhemmin 
työskentelin entsyymikemian mallinnushankkeessa Kanadassa. Se sai minut huo-
maamaan, että olisi hyvä ymmärtää käyttämiäni sovelluksia syvemmin ja tietää, 
mitä siellä ”mustassa laatikossa” oikeastaan tapahtuu. Halusin esimerkiksi selvittää, 
millaiset algoritmit ohjaavat mittaamiseen käytettäviä laitteita ja niiden sensoreita. 

Lisäksi minua kiehtoivat algoritminen ajattelu sekä ongelmanratkaisun prosessit 
ja tutkimusmenetelmät. Edellinen mainitaan nykyisissä koulujen opetussuunnitel-
missakin. Pidän näitä tärkeinä tietoina ja taitoina. Oppijoiden olisi tärkeää saada 
kokemuksia ongelmanratkaisuprosesseista: aluksi on tällainen ongelma, näin on-
gelmanratkaisuprosessi etenee ja lopulta syntyy tällainen ratkaisu. Näin he osaisi-
vat myöhemmin itse ratkaista eteensä tulevia ongelmia.

Tätä työtä Linkki on omalta osaltaan tehnyt nyt jo kymmenen vuoden ajan. 
Linkki on mennyt sinne, missä oppijat ovat: kouluille, nuorisokeskuksiin ja kir-
jastoihin. Linkin yksi merkitys onkin ollut yhdenvertaisen tiedekasvatuksen edis-
tämisessä. Kaikkiaan Linkissä on tehty hienoa ja arvokasta työtä. Tästä on hyvä 
jatkaa seuraavaan kymmeneen vuoteen, tulevaisuuden tekijät sydämessä.
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JAAKKO KURHILA

Digitalisaatiojohtaja, Helsingin yliopisto
Linkin johtaja 2011–2015

Olin Linkin ensimmäinen johtaja ja mukana synnyttämässä Linkkiä. LU-
MA-toiminta oli tuohon aikaan jo vakiinnuttanut asemansa. Samalla 
sitä pyrittiin jatkuvasti laajentamaan yhä uusille tieteenaloille ja uusiin 

yliopistoihin. Maija Aksela oli jo vuosia puhunut sen puolesta, että myös tieto-
jenkäsittelytieteeseen pitäisi perustaa resurssikeskus – kun muillakin tiedekunnan 
tieteenaloilla on, miksei meilläkin olisi. Lopulta vuonna 2011 näin tehtiin, olihan 
tällainen toiminta osoittautunut hyväksi ja tarpeelliseksi.

Aika oli monella tapaa otollinen Linkin perustamiselle. Toimin tuolloin tietojen-
käsittelytieteen laitoksen opintoesimiehenä, opetin yliopistolla ja olin kiinnostunut 
opetuksen kehittämisestä ja tutkimuksesta: Linkin johtajana toimiminen sopi palet-
tiin hyvin. Lisäksi löytyi nuoria ja innokkaita tekijöitä toimintaa toteuttamaan. Heistä 
on erityisesti mainittava Linkin ensimmäinen koordinaattori Arto Vihavainen sekä 
ohjaajana aloittanut, myöhemmin Linkin koordinaattorina toiminut Emilia Hjelm.

Tietojenkäsittelytieteen laitokselle Linkin toiminta oli hyödyllistä outreach-toi-
mintaa. Ennen Linkin perustamista laitoksella ei ollut juurikaan nuoria tavoittavaa 
toimintaa, lukuun ottamatta vuosituhannen vaihteen lukioyhteistyötä. Ideana oli, 
että tietyissä lukioissa opiskelevat saivat oikeuden suorittaa yliopiston kursseja il-
man pääsykoetta. Ajatus oli tietyllä tapaa päinvastainen siihen nähden, mitä Linkin 
toiminnalla tavoiteltiin: kiinnostuneita nuoria karsittiin monessa vaiheessa, kun 
taas Linkin toiminnassa kantavana ajatuksena on ottaa kaikki mukaan ja tarjota 
mahdollisuus oppia jokaiselle.

Linkkiä perustettaessa saimme käyttöömme rahamäärän, jonka käytimme 
muun muassa avajaistilaisuuden järjestämiseen ja Linkki-luokan sisustamiseen. 
Arton kanssa meillä oli monenlaisia villejä ideoita. Harkitsimme esimerkiksi pie-
noisrautatien hankkimista. Se olisi kulkenut ruokalan yläpuolella olevassa tyhjässä 
tilassa ja sitä olisi voinut ohjelmoida etänä. Ajatuksena oli tuoda Linkin toimintaa 
näkyväksi kampuksella kulkeville. Suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin käytännön 
toteutuksen hankaluuden vuoksi. Yksi kauhukuva oli, että jos junat törmäävät toi-
siinsa, ne voisivat pudota alas Unicafessa ruokailevien pöytiin…

Niin ikään näkyvyyden vuoksi Linkki-luokaksi valittiin tila, jossa on lasiseinät. 
Luokka sisustettiin ennen avajaisia värikkäästi muun muassa isoilla Super Mario 
-seinätarroilla. Avajaisten aikaan sattui olemaan Stockmannin Hullut päivät. Olin 
jo silloin tarkan markan mies, joten kävin ostamassa avajaistarjoilut Herkusta ja 
pyöräilin ne repussani Kumpulaan. Tarjolle laitettiin juustoja ja viinejä, ja muistan 
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vieläkin tarjoiluja ylistävät kommentit.
Olin Linkin johtajana toimiessani mukana monessa jutussa. Välillä Linkkiä aja-

tellessani tunsin piston sydämessäni: tätä työtehtävää voisin hoitaa paremminkin. 
Kaikki sujui kuitenkin hyvin. Käytössäni oli luottamukseen ja asiantuntijuuteen 
perustuva johtamistapa. Ajattelin, että minun ei edes tarvitse tietää kaikesta, vaan 
kiva kuulla jälkeenpäin, mitä kaikkea hienoa on tehty. Voin sitten näyttää peukkua 
ja sanoa, että hyvää työtä, jatkakaa samaan malliin.

Oli aina helppoa löytää uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Osa vetovoimasta tuli 
varmasti siitä, että meillä oli Linkissä niin mahtava meno. Muistan pikkujouluja, 
joissa työhuoneeseeni ahtautui parikymmentä opiskelijaa, jotka olivat jollakin ta-
valla mukana Linkin toiminnassa – kuka kisakoodauksessa, kuka ohjaajana leirillä. 
Se oli monin tavoin hienoa aikaa.

Linkin toiminta herätti kiinnostusta Suomessa ja maailmalla. Esimerkiksi Sau-
di-Arabiasta asti tultiin ihastelemaan järjestämäämme, pelkästään tytöille tarkoi-
tettua koodausleiriä. Toimintamallimme eivät toki olleet uniikkeja. Yhdysvalloissa 
on paljonkin tämäntyyppistä CS for All -toimintaa, jossa on ollut mukana myös 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma. Linkissä ollaan hyvässä seurassa ja 
voimme olla omasta tekemisestämme ylpeitä.

Linkin yhteiskunnallinen merkitys on väistämättä positiivinen. Isoin merkitys on 
sillä, että Linkki on ylipäätään olemassa ja järjestää monipuolista toimintaa eri kohde-
ryhmille. Yliopistona meidän pitäisi ajatella pitkiä, ihmisen elämän mittaisia kaaria. 
Tästä puhutaan jatkuvana oppimisena, mutta siinä on kyse samasta asiasta kuin tiede-
kasvatuksessa: että ihminen oppisi uusia asioita vauvasta vaariin, koko elämänsä ajan.

Jätin tehtäväni Linkin johtajana vuoden 2015 alussa siirtyessäni Avoimen yliopiston 
johtajaksi. Linkkiä lähellä olevat tahot ja Linkissä toimivat ihmiset ovat parhaita asian-
tuntijoita arvioimaan sitä, mitä pitäisi tehdä nyt ja tulevaisuudessa. Pohdin, voisiko toi-
minnan kohderyhmää laajentaa lapsista ja nuorista esimerkiksi vanhuksiin? Tärkeintä 
kuitenkin on, että Linkki tekee koko ajan työtä ja tekee sitä mahdollisimman näkyvästi.
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Linkin ensimmäinen vuosi oli täynnä tapahtumia, eikä vauhti ainakaan hi-
dastunut seuraavina vuosina. Kerho- ja leiritarjonta monipuolistui, uusia 
toimintamuotoja kehitettiin ja mukaan tuli yhteistyötahoja yliopiston ulko-

puolelta. Linkki järjesti ohjelmointipajoja kirjastoissa, laajensi toimintaansa virtu-
aaliseksi ja oli mukana kansainvälisissä tapahtumissa. Nyt Linkin 10-vuotisjuhlien 
kynnyksellä yliopisto on palaamassa normaaliin toimintaan korona-ajan jälkeen.

***

Linkin ensimmäiset leirit ja kerhot vuonna 2011 osoittivat, että ohjelmointiin liitty-
välle tiedekasvatukselle on kysyntää, mutta ohjelmoinnin aloittaminen Python-kie-
lellä on lapsille vaikeaa. Pythonissa ja useimmissa muissakin ohjelmointikielissä oh-
jelmoijan tulee kirjoittaa tekstirivejä, jotka määrittävät ohjelman toiminnan. Jokaisen 
rivin tulee olla täsmällisesti oikein kirjoitettu, jotta ohjelman voi suorittaa: jos rivillä 
on yksikin merkki väärin, seurauksena voi olla vaikeaselkoinen virheilmoitus.

Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella Linkissä otettiin vuonna 2012 
käyttöön kaksivaiheinen ohjelmoinnin opettamisen malli. Ohjelmoinnin alkeita 
alettiin opettaa visuaalisella Scratch-kielellä. Scratch on MIT-yliopistossa kehitet-
ty lapsille tarkoitettu ohjelmointikieli, jossa ohjelmoija ei kirjoita koodia tekstinä, 
vaan rakentaa ohjelman yhdistelemällä palikoita graafisessa ympäristössä. Taito-
jen karttuessa tästä siirryttiin tekstipohjaiseen ohjelmointiin, joka on vaikeampaa, 
mutta antaa ohjelmoijalle enemmän mahdollisuuksia.

2. LINKISSÄ TAPAHTUU

KERÄILYPELI

Peliohjelmoinnin opetus Linkissä alkaa usein 

tekemällä keräilypeli Scratchilla. Pelissä pelaaja 

ohjaa pelihahmoa, jonka tavoitteena on kerätä 

satunnaisiin paikkoihin ilmestyviä aarteita. Peliin tehdään myös piste-

laskuri, joka ilmaisee kerättyjen aarteiden määrän. Peliä tekevä lapsi 

saa päättää pelihahmon ja mitä kerättävät aarteet ovat. Peliin voidaan 

toteuttaa myös vihollinen, joka koettaa saada pelaajan kiinni.
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Vaikka Linkin opetus vuonna 2011 alkoi Pythonilla, tekstipohjaisen ohjelmoin-
nin opetuskieleksi vakiintui vuonna 2013 Java. Tuohon aikaan Java oli myös Hel-
singin yliopiston ohjelmoinnin perusopetuskieli sekä ohjelmoinnin MOOC-kurs-
sin opetuskieli. Tämän valinnan ansiosta Linkin kerhoissa pystyi esimerkiksi 
antamaan lisätehtäviksi MOOC-kurssin tehtäviä. Vuonna 2017 Python palasi taas 
Javan rinnalle Linkin opetuksessa.

Visuaalisella ohjelmoinnilla aloittaminen ja tekstipohjaiseen ohjelmointiin siirty-
minen on nykyään tavallinen tapa opettaa ohjelmointia lapsille ja nuorille. Tähän on 
päädytty Linkin lisäksi monissa muissakin paikoissa. Kun ohjelmointi vuonna 2014 
tuotiin Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, myös koului-
hin valittiin samantapainen malli. Opetussuunnitelman mukaan vuosiluokilla 3–6 
“suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä” ja vuo-
siluokilla 7–9 “ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä”.

***

Vuonna 2012 Linkki alkoi tehdä yhteistyötä Helsingin kaupungin nuorisoasiain-
keskuksen kanssa. Sörnäisissä oli vuonna 2009 avattu Nuorten toimintakeskus 
Happi ja sen osana Pelitalo, jossa järjestettiin pelaamiseen ja pelien tekemiseen liit-
tyvää toimintaa. Nyt Pelitalossa alettiin järjestää Linkin ja nuorisoasiainkeskuksen 
yhteisiä leirejä.

Ensimmäinen Pelitalossa järjestetty leiri oli maaliskuussa 2012 pidetty viikon-
lopun mittainen Amazing Mecha -robottiohjelmointileiri, jossa opittiin ohjelmoi-
maan Lego Mindstorms -robotteja. Tämän jälkeen kesäkuussa järjestettiin kaksi 
peliohjelmointileiriä, joissa ohjelmointiin käytettiin Scratch- ja Python-kieliä.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen Linkki-keskus järjesti jälleen lasten pelioh-
jelmointileirejä. Tänä kesänä leirit rakennettiin yhteistyössä nuorisoasiain-
keskuksen Happi-keskuksen Pelitalon kanssa. Leirejä tarjottiin kahdelle ikä-
ryhmälle; ensimmäinen leiri (4.–8.6.) oli suunnattu 8–12 vuotiaille ja toinen 
leiri (11.–15.6.) 13–17-vuotiaille.

Pelitalo tarjosi leireille mahtavat puitteet. Happi-keskuksessa on pelaamiselle 
ja ohjelmoinnille tarkoitettu oma kerros nimeltään Pelitalo, jossa on noin 
30 tietokonepaikkaa. Tämän lisäksi Hapen alakerrassa on viihtyisä kahvila 
sekä nuorisotaloviihdykkeitä: mm. biljardi- ja pingispöytä. Yhteistyö nuo-
risoasiainkeskuksen kanssa toi tilojen lisäksi myös henkilöstöapua -- Pelita-
lolta saatiin Linkin ohjaajien avuksi myös nuorisotyön ammattilaisia.

Nuorempien leirillä pelien tekemiseen käytettiin Scratch-ohjelmaa, joka 
on MIT:ssa kehitetty erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu ohjelmoinnin 
opetustyökalu. Vanhempien leiri alkoi myös Scratch-ohjelmoinnilla, mutta 
siirtyi nopeasti Python-ohjelmointiin. Pelien tekemisessä käytettiin apuna 
PyGame-kirjastoa, joka tarjoaa apuvälineitä mm. piirtämiseen ja tapahtu-
mienkäsittelyyn. (Tietojenkäsittelytieteen laitoksen verkkosivut, 2012)
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Yhteistyö jatkui elokuussa, jolloin Linkki ja nuorisoasiainkeskus osallistuivat yh-
dessä Assembly Summer 2012 -tapahtumaan. Pelitalon ständillä halukkaat pystyi-
vät tutustumaan Linkin toimintaan sekä osallistumaan ASM-MOOC-haasteeseen, 
jossa ratkottiin ohjelmoinnin MOOC-kurssin tyylisiä ohjelmointitehtäviä.

Vuodesta 2012 lähtien Linkki on tehnyt vuosittain yhteistyötä Helsingin kau-
pungin nuorisopalvelujen kanssa yhteisillä kesäleireillä. Linkin ohjaajien kokemus 
ohjelmoinnista ja kaupungin nuoriso-ohjaajien ammattitaito ovat täydentäneet 
toisiaan.

***

On melkein luonnonlaki, että ohjelmointiin tai tietokoneisiin liittyvään tiedekas-
vatukseen tulee paikalle lähinnä poikia. Esimerkiksi Linkin kerhoissa ja leireillä 
noin 80–90 % osallistujista on yleensä poikia. Tätä voi pitää ongelmana tietojenkä-
sittelytieteen monimuotoisuuden kannalta: Tiedämme, että nuoruuden harrastuk-
set vaikuttavat tuleviin kiinnostuksen kohteisiin. Samalla suurin osa ohjelmoinnin 
ammattilaisista ja alan tutkijoista on jo tällä hetkellä miehiä.

Linkki on historiansa aikana järjestänyt monenlaista tytöille tarkoitettua toi-
mintaa, jonka tavoitteena on ollut rohkaista tyttöjä tietojenkäsittelytieteen alalle. 
Vuonna 2012 Linkki teki yhteistyötä Teknologiateollisuuden kanssa Tytöt ja tekno-
logia -päivillä. Tällöin Kumpulan kampuksella kävi useita tyttöryhmiä tutustumas-
sa tietojenkäsittelytieteen opiskeluun.

Kesällä 2014 Linkki järjesti ensimmäisen tytöille tarkoitetun leirin, jossa to-
teutettiin virtuaalilemmikki-mobiilisovellus. Pelaajan tuli esimerkiksi huolehtia 
lemmikin ruokkimisesta, leikkiä sen kanssa sekä varmistaa, että se saa riittävästi 
unta. Leiri tuli täyteen osallistujia, ja se järjestettiin uudestaan useina myöhempinä 
vuosina.

Vuoden 2015 alussa Linkki osallistui ensimmäistä kertaa Super-Ada-tapahtu-
maan, joka antaa tytöille tietoa IT-alan mahdollisuuksista. Tapahtumassa tytöt 
kiersivät tiimeissä rasteilla ratkomassa tehtäviä, ja parhaiten menestynyt tiimi pal-

Tyttöjen virtuaalilemmikki-
leirillä kesällä 2014 harjoi-
teltiin mobiilisovelluksen 
tekemistä.
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kittiin tapahtuman jälkeen kesätyöpaikoilla. Super-Adan verkkosivut kuvailivat 
tapahtumaa näin:

Maksuton tapahtuma kaikille tytöille. Tapahtuman pääteemana ovat eri-
laisista IT-alan työtehtävistä koostuvat rastitehtävät, joihin osallistutaan 
2-3 tytön tiimeissä. Päivän aikana sinulla on myös mahdollisuus tutustua 
IT-alan koulutus- ja työtarjontaan näytteilleasettajien ständeillä sekä kuun-
nella IT-alan naisvaikuttajien mielenkiintoisia näkemyksiä paneelikeskuste-
lussa. Rastiradasta parhaiten suoriutunut joukkue palkitaan harjoittelupai-
koilla Roviolla kesällä 2015.

Vaikka Linkin toiminnan osallistujista vain pieni osa on tyttöjä, merkittävä osa Lin-
kin työntekijöistä on ollut naisia. Linkki on tällä hetkellä Helsingin yliopiston tieto-
jenkäsittelytieteen osaston ainoita ryhmiä, jossa enemmistö työntekijöistä on naisia.

***

Linkin alkuvuosina ohjelmointia ei opetettu useimmissa Suomen kouluissa. Ti-
lanne muuttui kuitenkin vuonna 2014, kun ohjelmointi lisättiin perusopetuksen 
uuteen opetussuunnitelmaan, joka otettiin käyttöön kaksi vuotta myöhemmin. 
Uuden opetussuunnitelman myötä syntyi tarve ohjelmoinnin opetusmateriaalille, 
jota voitaisiin käyttää myös Linkin toiminnan ulkopuolella.

Linkin nettisivuille ryhdyttiin kokoamaan kerhoissa ja leireillä käytettyjä ohjel-
mointiohjeita. Materiaalia alettiin tarjota avoimesti kaikille kiinnostuneille niin, että 
sitä voisi käyttää myös ohjelmoinnin kouluopetuksessa. Tähän liittyi vuosien 2014–
2019 LUMA SUOMI -ohjelmassa Linkin Ohjelmointia kaikille -kehittämishanke, jos-
sa tuotettiin uuteen opetussuunnitelmaan sopivaa ohjelmoinnin opetusmateriaalia.

ADA LOVELACE oli vuosina 1815–1852 elänyt englantilainen matemaatikko, 

jota pidetään historian ensimmäisenä tietokoneohjelmoijana. Hän tutustui 

Charles Babbagen suunnitelmaan tietokoneen kaltaisesta laskukoneesta 

ja oivalsi, miten kyseistä konetta voitaisiin käyttää algoritmien suorittami-

seen.

Ada on myös ohjelmointikieli, jonka kehitys alkoi 1970-luvulla Yhdysval-

tain puolustusministeriössä. Kieltä käytetään sotilastarkoitusten lisäksi 

erityisesti sovelluksissa, joissa ohjelman oikea toiminta on hyvin tärkeää, 

kuten lentokoneiden, avaruusalusten ja junien ohjaamisessa.
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Tästä sai alkunsa Linkin materiaalipankki, jonka kautta voi etsiä Linkissä tuotettua 
materiaalia. Jokaisen materiaalin yhteydessä on ilmoitettu, mille luokka-asteelle 
se on tarkoitettu, mitä esitietoja vaaditaan ja miten materiaali liittyy peruskoulun 
opetusohjelmaan. Tällä hetkellä suurin osa materiaalista on Scratch-ohjelmoinnin 
ohjeita, joiden avulla voidaan toteuttaa erityyppisiä pelejä.

***

Vuoteen 2014 asti Linkin toimintaa pyörittivät henkilöt, jotka olivat olleet perus-
tamassa Linkkiä vuonna 2011. Toimintaa johti Jaakko Kurhila, ja koordinaattori-
na oli ensin Arto Vihavainen ja sen jälkeen Emilia Hjelm. Näiden vuosien aikana 
muotoutui suuri osa nykyäänkin käytössä olevista Linkin toimintamalleista.

Vuoden 2015 alussa Linkki siirtyi kuitenkin uusien henkilöiden hoidettavaksi. 
Jaakko Kurhila vaihtoi tietojenkäsittelytieteen laitokselta Avoimen yliopiston joh-
tajaksi, ja Linkin uudeksi johtajaksi tuli Lea Kutvonen. Lisäksi aiemmin ohjaajina 
toimineet Virpi Sumu ja Jenna Tuominen aloittivat Linkin koordinaattoreina.

Asteroidiajelu-pelin 
toteutusohje Linkin 
nettisivujen materiaali-
pankissa.

Linkin työntekijöitä syksyllä 2015. Vasemmalta oikealle Leo Pynnönen, 
Jenna Tuominen, Jani Luukko, Anni Järvenpää, Aino Haavisto, 
Antti Laaksonen, Virpi Sumu, Ada-Maaria Hyvärinen ja Sami Sarsa.
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Linkin toiminta laajeni vuosi vuodelta. Alkuvuosina Linkissä työskenteli koordi-
naattorin lisäksi vain muutama ohjaaja, mutta vuonna 2015 ohjaajien määrä oli 
noin kymmenen. Uusia ohjaajia tarvittiin, koska Linkin kerhojen ja leirien määrä 
lisääntyi. Linkki osallistui myös uusiin tapahtumiin ja projekteihin, joihin tarvit-
tiin työntekijöitä.

***

Vuonna 2015 Linkki ja Summamutikka aloittivat pääkaupunkiseudun kirjastojen 
kanssa Pulmaario-projektin, jossa järjestettiin ongelmanratkaisuun liittyviä paja-
kertoja kirjastoissa. Yhteistyö kirjastojen kanssa käynnistyi alun perin Summamu-
tikassa, mutta myös Linkki oli kokeillut ohjelmoinnin opettamista kirjastoissa jo 
ennen yhteistä projektia.

Pulmaarion jokaisessa pajakerrassa oli matematiikan ja ohjelmoinnin sisältöjä. 
Tiettyä aihetta käsiteltiin ensin matematiikan näkökulmasta, minkä jälkeen toteu-
tettiin aiheeseen liittyvä peli. Syksyllä 2015 pajoja järjestettiin kolmessa kirjastossa, 
jokaisessa viisi pajakertaa, joiden aiheina olivat geometria, koordinaatisto, salauk-
set ja pulmat, mittaaminen sekä pelit. Kuhunkin kirjastoon oli valittu tietty teema, 
jonka kautta aihetta käsiteltiin.

Pulmaario-paja 
Pointin kirjastossa 

syksyllä 2015.
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Pulmaarion tehtävistä laadittiin kirja Pulmaarion ohjaajan opas, jonka avulla kir-
jastot voisivat järjestää pajoja myös itsenäisesti. Opas sisältää esimerkiksi seuraa-
van kuvauksen tähtitieteeseen liittyvästä pajakerrasta:

Avaruudessa on paljon erilaisia taivaankappaleita, kuten planeettoja, täh-
tiä ja asteroideja. Asteroidit ovat kivisiä taivaankappaleita, jotka voidaan 
havaita Maasta pieninä valopisteinä tarkkojen kaukoputkien avulla. Aste-
roidien muoto voidaan yrittää päätellä niistä heijastuvan Auringon valon-
säteen perusteella. Hyppää tähtitieteilijän saappaisiin ja lähde jännittävälle 
avaruusmatkalle. Tutki mitä kappaleita annetut varjokuvat mahtavat esittää 
ja mallinna kuvitteellinen aurinkokunta.

Tämän pajakerran matemaattisessa osuudessa lapset rakensivat tikuista ja herneis-
tä kolmiulotteisia kappaleita niiden varjokuvien perusteella. Tämän jälkeen ohjel-
mointiosuudessa toteutettiin aurinkokuntaa esittävä peli, jossa planeetat kiertävät 
aurinkoa ja pelaajan tehtävänä on ohjata avaruusalusta planeettoja väistellen.

Pulmaario oli aktiivisimmillaan vuonna 2016, jolloin pajoja pidettiin lähes 20 
kirjastossa eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tämän jälkeen toteutui vielä Pulmaa-
rio-kiertue, jossa toimintamallia vietiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle kou-
lutustilaisuuksissa. Kiertueella kirjastojen työntekijöille annettiin tietoa Pulmaa-
rio-toiminnasta ja neuvoja pajojen järjestämiseen.

***

Linkin verkossa toimiva virtuaalikerho aloitti toimintansa marraskuussa 2015. 
Tällöin Linkki avasi Scratchin sivustolla studion eli alueen, jossa voi jakaa ja kom-
mentoida Scratch-projekteja, sekä järjesti ensimmäisen livestreamin Twitch.tv:ssä. 
Virtuaalikerhon toimintaan pystyi osallistumaan sijainnista riippumatta ja siellä 
sai yhteyden Linkin ohjaajiin myös yliopistolla järjestettyjen kerhokertojen välillä.

Myöhemmin virtuaalikerhon toiminta laajeni niin, että Linkin ohjaajat julkaisi-
vat myös Scratch-pelipohjia ja opetusvideoita. Kerhon osallistujia opastettiin näin:

Tervetuloa Linkin virtuaalikerhoon! Tänne ilmestyy viikoittain jokin Scratch- 
ohjelmointiin liittyvä haaste. Avaamalla haasteprojektin, löydät mallipelin 
lisäksi haasteen kuvauksen. Tutustuttuasi viikon haasteeseen, ohjelmoi itse 
jokin projekti, joka liittyy haasteen teemaan ja lisää se tänne kansioon!

Voit lisätä myös jonkin aiemmin tekemäsi projektin, jos se jotenkin liittyy 
haasteeseen. Projekteja saa laittaa samalla viikolla montakin, ja vanhoihin 
haasteisiin saa myös osallistua. Laittakaa mieluiten projektin nimeen mu-
kaan, mihin haasteeseen ne liittyvät. Esimerkiksi: “Hieno palapeli (Haaste 1)”
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Joulun aikaan virtuaalikerho muuttui joulukalenteriksi, jossa julkaistiin ohjel-
mointiin liittyvää sisältöä. Esimerkiksi joulukuussa 2015 kalenterin ensimmäisessä 
luukussa esiteltiin peli, jossa joulupukin poron tuli kiivetä mahdollisimman kor-
kealle taivaisiin pilviä pitkin. Sitten toisessa luukussa ilmestyi opetusvideo, jonka 
avulla peliin pystyi lisäämään äänet.

Vuonna 2016 Yle kantoi kortensa kekoon ohjelmoinnin opetuksessa ja tuotti 
Rosan koodi -pelin Linkin ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa. Pelissä ta-
voitteena oli etsiä salaisia koodeja sekä verkosta että verkon ulkopuolelta, mukaan 
lukien Linkin virtuaalikerhon Scratch-projekteista. Koodien avulla pystyi seuraa-
maan seikkailua, jossa Rosa-nimisen hakkerin tehtävänä oli pelastaa maailma uh-
kaavalta tuholta.

LINKIN YOUTUBE-KANAVA

Linkin YouTube-kanavalla on julkaistu virtuaalikerhon materiaalia, opettajien 

täydennyskoulutuswebinaarien tallenteita ja muita opetusvideoita. Loka-

kuun 2021 loppuun mennessä kanavalla on julkaistu 72 videota, joita on 

katsottu 21 551 kertaa. Suosituimmat videot tähän mennessä ovat olleet:

1. Javan perusteita lyhyesti: Alkeet (5110 katselua)

2. Python-ohjelmointi osa 1: aloittaminen (1407 katselua)

3. Javan perusteita lyhyesti: Ehtolauseet (1225 katselua)

4. Opas Scratchiin (1182 katselua)

5. Javan perusteita lyhyesti: Luokat ja oliot (875 katselua)

Linkin YouTube-
kanavan soitto-

listat lokakuun 
2021 lopussa.
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***

Toukokuussa 2016 Kumpulan kampuksella järjestettiin Itämeren maiden tietotek-
niikan olympialaiset (Baltic Olympiad in Informatics, BOI). Olympialaisiin osal-
listui 54 nuorta kilpailijaa, joiden tehtävänä oli ohjelmoida tehokkaita ratkaisuja 
algoritmisiin ongelmiin. Yksi olympialaisten tehtävistä oli seuraava:

Bittimaassa on n kaupunkia, ja niistä k on tärkeitä kaupunkeja, joissa maan 
kuningas vierailee usein. Maassa on myös m tietä, joista jokainen yhdistää 
kaksi kaupunkia. Valitettavasti teiden kunto on niin huono, että kuningas ei 
voi ajaa niitä pitkin täyttä vauhtia urheiluautollaan.

Jokaisesta tiestä tiedetään, paljonko sen kunnostus maksaa. Tehtäväsi on 
valita, mitkä tiet kunnostetaan, niin että kaikki k tärkeää kaupunkia ovat 
yhteydessä kunnostetuilla teillä ja kokonaiskustannus on mahdollisimman 
pieni.

Tehtävä on erikoistapaus tietojenkäsittelytieteen teoriassa tunnetusta Steiner-puun 
muodostamisen ongelmasta. Tehtävä osoittautui vaikeaksi: vain neljä kilpailijaa – kol-
me puolalaista ja yksi ruotsalainen – onnistuivat ratkaisemaan tehtävän täydellisesti. 

Topi Talvitie, Aino Haavisto ja 
Ada-Maaria Hyvärinen ottamas-
sa vastaan BOI 2016 -kilpailun 
osallistujia.

ISSEP 2017 -konferenssin 
yhteydessä julkaistiin suomen-

kielinen algoritmista ajattelua 
opettava korttipeli, joka perus-

tuu Majava-kilpailun tehtäviin.
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Kansainväliset tapahtumat saivat jatkoa marraskuussa 2017, kun tietojenkäsitte-
lytieteen laitoksella järjestettiin kolmipäiväinen tietotekniikan kouluopetuksen 
konferenssi International Conference on Informatics in Schools (ISSEP). Konfe-
renssissa oli tieteellisiä esitelmiä sekä työpajoja, joissa tuotiin esiin käytännön nä-
kökulmaa.

Yksi useissa konferenssin esitelmissä käsitelty aihe oli Majava-kilpailun kehi-
tys. Majava on Liettuasta lähtöisin oleva koulujen tietotekniikkakilpailu, jossa on 
algoritmiseen ajatteluun liittyviä tehtäviä. ISSEP-konferenssin yhteydessä Helsin-
gin yliopisto julkaisi myös suomenkielisen käännöksen Majava-korttipelistä, jonka 
korteissa on kilpailun tehtäviä.

***

Vuonna 2017 Helsingin yliopistoon perustettiin Tiedekasvatuskeskus, joka yhdisti 
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan LUMA-keskuksen ja humanistisen 
tiedekunnan AinO-keskuksen. Uuden keskuksen tavoitteena oli edistää monitie-
teistä yhteistyötä yliopiston tiedekasvatuksessa sekä ulottaa tiedekasvatustoiminta 
yliopiston kaikkiin osiin.

Muutoksen seurauksena LUMA-keskuksen entisistä resurssikeskuksista ja nii-
den tiedeluokista alettiin kutsua vain tiedeluokiksi. Esimerkiksi matematiikan 
Summamutikka-keskuksessa oli ollut Origo-tiedeluokka, mutta nyt alettiin käyttää 
vain nimeä Summamutikka-tiedeluokka. Linkin kannalta muutos ei ollut kuiten-
kaan merkittävä, koska nimi Linkki oli viitannut sekä resurssikeskukseen että tie-
deluokkaan.

Tavoite monitieteisestä yhteistyöstä tiedekasvatuksessa on toteutunut Linkin 
osalta esimerkiksi vuosina 2018–19 pidetyillä Muinaiset kulttuurit -kesäleireillä, 
jotka yhdistivät historiantutkimusta, kielitiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä. Vuon-
na 2019 leirin ohjelma oli seuraava:

Jokaisena leiripäivänä sekä tutustutaan historiallisiin aiheisiin tarinoiden 
ja toiminnallisten harjoitusten kautta että ohjelmoidaan päivän aiheeseen 
liittyen peli tai muu projekti. Lisäksi ulkoillaan, leikitään ja pelaillaan sekä 
tutustutaan muihin leiriläisiin.

Maanantai: tutustumispäivä - tutustutaan toisiimme ja historiaan
Tiistai: Tuli, pyörä ja tietokone - historian merkittävät keksinnöt 
Keskiviikko: Kätketyt viestit - etsitään ja tulkitaan viestejä muinaisilla kielil-
lä sekä tutustutaan salauksiin
Torstai: Miekat ja soturit - miksi kilvessä on hirviön pää ja miekassa kaiver-
ruksia?
Perjantai: Arkea ja juhlaa - tutustutaan erilaisiin juhlaperinteisiin ja valmis-
taudutaan leirin päätösjuhliin
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Nimi Tiedekasvatuskeskus ei jäänyt pitkäaikaiseksi, vaan keskus on tunnettu vuo-
desta 2020 alkaen lyhyemmällä nimellä Tiedekasvatus. Linkki on siis nykyään Hel-
singin yliopiston Tiedekasvatuksen tiedeluokka.

***

Vuonna 2018 Linkki aloitti yhteistyössä Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin ma-
tematiikkalukion kanssa Tie koodariksi -projektin. Projektissa tuotettiin koulujen 
ohjelmoinnin opetusta varten verkkokurssi, jossa pystyy harjoittelemaan Pyt-
hon-ohjelmoinnin perusteita. Linkki toteutti kurssin materiaalin ja tehtävät, ja 
opettajat testasivat kurssia opetuksessaan ja auttoivat kurssin kehityksessä.

Tie koodariksi muodostuu selaimessa automaattisesti tarkastettavista ohjelmoin-
titehtävistä. Kurssia pystyykin käyttämään millä vain laitteistolla, koska koneelle 
ei tarvitse asentaa Python-suoritusympäristöä. Opettajilla on myös mahdollisuus 
saada kurssille opettajan oikeudet, jolloin he voivat seurata oppilaidensa edistymis-
tä kurssilla sekä nähdä tehtävien malliratkaisut.

Linkki on osallistunut vuodesta 2018 myös LUMATIKKA-hankkeeseen, joka 
on matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma. Hank-
keessa opettajille järjestetään maksutonta matematiikan täydennyskoulutusta 

Muinaiset kulttuurit 
-leirillä kokeiltiin nuolenpää-
kirjoituksen kirjoittamista 
saveen kuten babylonia-
laiset noin 4000 vuotta 
sitten.

Python-kielen 
for-silmukkaa 

käsittelevää 
opetusmateri-

aalia Tie kooda-
riksi -sivustolla.
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MOOC-alustan verkkokursseina. Projektia koordinoi LUMA-keskus Suomi, ja sii-
nä on mukana seitsemän suomalaista yliopistoa ja ammattikorkeakoulua.

Linkin vastuulla projektissa on kaksi verkkokurssia. Kurssi Algoritmisen ajatte-
lun kehittäminen käsittelee algoritmisen ajattelun kokonaiskuvaa kouluopetukses-
sa. Kurssin osana on myös tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden videohaastatteluja. 
Kurssi Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa puolestaan näyttää, miten 
ohjelmointitaito auttaa ratkaisemaan matematiikan ongelmia, jotka olisivat vaikei-
ta tai mahdottomia perinteisin menetelmin.

***

Vuosi 2019 oli Linkin kouluvierailuiden huippuvuosi: tiedeluokassa vieraili vuoden 
aikana 664 oppilasta 27 koulusta, nuorimmat esikoulusta ja vanhimmat lukiosta. 
Linkin kouluvierailuille oli syntynyt vuosien aikana selkeä malli, jonka mukaisesti 
kouluryhmät tulevat vierailulle Kumpulan kampukselle ja tutustuvat tietojenkäsit-
telytieteen opetukseen ja tutkimukseen.

Vierailu alkaa kierroksella yliopiston tiloissa, jonka aikana oppilaat saavat tietoa 
yliopiston toiminnasta ja voivat kysyä kysymyksiä. Tämän jälkeen on vuorossa tut-
kimukseen tutustuminen, joka tapahtuu usein tietoverkkotutkimuksen NODES-la-
boratoriossa. Osana laboratoriokäyntiä oppilaat pääsevät sisään EMC-kammioon, 
joka eristää sähkömagneettista säteilyä niin, että kännykän verkkosignaali katoaa 
kammiossa.

Kolmas osuus vierailulla on toiminnallinen haaste. Suosittu haaste on vaahto-
karkkihaaste, jossa tehtävänä on kasata spagetin, teipin ja narun avulla rakennel-
ma, jonka huipulla on vaahtokarkki. Tavoite on saada aikaan rakennelma, joka py-
syy pystyssä ilman tukemista ja jossa vaahtokarkki on mahdollisimman korkealla. 
Haaste havainnollistaa ryhmätyöhön ja testaukseen liittyviä haasteita ja mahdolli-
suuksia ohjelmistotuotannossa.

Vierailun lopuksi oppilaat kokeilevat ohjelmointia. Nuorimmat osallistujat oh-
jelmoivat ScratchJr:llä, joka on Scratchista vaikutteita saanut yksinkertaisempi 

Todennäköisyy-
den tutkimista 

simulaation avulla 
LUMATIKKA-

verkkokurssin 
materiaalissa.
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ympäristö. ScratchJr:ssä ohjelman luominen tapahtuu symbolien kautta eikä vaadi 
lukutaitoa. Vanhemmat osallistujat ohjelmoivat Scratchilla ja Pythonilla samaan 
tapaan kuin Linkin kerhoissa.

***

Vuoden 2020 alussa Helsingin yliopiston kevätlukukausi alkoi tavalliseen tapaan 
ja Linkin kerhot ja kouluvierailut käynnistyivät joulutauon jälkeen. Linkin ja Sum-
mamutikan yhteisenä koordinaattorina oli juuri aloittanut Saara Lehto. Suunnitel-
mana oli järjestää kesällä uudenlainen leiri, jossa nuoret tutustuisivat algoritmei-
hin luonnon helmassa Nuuksiossa. Tämä leiri ei kuitenkaan toteutunut, kuten ei 
myöskään suurin osa muustakaan suunnitellusta toiminnasta.

Aluksi Kiinasta kantautui huolestuttavia tietoja tuntemattomasta viruksesta, 
jonka takia oli suljettu kokonainen kaupunki. Euroopassa virusta ei kuitenkaan 
nähty tässä vaiheessa uhkana, ja Helsingin yliopistokin suhtautui asiaan tyynesti 
vielä helmikuun lopussa:

Covid-19 -koronavirusta merkittävämpi riski yliopistolaisten hyvinvoinnille 
ovat tällä hetkellä kausi-influenssavirukset sekä erilaiset vatsataudit. Kaik-
kien näiden leviämistä vastaan voi taistella tehokkaimmin yksinkertaisella 
ja edullisella konstilla: huolehtimalla käsihygieniasta. Älä myöskään tule sai-
raana töihin, ettet tartuta muita. (Flamma 26.2.2020)

Vain reilun kahden viikon päästä tästä korona oli valloillaan Suomessa. Helsingin 
yliopistolle julistettiin 12. maaliskuuta 2020 poikkeustilanne, jonka seurauksena 
suurin osa yliopiston toiminnasta muuttui etätoiminnaksi. Samana päivänä järjes-
tettiin Linkin tuon kevään viimeinen kerhokerta yliopiston tiloissa. Ruokakaup-
pojen hyllyt tyhjenivät, kun ihmiset pyrkivät varautumaan katastrofiin täyttämällä 
kotiensa varastot.

Yliopiston tilojen sulkeuduttua Linkin kerhot osin keskeytyivät ja osin jatkuivat 
etäkerhoina. Kouluvierailut puolestaan palasivat ohjelmaan seuraavana syksynä 

Kouluvierailuilla 
käydään usein NODES-

laboratoriossa, jonka EMC-
kammiossa voidaan tutkia 
verkkolaitteiden toimintaa 

eristetyssä tilassa. 
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etävierailuiksi muutettuina. Kuten muutenkin yhteiskunnassa, korona on rajoitta-
nut toimintaa mutta myös opettanut uutta. Etätyökalut ovat nyt tuttuja sekä Linkin 
ohjaajille että osallistujille. Niiden ansiosta tiedekasvatus voi tavoittaa uudella ta-
valla myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisia osallistujia.

Vuoden 2021 alussa Kumpulan kampuksen tiedekasvatuksen rakennetta uudis-
tettiin perustamalla tutkimusryhmä LUMA Science Helsinki. Ryhmään valittiin 
neljä tohtorikoulutettavaa ja viisi tutkimusavustajaa, jotka tekevät tiedekasvatuk-
seen liittyvää tutkimusta sekä toteuttavat tiedekasvatuksen käytännön toimintaa.

Helsingin yliopiston lukuvuoden 2020–2021 opetus järjestettiin melkein koko-
naan etänä koronatilanteen takia. Syksyllä 2021 tilanne näyttää kuitenkin parem-
malta ja yliopiston seuraavan kevään toimintaa suunnitellaan lähes normaalisti. 
Tästä huolimatta osa yliopiston toiminnasta, myös tiedekasvatuksesta, jatkunee py-
syvästi etänä. Tiedekasvatuksessa tarkoitus on koronan jälkeenkin järjestää aiempaa 
enemmän toimintaa, johon pystyy osallistumaan asuinpaikasta riippumatta.

TET-HARJOITTELIJOITA LINKISSÄ

Linkissä on vieraillut monina vuosina TET-harjoittelijoita eli työelämään tu-

tustuvia koululaisia. Syyskuussa 2021 Linkissä olivat harjoittelussa kahden 

viikon ajan Henri, Lilja ja Mayya, jotka avustivat kerhojen ohjauksessa, kehit-

tivät Linkin ohjelmointimateriaalia ja testasivat uutta tekoälyopintokäyntiä. 

Heidän mielestään erityisen kiinnostavaa oli uusien asioiden oppiminen sekä 

Kumpulan kampukseen tutustuminen.

Linkin ohjelmointikerhon 
luokka syksyllä 2021. 
Koronarajoitusten vuoksi 
vain osa luokan tietoko-
neista oli käytettävissä.
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Olin mukana perustamassa Linkkiä ja muistan, kun keskustelut Linkin pe-
rustamisesta konkretisoituivat. Maija Aksela oli jo pitkään puhunut, että 
myös tietojenkäsittelytieteellä pitäisi olla resurssikeskus, Kumpulan mui-

den tieteenalojen tapaan. Tietojenkäsittelytieteen laitoksella sattui olemaan itseni 
lisäksi muitakin asiasta kiinnostuneita ja toiminta päätettiin käynnistää.

Mukaan toimintaan tuli taitavia tekijöitä. Esimerkiksi Emilia Hjelmillä oli paljon 
käytännön järjestelyihin liittyvää osaamista ja Antti Laaksosella kilpaohjelmoin-
titausta. Minulla taas oli kokemusta lasten parissa toimimisesta. Linkkiin syntyi 
hyvä tekemisen meininki, ja getting things done -asenteella suunnitelmat todella 
toteutettiin, eivätkä ne jääneet vain haaveiksi.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksella oli aiemmin järjestetty satunnaista nuorille 
suunnattua toimintaa. Lisäksi tietotekniikkakilpailu Datatähteä oli järjestetty jo 
pitkään. Idea tietojenkäsittelytieteen tiedekasvatuksesta ei siis ollut sinänsä uusi 
tai ainutlaatuinen, mutta esimerkiksi Datatähdessä osallistujien tuli jo osata ohjel-
mointia, jota ei tuolloin juurikaan opetettu kouluissa. Linkissä lähdettiin liikkeelle 
eri näkökulmasta: halusimme tarjota mahdollisuuden oppia. Tällaiselle toiminnal-
le oli myös selkeästi kysyntää.

Virallinen tittelini Linkissä oli koordinaattori. Tein kuitenkin kaikkea laidasta 
laitaan: pidin yhteyttä kerholaisten vanhempiin, etsin leireille ja kerhoihin ohjaajia 
sekä kirjoitin raportteja, vuosikertomuksia ja kerhomateriaaleja. Lisäksi olin oh-
jaajana leireillä ja kerhoissa. Sanoisin itseäni jokapaikanhöyläksi.

Oli siistiä olla mukana rakentamassa Linkkiä. Nuo vuodet olivat minulle mer-
kityksellinen ajanjakso: pääsin tekemään hienoja asioita hienojen ihmisten kanssa. 
Lasten ja nuorten parissa työskentely oli antoisaa. Parhaita olivat sellaiset rauhalliset 
hetket, joissa lapsi kertoi minulle omasta arjestaan, murheistaan, iloistaan tai toi-
veistaan. Tuntui hyvältä, että kerhoon oli saatu luotua niin turvallinen ympäristö.

Välillä työ koordinaattorina oman duunin päällä oli myös raskasta. Tein pät-
kätöitä yliopisto-opettajana ja työstin jatko-opintoja. Eräs kollegani huolestui työ-
määrästäni huomatessaan, että olin jo aikaisin aamulla pitämässä laskareita ja jäin 
vielä illalla ohjaamaan kerhoa, kun hän lähti kotiin pitkän päivän jälkeen. Uuden 
toiminnan rakentaminen alusta vaatikin henkilökohtaiselta elämältä joustoa. Olin 
siinä onnekas, että puolisoni suhtautui pitkiin työpäiviini ymmärtäväisesti.

Toisinaan sain vaikutelman, ettei Linkin tekemää työtä arvostettu kaikkialla. Se 
harmitti. Tällainen tunne tuli esimerkiksi silloin, kun LUMA-toiminnan yhteisten 

ARTO HELLAS
Vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto

Linkin koordinaattori 2011–2013
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taloudellisten resurssien jakautuminen ei tuntunut omasta mielestäni oikeuden-
mukaiselta. Linkin osuus yhteisestä potista saattoi olla hyvin pieni, vaikka toimin-
taa oli paljon. Rahaa näytti myös riittävän joihinkin omasta mielestäni turhiltakin 
tuntuneisiin asioihin, mutta ei kuitenkaan aina siihen, mitä olisin pitänyt järkevänä 
tai edes kohtuullisena.

Pidin tärkeänä sitä, että Linkin ohjaajat saivat työstään kohtuullisen korvauksen. 
Yhtä lailla tärkeää oli pitää kerhojen ja leirien hinnat mahdollisimman matalina, 
jotta ne olisivat kaikkien saavutettavissa. Jo sata euroa viikon leiristä on iso summa, 
jos perheen tulot ovat pienet.

Mielestäni Linkin tärkein tehtävä on mahdollistaa lasten ja nuorten tutustumi-
nen tietojenkäsittelytieteen aiheisiin. Olennaisinta on luoda puitteet harrastunei-
suudelle. Vaikuttavuuden kannalta Linkin olisi hyvä tavoittaa vielä nykyistäkin 
enemmän opettajia. Heidän ajattelunsa ja toimintansa vaikuttavat esimerkiksi 
siihen, millaisia ennakkoluuloja tietotekniikan harrastamiseen liittyy ja kenelle 
harrastuksen katsotaan sopivan. Ennakkoluulot taas vaikuttavat tuleviin uravalin-
toihin.

Omiin uravalintoihini vaikutti ainakin se, että pääsin lapsena seuraamaan iso-
veljeäni, kun hän ohjelmoi Commodore 64 -tietokoneella. Vähitellen kiinnostuin 
aiheesta itsekin. Ennen yliopisto-opintojani päädyin koodaamaan varausjärjestel-
män moottoripyöriä vuokraavalle yritykselle. Tämä on myös yksi esimerkki eteeni 
sattuneista onnekkaista tilanteista, joissa minuun on luotettu ja minulle on annettu 
mahdollisuus osoittaa taitoni sekä oppia itse tekemisen kautta.

Tietojenkäsittelytiede ei ole vain ohjelmointia, vaikka ohjelmointi on ollut Lin-
kin toiminnan keskiössä. Tulevaisuudessa Linkki voisikin tuoda esiin ymmärrys-
tä myös siitä, miten erilaiset tietotekniset järjestelmät vaikuttavat yhteiskuntaan, 
ihmisiin ja päätöksentekoon. Esimerkiksi tekoälystä puhutaan Suomessa paljon, 
mutta liian pieneen rooliin keskusteluissa on jäänyt se, miten meistä kerätyillä tie-
doilla vaikutetaan ja miten voimme itse vaikuttaa omien tietojemme käyttöön. 
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EMILIA HJELM
Tekninen tuoteomistaja, Elisa

Linkin koordinaattori 2012–2014

Olin Linkin toiminnassa mukana aivan alusta asti, itse asiassa jo ennen 
kuin Linkkiä oli virallisesti edes olemassa. Olin juuri ottanut loparit sil-
loisesta työpaikastani ja päättänyt keskittyä taas enemmän opiskeluun. 

Lisäksi olin tullut tutuksi tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilökunnan kanssa 
toimiessani ainejärjestö TKO-älyn hallituksessa. Niinpä Jaakko Kurhila keksi ottaa 
minuun yhteyttä, kun Linkin perustamista suunniteltiin keväällä 2011. 

Minut kutsuttiin mukaan toimikuntaan, joka kokoontui keskustelemaan tieto-
jenkäsittelytieteen resurssikeskuksen perustamisesta. Kokouksessa mukana olleet 
Arto Vihavainen ja Antti Laaksonen edustivat laitoksen työntekijöitä, minä taas 
opiskelijoita. Innostuin ajatuksesta heti. Päätimme siinä kokouksessa, että järjes-
täisimme jo samana kesänä kaksi peliohjelmointileiriä. Näin tehtiinkin: Arto toimi 
leirin vetäjänä ja minä olin yksi leirin ohjaajista.

Virallisesti Linkki perustettiin seuraavana syksynä. Saimme laitokselta käyt-
töömme oman luokan, jota olin mukana sisustamassa säkkituoleilla ja Angry Birds 
-pehmoleluilla. Linkki-nimi oli minun keksimäni.

Syksyllä aloitettiin Linkin kerhotoiminta, jossa olin mukana ohjaajana. Kerho-
jen ohjaamisen lisäksi tein Linkissä oppimateriaaleja, pidin työpajoja, koulutin 
opettajia, käynnistin ohjelmointileiriyhteistyön Helsingin kaupungin Nuoriso-
asiankeskuksen kanssa ja kävin nuorille suunnatuilla messuilla esittelemässä Lin-
kin toimintaa. Feministinä yksi kivoimmista tehtävistä oli yhdessä Jenna Tuomisen 
kanssa suunniteltu ja toteutettu, tytöille tarkoitettu virtuaalilemmikkitehdas-leiri.

Vuonna 2012 minusta tuli Linkin koordinaattori. Tuolloin koordinaattorina 
toimineen Arton ajan vei väitöskirja, joten minua kysyttiin koordinaattorin teh-
tävään. Koordinaattorina pidin yhteyttä LUMA-keskukseen ja hoidin esimerkiksi 
palkkojen maksuun liittyvää byrokratiaa.

Toimintaa pyöritettiin kengännauhabudjetilla. Kerrankin kun olimme WÄRK:fest-
tapahtumassa Kaapelitehtaalla esittelemässä toimintaamme, roudasin sinne omalla 
autollani säkkituoleja ja läppäreitä. Tietojenkäsittelytieteen laitos maksoi minun 
palkkani, mutta en tiedä, miten pienistä puroista sekin summa jouduttiin kasaile-
maan. Lisäksi saimme ainakin pari kertaa Teknologiateollisuuden satavuotisjuhla-
rahaston avustuksen.

Olen joskus sanonut, että Linkin toiminnassa yhdistyvät start upin ja ison kor-
poraation huonot puolet: Taustalla on hillittömän iso byrokratia, joka pahimmillaan 
estää tekemistä tai vähintään tekee siitä vaikeaa. Toisaalta taas työssä oli välillä aika 
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yksin. Kerran sain vatsataudin, ja jouduin soittelemaan monta ihmistä läpi, jotta löy-
sin tilalleni toisen ohjaajan kouluvierailulle. Toiminnasta pois jäädessäni suositinkin, 
että tilalleni koordinaattoriksi tulisi kaksi ihmistä, jotta heistä olisi tukea toisilleen.

Toisaalta yliopisto on myös hyvällä tavalla iso ja turvallinen. Linkin toiminnalla 
ei ole ollut mitään taloudellista riskiä tai kovia tulostavoitteita. Saatoimmekin pitää 
esimerkiksi leirien ja kerhojen hinnat melko matalina ja tarjota kouluille maksut-
tomia vierailuja.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilökunta tuki meitä hyvin, vaikka siellä ei 
aluksi oikein ollut valmiita rakenteita tällaisen toiminnan toteuttamista varten. Oli 
kuitenkin hienoa, miten omakseen laitos meidät otti. Yhtenä vuonna sain jopa laitok-
sen myöntämän Vuoden nuori opettaja -palkinnon. Palkinnon myöntämisen peruste-
luna oli aivan uuden kohderyhmän, lasten ja nuorten, ottaminen mukaan toimintaan.

Lopetin Linkissä vuonna 2015, kun en pystynyt tekemään graduani liian suurek-
si kasvaneen työmäärän vuoksi. Se on ollut Linkille ja yleisemminkin LUMA-toi-
minnalle ominaista: töitä olisi enemmän kuin ehtii tehdä ja vähillä resursseilla pi-
täisi saada paljon aikaiseksi. Vähän jäi harmittamaan se, että vaikka tein graduni 
Linkkiin liittyen, minulle ei onnistuttu järjestämään sen tekemiseen rahoitusta.

Sain kuitenkin Linkissä toimimisen myötä ammatillista itsevarmuutta. Opintojeni 
alussa en mieltänyt itseäni tietojenkäsittelytieteilijäksi tai tiennyt, mitä haluaisin tehdä 
työkseni. Opiskelin tietojenkäsittelytieteen rinnalla estetiikkaa, viestintää ja arkeologi-
aa. Koen olevani keskimääräistä tietojenkäsittelytieteilijää monitieteisemmin orientoi-
tunut, ja Linkissä tälle oli tilaa. Linkissä toimiminen myös kirkasti sen, että olen oikealla 
alalla. Mietin jälkeenpäin, olisinko ilman Linkkiä voinut päätyä jopa vaihtamaan alaa.

Tällä hetkellä olen töissä Elisalla talon sisäisenä teknisenä tuoteomistajana. Työ 
Linkissä tuntuu yhä erityiseltä, olinhan alusta asti mukana synnyttämässä jotakin 
uutta. Muistelen lämmöllä ihmisiä, joiden kanssa työskentelin. Erityisesti Linkin 
johtajana tuolloin toiminut Jaakko Kurhila tuki meitä upealla tavalla ja antoi mei-
dän toteuttaa ideoitamme.
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Suuri kysymys tietojenkäsittelytieteen opetuksessa lapsille ja nuorille on, 
mikä kieli tulisi valita ohjelmoinnin aloittamiseen. Kun ohjelmointi alkoi 
tulla koteihin ja kouluihin 1980-luvulla, tavallisia aloituskieliä olivat Basic, 

Logo ja Pascal, mutta yksikään niistä ei ole käytössä nykypäivänä. Yksi nykyään 
tyypillinen malli on aloittaa visuaalisella Scratchilla ja siirtyä myöhemmin teksti-
pohjaiseen ohjelmointiin esimerkiksi Pythonilla.

***

Ohjelmointi alkoi yleistyä 1980-luvulla, jolloin markkinoille ilmestyi aiempaa 
edullisempia ja monipuolisempia kotitietokoneita. Ohjelmoinnin aloittaminen 
oli helppoa, koska tietokoneissa oli yleensä mukana ohjelmointiympäristö, jossa 
pystyi suorittamaan Basic-koodia. Usein Basic-ympäristö oli myös tietokoneen 
käyttöjärjestelmä, minkä seurauksena käytännössä jokainen tietokoneen käyttäjä 
tutustui ainakin vähän ohjelmointiin.

Basic on ohjelmointikieli, jonka suunnittelun periaatteena on ollut helppokäyt-
töisyys. Esimerkiksi seuraava Basic-ohjelma tulostaa loputtomasti tekstiä “MOI”:

Yllä oleva ohjelma muodostuu kahdesta rivistä, joille on annettu rivinumerot 10 
ja 20. Rivit suoritetaan rivinumeroiden mukaisessa järjestyksessä. Tässä tapaukses-
sa rivi 10 tulostaa tekstin “MOI” ja rivi 20 hyppää takaisin riville 10.

3. MILLÄ KIELELLÄ 
OHJELMOIDA?

10 PRINT ”MOI”
20 GOTO 10

MOI
MOI
MOI
MOI
MOI
...
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Basic saavutti 1980-luvulla valta-aseman ohjelmoinnin aloituskielenä ympäri 
maailman. Moni tuleva ohjelmoija sai ensikosketukseen ohjelmointiin kotitieto-
koneen Basicilla ja siirtyi sitten konekieleen, kun Basicin rajoitukset tulivat vas-
taan. Basic oli suosittu kieli myös koulumaailmassa ohjelmoinnin opetuskielenä. 
Myös Suomessa tietotekniikan opetus käynnistyi monessa koulussa nimenomaan 
Basic-ohjelmoinnilla.

Kaikki eivät pitäneet kuitenkaan Basicin suosiota hyvänä asiana. Heidän huo-
lenaan oli, että Basic opettaisi huonoa ohjelmointityyliä. Esimerkiksi GOTO-ko-
mennon käyttämistä pidettiin huonona tapana, koska se voi aiheuttaa sekavia oh-
jelmia. Merkittävä Basic-kielen vastustaja oli arvostettu tietojenkäsittelytieteilijä 
Edsger Dijkstra, jonka mukaan oli käytännössä mahdotonta opettaa hyvää ohjel-
mointityyliä Basicilla aloittaneille opiskelijoille.

***

Basic-kielen haastaja oli MIT-yliopistossa (Massachusetts Institute of Technology) 
kehitetty Logo-kieli, joka oli tarkoitettu erityisesti lasten ohjelmoinnin opetukseen. 
Logosta tuli suosittu ohjelmoinnin opetuskieli, ja sitä alettiin käyttää 1980-luvulla 
myös Suomen kouluissa. Logo on funktionaalinen ohjelmointikieli, jossa rekursio 
eli itseään kutsuva koodi on tärkeässä roolissa. Ohjelmoija ohjaa kilpikonnaa, joka 
piirtää ruudulle kuviota liikkuessaan.

Esimerkiksi seuraava Logo-ohjelma piirtää spiraalikuvion. Piirtämistä varten 
määritellään komento spiraali, joka kutsuu itseään. Komento fd liikkuu annetun 
määrän askelia eteenpäin ja komento rt kääntyy annetun määrän asteita oikealle.

to spiraali :matka
  if :matka = 50 [ stop ]
  fd :matka
  rt 30
  spiraali :matka + 1
end
spiraali 1
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Kaikesta huolimatta Basic-kieli säilytti asemansa ohjelmoinnin opetuksessa. Ba-
sic tuli yleensä tietokoneen mukana, kun taas toinen ohjelmointikieli olisi pitänyt 
ostaa erikseen. Toisin kuin nykyään, 1980-luvulla ei ollut laajassa käytössä olevaa 
internetiä, josta olisi voinut hankkia ilmaisia ohjelmointityökaluja. Basic oli myös 
muita kieliä yksinkertaisempi, joten kynnys ohjelmoinnin aloittamiseen sillä oli 
matalampi.

***

Vuonna 2011 Linkin aloittaessa toimintansa Basicin loiston päivät olivat kaukana 
takana ja ohjelmointimaailmakin oli muuttunut. Hieman nurinkurisesti tekniikan 
kehittyessä ohjelmoinnin aloittamisesta oli tullut vaikeampaa: Tietokoneessa ei 
ollut enää mukana Basicia, eikä moni tietokoneen käyttäjä ollut ohjelmoinut kos-
kaan. Ensimmäinen haaste aloittavalle ohjelmoijalle oli asentaa koneelle toimiva 
ohjelmointiympäristö.

Linkissä ohjelmoinnin opetus alkoi Python-kielellä, jota käytettiin peliohjel-
moinnin opettamiseen Linkin ensimmäisillä leireillä. Python valittiin ohjelmoin-
tikieleksi sen yksinkertaisuuden ja peliohjelmointiin sopivan Pygame-kirjaston 
vuoksi. Siihen aikaan Python oli tuntemattomampi kieli kuin nykyään. Esimerkiksi 
Helsingin yliopistossa ohjelmoinnin opettamiseen käytettiin lähinnä Javaa.

Yliopistoissa suosittu ohjelmoinnin aloituskieli 1980-luvulla oli ETH Zürich -yli-
opistossa kehitetty Pascal-kieli, joka oli käytössä esimerkiksi Helsingin yliopistossa 
ohjelmoinnin perusopetuskielenä. Pascalin tavoitteena oli opettaa hyvää ohjel-
mointityyliä rakenteisen ohjelmoinnin kautta. Pascal sai myös jalansijaa monis-
sa maissa koulujen ohjelmoinnin opetuksessa. Suomessakin vuoden 1985 lukion 
opetussuunnitelman perusteet kirjoitettiin sillä ajatuksella, että ohjelmointia ope-
tetaan Pascal-tyyppisellä ohjelmointikielellä.

Esimerkiksi seuraava Pascal-ohjelma tulostaa luvut 1–5 for-silmukan avulla:

program testi;
var
    i : integer;
begin
    for i := 1 to 5 do
        writeln(i);
end.

1
2
3
4
5



43

Esimerkiksi seuraava Python-ohjelma kysyy käyttäjältä tunnuksen ja salasanan 
ja tarkastaa sitten, ovatko käyttäjän antamat tiedot oikein.

Vaikka Python on nykypäivän mittapuulla yksinkertainen kieli, se on selvästi 
monimutkaisempi kuin Basic ja muistuttaa ajatusmaailmaltaan enemmän Pasca-
lia. Linkin ensimmäisen vuoden aikana kävi selväksi, että Python on hankala oh-
jelmoinnin aloituskieli lapsille. Kielen syntaksiin liittyviä pieniä yksityiskohtia on 
alussa niin paljon, että lasten on vaikeaa tuottaa itsenäisesti mitään toimivaa koodia.

Toisaalta kyse on myös siitä, että odotukset peleille ovat kasvaneet tietokoneiden 
arkipäiväistyessä. Siinä missä 1980-luvulla aloittelijan peliksi saattoi riittää ohjelma, 
joka näyttää tekstiä käyttäjälle, nykyään peleissä tulisi olla alusta alkaen grafiikkaa 
kuten näytöllä liikkuvia pelihahmoja. Pythonilla on suuren työn takana saada ai-
kaan ohjelma, joka piirtää kuvan näytölle, puhumattakaan kokonaisesta pelistä.

***

Tarve helpolle peliohjelmointikielelle oli havaittu myös MIT-yliopistossa, jossa oli 
aiemmin kehitetty Logo-kieli. Basicin tavoin Logo oli menettänyt asemansa ohjel-
moinnin opetuksessa vuosia sitten, mutta MIT-yliopistolla oli nyt uusi ässä hihas-
sa: lapsille tarkoitettu ohjelmointikieli nimeltä Scratch.

Scratch on visuaalinen ohjelmointikieli, jossa ohjelma muodostetaan liittämällä 
valmiita koodipalikoita toisiinsa. Jokainen palikka edustaa tiettyä ohjelman osaa, 
kuten muuttujan käsittelyä tai silmukkaa. Scratchilla ohjelmointi perustuu tapah-
tumien käsittelyyn. Ohjelmoija määrittää, millainen koodi suoritetaan esimerkiksi 
silloin, kun ohjelma käynnistetään tai käyttäjä painaa jotain näppäintä.

Suomessa Scratchia oli käytetty jo ennen Linkin perustamista ainakin Päivölän 
matematiikkalinjan opiskelijoiden järjestämissä lasten ohjelmointikerhoissa. Linkis-
sä Scratchia on käytetty vuodesta 2012 ensimmäisenä ohjelmoinnin opetuskielenä.

tunnus = input(“Anna tunnus: “)
salasana = input(“Anna salasana: “)

if tunnus == “maija” and salasana == “kissa”:
    print(“Tervetuloa”)
else:
    print(“Pääsy kielletty”)

Anna tunnus: maija
Anna salasana: kissa
Tervetuloa
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Esimerkiksi seuraava Scratch-ohjelma luo pelihahmon x-koordinaattia muutta-
malla animaation, jossa hahmo liikkuu vuorotellen oikealle ja vasemmalle. Ohjel-
ma käynnistyy, kun käyttäjä painaa ohjelmointiympäristössä olevaa lippua.

Scratch eroaa useimmista muista kielistä siinä, että ohjelmoija ei kirjoita koodia 
vaan rakentaa ohjelman valmiina olevista palikoista. Tämä helpottaa muistamista 
ja vähentää virheitä, koska palikat sopivat toisiinsa vain, jos niistä syntyy suori-
tuskelpoinen ohjelma. Scratchin avulla lapset pystyvät luomaan lyhyen harjoittelun 
jälkeen itsenäisesti pelejä, joissa on liikkuvia hahmoja ja tapahtumien käsittelyä.

Scratchin heikkous on, että kieli on melko rajoitettu eikä se ole yleiskäyttöinen 
ohjelmointikieli. Vaikka Scratch on Turing-täydellinen ohjelmointikieli eli sillä voi 
toteuttaa minkä tahansa algoritmin, kieli soveltuu parhaiten tietynlaisten pelien 
toteuttamiseen. Sen käyttäminen muunlaiseen ohjelmointiin vaatii erityistä kek-
seliäisyyttä.

***

Scratchin myötä Linkissä otettiin käyttöön kaksivaiheinen ohjelmoinnin opetta-
misen malli, jossa ohjelmoinnin alkeet opitaan visuaalisesti Scratchilla ja tämän 
jälkeen siirrytään perinteiseen ohjelmointiin, jossa koodi kirjoitetaan tekstinä. 
Tekstipohjainen ohjelmointi on vaikeampaa, mutta siinä ei ole visuaalisen ohjel-
moinnin rajoituksia. Tämä on nykyään tavallinen tapa opettaa ohjelmointia lapsil-
le sekä Suomessa että muissa maissa.

Vuonna 2013 Linkissä alettiin opettaa tekstipohjaista ohjelmointia Javalla, joka 
oli siihen aikaan sekä Helsingin yliopiston ohjelmoinnin perusopetuskieli että oh-
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jelmoinnin MOOC-kurssin kieli. Java on suunniteltu niin, että se soveltuu erityi-
sen hyvin olio-ohjelmointiin. Esimerkiksi seuraava Java-ohjelma luo listan, joka 
kuvaa navettaa, ja lisää sinne kaksi lehmäoliota. Lopuksi tulostaa listana lehmien 
tervehdykset.

Siirtymä visuaalisesta ohjelmoinnista tekstipohjaiseen ohjelmointiin ei ole 
yleensä helppo. Scratchilla aloittelija pystyy toteuttamaan hetkessä hienon pelin, 
mutta tekstipohjaisessa ohjelmoinnissa yksinkertaisetkin asiat vaativat paljon 
osaamista, koska perinteiset ohjelmointikielet on suunniteltu eri lähtökohdasta. 
Voi viedä vuosia aikaa oppia Javaa niin hyvin, että sillä pystyy toteuttamaan itse-
näisesti yhtä hyviä pelejä kuin alkeellisimmat Scratch-pelit.

[Olen Mansikki!, Olen Mustikki!]

ArrayList<Lehma> navetta = new 
ArrayList<>();
navetta.add(new Lehma(”Mansikki”));
navetta.add(new Lehma(”Mustikki”));

System.out.println(navetta);

Java-ohjelmointia voi harjoi-
tella vaikkapa rakentamalla 
simulaation maatilasta, kuten 
Linkin oppimateriaalissa on 
tehty. Jokainen lehmä on olio, 
joka voi esimerkiksi ammua 
tai hypätä kuun yli. 
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Lapsilla itsellään on kuitenkin usein vahva motivaatio siirtyä Scratchista eteen-
päin kohti tekstipohjaista ohjelmointia. Scratchilla saa aikaan helposti pelejä, mut-
ta se ei välttämättä tunnu heidän mielestään oikealta ohjelmoinnilta.

***

Keväällä 2014 lukiolaisten ohjelmointikilpailuissa tutustuneet Sami Kalliomäki ja 
Henrik Lievonen alkoivat suunnitella uutta aloittelijoille tarkoitettua Basic-kieltä. 
Kielen tavoitteeksi asetettiin, että se toimisi nettiselaimessa ja sillä olisi helppoa 
toteuttaa graafisia pelejä. Kielen esikuvana oli aiempi suomalainen ohjelmointikieli 
CoolBasic, joka oli suosittu kieli suomalaisissa nettiyhteisöissä 2000-luvun alussa.

Uuden kielen nimeksi tuli EppaBasic, ja projekti eteni nopeasti. Kieltä testattiin 
ensimmäisen kerran todellisessa käytössä kesällä 2014 Linkin ja Summamutikan 
Bittejä ja algoritmeja -leirillä, jonka osallistujat opettelivat kielen avulla ohjelmoin-
tia sekä toteuttivat labyrintissa liikkuvan tekoälyn. Leiriläiset myös auttoivat Eppa-
Basicin kehityksessä, koska heiltä tuli monia virheraportteja sekä toiveita uusiksi 
ominaisuuksiksi.

Esimerkiksi seuraava EppaBasic-ohjelma tuottaa animaation, jossa ruudulle syn-
tyy suorakulmioista muodostuva kuvio. Ohjelmassa on silmukka, joka piirtää joka 
askeleella uuden suorakulmion, päivittää näytön ja odottaa kymmenesosasekunnin.

EppaBasic-kieltä 
käytettiin ohjelmoin-
nin opettamiseen 
Bittejä ja algoritmit 
-leirillä.

For i = 0 To 200 Step 10
    DrawRect 10+i, 10+i, 400-2*i, 400-2*i
    DrawScreen
    Wait 0.10
Next i
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Leirin jälkeen EppaBasicin kehitys jatkui ja projekti valittiin vuonna 2015 fi-
naaliin nuorten Tutki-Kokeile-Kehitä-tiedekilpailussa. Kilpailun kautta EppaBasic 
valittiin Suomen edustajaksi ISEF-tiedemessuille Yhdysvaltoihin.

***

Linkin opetuksessa käytetyt ohjelmointikielet eivät ole muuttuneet paljon alku-
vuosien jälkeen. Suurin muutos on ollut, että Pythonista on tullut hyvin suosit-
tu opetuskieli sekä Suomessa että muissa maissa. Vuodesta 2020 Python on ollut 
myös Helsingin yliopiston ohjelmoinnin peruskurssien opetuskieli. Jälkeenpäin 
voikin ajatella, että Python oli vuonna 2011 edistyksellinen valinta Linkin ensim-
mäisten leirien opetuskieleksi.

Muutokset ovat kuitenkin suurempia, kun nykyistä tilannetta verrataan 1980-lu-
kuun, jolloin ohjelmointi alkoi yleistyä kodeissa ja kouluissa. Suosituin ohjelmoin-
nin aloituskieli 1980-luvulla oli Basic, jolle ei ole nykypäivänä vastinetta. Basic oli 
tekstipohjaista ohjelmointia mutta kuitenkin niin yksinkertainen kieli, että lapset 
pystyivät aloittamaan sillä ohjelmoinnin. Toisaalta Scratch antaa nykyään aloitteli-
jalle mahdollisuuksia, joita Basicilla ei olisi voinut kuvitellakaan.

Basic oli suosittu 1980-luvulla, koska se toimitettiin lähes jokaisen tietokoneen 
mukana. Nykyäänkin on olemassa tällainen ohjelmointikieli: nettiselaimessa suo-
ritettava JavaScript. Vaikka JavaScript on suosittu ja monipuolinen ohjelmointi-
kieli, sitä käytetään yllättävän vähän ohjelmoinnin opettamisessa. Nähtäväksi jää, 
muuttuuko tilanne tulevina vuosina.

SUOMESSA on vuosien saatossa kehitetty muitakin kieliä ohjelmoinnin 

opettamista varten. Yksi tällainen kieli on lähes unohdettu Oulun yliopistos-

sa 1980-luvulla kehitetty Sampo-ohjelmointikieli, joka on saanut vaikutteita 

Forth- ja Logo-kielistä. Kielen erikoisuutena on, että ohjelman koodi kirjoite-

taan suomeksi.

Linkin ohjaajat Iikka Hauhio ja Théo Friberg ovat selvittäneet Sampo-kielen 

historiaa ja ominaisuuksia ja saaneet yhteyden kielen alkuperäiseen kehittä-

jään. Vielä on kuitenkin epäselvää, miten laajasti kieltä on käytetty aikoinaan 

ja miten hyvin kieli soveltui ohjelmoinnin opettamiseen. Onko Sampo unoh-

dettu helmi vai tuhoon tuomittu projekti?
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Tulin mukaan Linkin toimintaan vuonna 2012. Olin vähän aikaa sitten 
käynyt ohjelmoinnin perus- ja jatkokurssin sekä ryhtynyt kisälliksi näille 
kursseille. Kurssilla opettanut Arto Vihavainen kysyi, haluaisinko mukaan 

Linkin toimintaan. Halusin, sillä pidin jo silloin ohjaamisesta. Jo samana keväänä 
olin mukana ohjaamassa Linkin kerhossa ja syksyllä otin sitten enemmän vastuuta. 

Ensimmäisinä vuosina samat kerholaiset olivat mukana toiminnassa monta 
vuotta. Kerhoihin muodostui vakkariporukka, jossa kaikki tunsivat toisensa. Silloin 
tuntui, ettei kukaan voisi ikinä lopettaa kerhossa käymistä ja lähteä porukasta pois. 
Ne olivat hyviä aikoja. Olisi kiva tietää, mitä näille kerholaisille kuuluu nykyään: 
mille opiskelualoille he päätyivät ja ovatko he jatkaneet ohjelmointiharrastustaan.

Vuonna 2015 minusta ja Virpi Sumusta tuli Linkin koordinaattoreita, kun Emilia 
Hjelm jäi pois tehtävästä. Aluksi olimme molemmat mukana kaikissa kokouksissa 
ja hoidimme kaikkia hommia yhdessä. Muutaman vuoden kuluttua saimme kui-
tenkin LUMA-organisaation ylemmältä taholta viestin, että jokaisella tiedeluokalla 
pitäisi olla vain yksi koordinaattori. Sovimme Virpin kanssa, että hän toimii koor-
dinaattorina virallisissa LUMA-asioissa ja vastaa kerhotoiminnan koordinoinnista, 
kun taas minä koordinoin kouluvierailuja. 

Kerhojen, leirien ja kouluvierailujen lisäksi olen ollut mukana erilaisissa tapah-
tumissa, hankkeissa ja kouluttamassa opettajia – oikeastaan kaikessa, mitä Link-
ki on vuosien aikana tehnyt. Myös koordinaattorina toimiessani ohjasin kerhoja, 
kouluvierailuja ja leirejä. Tässä työssä parasta on lasten kanssa toimiminen: Kerhon 
aikana ajan kulua ei huomaa, ja kerhoissa on aina mahtava tunnelma. Jos vastaan 
tulee ongelmia, ne ratkaistaan. Kerhot myös antavat paljon energiaa, vaikkakin 
kerhon jälkeen saattaa olla tosi väsynyt.

Olin mukana Pulmaario-hankkeessa ja pidin siitä paljon. Noin puolentoista 
vuoden ajan järjestimme matematiikka- ja ohjelmointiaiheisia pajoja pääkaupun-
kiseudun kirjastoissa yhdessä matematiikan tiedeluokka Summamutikan kanssa. 
Hankkeessa luotiin myös upea Pulmaario-materiaali, jonka päivitimme Scratchin 
uuteen versioon 3.0 vuonna 2019. On hienoa, että materiaalia voi yhä käyttää. Tyk-
kään pitää kiinni niistä asioista, jotka on todettu hyviksi ja toimiviksi.

Yhdessä vaiheessa olimme mukana KuumaPop-koulutuspäivillä kaksi kertaa 
vuodessa pitämässä opettajille koulutusta ohjelmoinnista. Lisäksi olemme olleet 
monesti mukana vuosittaisilla LUMA-päivillä pitämässä työpajoja opettajille. 
Opettajia on mukava kouluttaa: osaan oman asiani hyvin, ja opettajat näyttävät 



49

aina saavan paljon irti koulutuksista. Teemme usein pelejä, mikä on jo itsessään 
hauskaa ja innostavaa. Toivon, että koulutuksista jää opettajille ajatus siitä, mitä 
ohjelmointi on, ja että sitä ei tarvitse pelätä. Ohjelmoinnin oppitunneilla koulussa 
voi hyödyntää esimerkiksi meidän materiaalipankkimme ohjeita.

Opin itse ohjelmoimaan yliopistossa. Opiskelin alunperin tähtitiedettä ja erääl-
lä tähtitieteen kurssilla harjoiteltiin ohjelmointia. En kuitenkaan silloin vielä syt-
tynyt aiheesta. Myöhemmin osana meteorologian opintojani oli kaksi tieteellisen 
laskennan kurssia, joissa opin C-ohjelmointikieltä. Töissä Ilmatieteen laitoksella 
taas pääsin ohjelmoimaan Fortranilla. Näiden kokemusten myötä innostuin ohjel-
moinnista ja suoritin ohjelmoinnin perus- ja jatkokurssit.

Tällä hetkellä ohjaan Linkissä kouluvierailuja ja kerhoja, minkä lisäksi olen 
mukana toiminnan suunnittelussa. Koen olevani ex-koordinaattori, eli olen yhä 
toiminnassa mukana, mutta en enää niin suuressa vastuussa kuin aikaisemmin. 
Linkillähän ei tällä hetkellä ole varsinaista koordinaattoria, vaan useampi ihminen 
hoitaa koordinaattoreille kuuluneita tehtäviä.

Linkki on merkinnyt minulle opiskeluajan vakaan työpaikan ja tulonlähteen 
lisäksi paikkaa, jossa on kivaa, hyvä tekemisen meininki ja jossa on saanut olla 
hyödyksi. Linkki on myös vaikuttanut ajatuksiin omasta työurastani. En olisi alun 
perin osannut ajatella ohjelmointia ammattina, mutta nyt ehdottomasti teen niin. 
Olen valmistunut maisteriksi meteorologia pääaineenani, mutta tarkoituksenani 
on hakea ohjelmointialan työpaikkoja. Voisin mielelläni myös toimia opettajana 
koulussa, jos minulla olisi opettajan kelpoisuus.

On ollut puhetta siitä, tulisiko kouluun uusi tietokoneisiin liittyvä oppiaine. Seu-
raan keskustelua mielenkiinnolla. Itse pitäisin hyvänä sitä, että tämä mahdollinen 
oppiaine sisältäisi sekä toimisto-ohjelmien käytön harjoittelua että ohjelmointia. 
Lisäksi olisi opettajien kannalta tärkeää, että heillä olisi käytössään materiaaleja 
näiden asioiden opettamista varten. Linkin materiaalipankista löytyy paljon tällai-
sia materiaaleja.
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Tulin mukaan Linkin toimintaan keväällä 2014. Olin tutustunut Linkin 
silloiseen koordinaattoriin Emilia Hjelmiin toimiessani Tietokone työvä-
lineenä -kurssin assistenttina. Hän houkutteli minut ohjelmointikerhoon 

apuohjaajaksi. Seuraavana syksynä Linkillä oli alkamassa projekti Vantaan kau-
punginkirjaston kanssa, ja minä pääsin koordinoimaan projektia. Myöhemmin 
tästä projektista kasvoi osa Pulmaario-hanketta.

Emilian jättäydyttyä pois koordinaattorin tehtävistä vuoden 2015 alussa minusta 
ja Jenna Tuomisesta tuli Linkin koordinaattoreita. Koordinaattorina toimiminen yh-
dessä työparin kanssa oli omasta näkökulmastani ihanteellista, mutta muutama vuo-
si myöhemmin LUMA-toiminnan johdossa todettiin, että kahden koordinaattorin 
yhteenlaskettu palkkakustannus on liian suuri. Niinpä seuraavan vuoden ajan minä 
toimin Linkin LUMA-toiminnasta vastaavana koordinaattorina Jennan koordinoi-
dessa erityisesti kouluvierailuja. Tehtävä oli kuitenkin tällä asetelmalla liian raskas, 
joten tuon vuoden jälkeen halusin jatkaa Linkin hommissa, mutta en enää koordi-
naattorina. Linkin ja Summamutikan yhteiseksi koordinaattoriksi tuli Saara Lehto.

Olen saanut olla mukana Linkissä monenlaisissa tehtävissä ja projekteissa. Pää-
kaupunkiseudun kirjastojen kanssa yhteistyössä toteutettu Pulmaario-hanke on 
kuitenkin ehdoton suosikkini. Se oli onnistunut hanke, jossa oli tosi kivaa olla mu-
kana. Tykkään pulmista ja niiden kehittelystä, minkä lisäksi hanke oli hyvin toteu-
tettu. Siitä jäi todella hyvät muistot – ei vähiten sen vuoksi, että siinä sai kehitellä 
pulmia osallistujien ratkottavaksi.

Tällainen tieteen popularisointi ja pulmat olivat aiheita, joita pohdin jo silloin, 
kun hain opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Olin tuolloin suorittanut jo yhden 
korkeakoulututkinnon opiskellessani englantia Glasgow’ssa Skotlannissa. En kui-
tenkaan halunnut jäädä Skotlantiin töihin tai ryhtyä Suomessa englannin opetta-
jaksi, joten päätin mieluummin opiskella toisen tutkinnon. Mietin pitkään mate-
matiikan ja tietojenkäsittelytieteen opintojen välillä. Lopulta jälkimmäinen voitti, 
sillä ajattelin, että tietojenkäsittelytieteeseen kuuluisi enemmän käytännön teke-
mistä, ja olen aina tykännyt tehdä asioita käsilläni.

Minua kiinnosti myös se, miten tietokoneet ihan konkreettisella tasolla toimivat. 
Olen aina tullut hyvin toimeen tietokoneiden kanssa. Koulussa en kuitenkaan ko-
kenut olevani nörtti. Osittain tähän vaikutti varmaankin kokemukseni koulumme 
tekniikkapojista: Koulussa oli iso sali, jonka tekniikan toimintaa hoiti poikaporuk-
ka. Heitä kutsuttiin tekniikkapojiksi. Olisin halunnut mukaan tähän porukkaan, 

VIRPI SUMU
Tietojenkäsittelytieteilijä, sähkötekniikan opiskelija

Linkin ohjaaja
Linkin koordinaattori 2015–2019



51

olla siis tekniikkatyttö. Piiri oli kuitenkin pieni, eikä siihen ollut oikein pääsyä, 
etenkään tytöllä. Välillä mietin, onko asia vanhassa koulussani yhä näin, vai onko 
tilanne vuosien aikana muuttunut.

Vuodesta 2018 olen ollut mukana LUMATIKKA-hankkeessa, joka on opettajien 
matematiikan ja ohjelmoinnin täydennyskoulutushanke. Hankkeessa olen tehnyt 
materiaaleja kahdelle ohjelmointiaiheiselle verkkokurssille ja ohjannut näitä kurs-
seja. Kurssimateriaalien kirjoittaminen on ollut hyvää jäsentelyä omillekin ajatuk-
sille ohjelmointiin ja sen opettamiseen liittyen.

Linkki on ollut todella mukava työpaikka. Linkissä on ollut toisaalta matala hie-
rarkia, eikä täällä ole tarvinnut pokkuroida mihinkään suuntaan. Toisaalta Linkin 
johtajalta on aina saanut tukea sitä tarvitessaan. Linkissä on myös ollut mukana mo-
nia eri aloja opiskelleita ihmisiä, mikä on ollut hirveän hyödyllistä: jokainen on kat-
sonut asiaa omasta näkökulmastaan ja tehnyt erilaisia huomioita. Olenkin saanut 
oppia paljon muilta linkkiläisiltä. Linkissä on ollut myös tilaa pysähtyä pohtimaan 
oman työn merkitystä, mikä on ollut itselleni tärkeää. Meillä on ollut hyvä porukka.

Koen, että Linkin toiminnan yhtenä tärkeänä tavoitteena on kannustaa lapsia 
ja nuoria tietokoneisiin liittyvien harrastusten pariin ja toisaalta tukea sellaisen 
tunteen kehittymistä, että pystyy itse ratkaisemaan vastaan tulevia ongelmia. Osal-
listujille ei saisi jäädä esimerkiksi sellaista kuvaa, että Kumpulassa olevilla tietoko-
neilla voi ohjelmoida, mutta omalla kotikoneella ei. Tällainen mielikuva saattaa 
helposti syntyä, jos ohjelmointiin käytetään aina yliopiston koneita.

Tällä hetkellä opiskelen, vastaan Linkin kerhotoiminnasta ja ohjaan ohjelmoin-
tikerhoja lapsille ja nuorille muutaman kerran viikossa. Tulevaisuutta ajatellen 
Linkin pitäisi mielestäni panostaa erityisesti kouluvierailutoimintaan, sillä nillä 
tavoitetaan vuosittain suuri määrä lapsia ja nuoria. Olisi myös hyvä tutkia, millai-
sia vaikutuksia kouluvierailuilla on niiden osallistujille: mitä niissä todellisuudessa 
opitaan, ja onko opitulla vaikutusta esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen tieteenalaa 
koskeviin näkemyksiin.
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Linkin aloittaessa toimintansa vuonna 2011 ohjelmoinnin opetuksen tilanne 
Suomen kouluissa oli lohduton. Ohjelmointi oli unohdettu ala, jota opetti-
vat vain yksittäiset asiaan vihkiytyneet opettajat. Vuonna 2014 kaikki muut-

tui, kun ilmoille tuli suuri uutinen: ohjelmointia alettaisiin pian opettaa kaikille 
peruskoulussa. Pitkä odotus oli päättynyt ja tästä alkaisi uusi aikakausi. Mutta itse 
asiassa ohjelmointi oli tullut kouluihin jo 30 vuotta aiemmin.

***

Tietokoneet alkoivat yleistyä Suomen kouluissa 1980-luvun alussa. Tietokoneita 
käytettiin aluksi tyypillisesti lukioissa matematiikan ja fysiikan opetuksessa sekä 
valinnaisilla atk-kursseilla. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kasvatustieteen lai-
toksen ja Kouluhallituksen vuonna 1981 tekemässä kyselyssä 36 % lukioista oli 
järjestänyt atk-erikoiskurssin, johon kuului tietokoneen käyttämisen perusteita ja 
Basic-ohjelmointia.

Ohjelmoinnin opetuksen asema kouluissa koheni vuonna 1985, kun Kouluhal-
litus julkaisi uudet peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteet. Perus-
koulun yläasteen ja lukion opetussuunnitelmassa oli nyt mukana uusi valinnainen 
oppiaine tietotekniikka, jonka osana oli ohjelmointia. Peruskoulun tietotekniikas-
sa ohjelmointi oli vielä sivuroolissa, mutta lukiossa ohjelmoinnille oli omistettu 
kokonainen valinnaiskurssi.

4. OHJELMOINTIA KOULUIHIN

Lukion tieto-
tekniikan oppikirja 

vuodelta 1985. 
Suurin osa kirjasta 

käsittelee Basic-
ohjelmointia.
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Vuoden 1985 lukion opetussuunnitelma antaa melko yksityiskohtaisen kuva-
uksen valinnaisen ohjelmointikurssin sisällöstä. Kurssin aiheita ovat laitteiston ja 
käsikirjojen käyttö, ohjelman yleinen rakenne, kontrollirakenteet, modulaarinen 
ohjelmointi, ongelmanratkaisu tietokoneella, tietokonegrafiikka sekä tiedostojen 
käsittely. Opetussuunnitelma mainitsee myös, että kurssin sisältö on suunniteltu 
Pascal-tyyppistä kieltä varten ja painotuksia voidaan joutua tarkastamaan, jos käy-
tetään toisenlaista kieltä.

Tietotekniikan eriytyminen omaksi oppiaineekseen rohkaisi kustantamoja jul-
kaisemaan oppikirjoja tietotekniikan kouluopetusta varten ja yliopistoja aloitta-
maan alan opettajien koulutuksen. Myös Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyopin 
opiskelija pystyi syksystä 1990 alkaen valitsemaan opettajan suuntautumisvaihto-
ehdon, jonka kautta sai tietotekniikan opettajan pätevyyden.

Tietotekniikan aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto kasvatustieteellisi-
ne opintoineen on väylä opettajaksi tietojenkäsittelyoppi pääaineena. Lau-
daturin tutkintovaatimuksien opintoviikkomäärä on pienempi kuin muiden 
suuntautumisvaihtoehtojen tutkintovaatimuksissa. Valinnaiset luentokurs-
sit, seminaarit ja pro gradu -tutkielman aiheen voi kuitenkin valita jonkin 
toisen suuntautumisvaihtoehdon piiristä.

Tietotekniikan kouluopetuksen kehittämiseen on erikoistunut Helsingin yli-
opiston ja Teknillisen korkeakoulun yhteinen Koulun tietotekniikkakeskus, 
jonka opetustarjontaa ja kehittämishankkeita kannattaa seurata. 
(Matemaattis-luonnontieteellisen osaston opinto-opas 1991–1992)

Tietotekniikan tulevaisuus koulumaailmassa näytti valoisalta ja tuntui mahdolli-
selta, että siitä tulisi vielä joskus kaikille yhteinen oppiaine. Kaikki muuttui kuiten-
kin vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Uudet tuulet puhalsivat: 
omaa oppiainetta tietotekniikka ei ollut enää olemassa ja ohjelmointi katosi ope-
tussuunnitelmista. Helsingin yliopistossa tietotekniikan opettajan suuntautumis-
vaihtoehto sinnitteli tämän jälkeen vielä yli vuosikymmenen. Viimeinen mahdolli-
suus valmistua aineenopettajaksi oli keväällä 2008.

Tietotekniikan uusi rooli kouluissa oli toimia varsinaisten oppiaineiden apuna 
ja rajoittua lähinnä valmissovellusten käyttämiseen. Tämä muutos oli kova kolaus 
ohjelmoinnin opetukselle kouluissa. Toisaalta monet olivat pitäneet ohjelmointia 
erikoistaitona, jonka opetteluun ei tulisikaan käyttää aikaa kouluissa.

***

Tietotekniikka menetti oppiaineen statuksen ja ohjelmointi hävisi opetussuunnitel-
mista samoihin aikoihin, kun Suomi alkoi saavuttaa kansainvälistä mainetta tieto-
yhteiskuntana esimerkiksi Nokian matkapuhelinten ja Linux-käyttöjärjestelmän an-
siosta. Kouluissa oli edelleen tietokoneita, joita käytettiin esimerkiksi tekstin ja kuvien 
käsittelyyn osana muiden aineiden opetusta ja myöhemmin internetin käyttämiseen.
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Ohjelmointi vietti hiljaiseloa koulumaailmassa kaksi vuosikymmentä, jonka ai-
kana ilmapiiri muuttui pikkuhiljaa. Kesällä 2014 tuli yllättävä uutinen: ohjelmoin-
ti on otettu mukaan uuteen peruskoulun opetussuunnitelmaan ja ohjelmoinnin 
opetus käynnistyisi syksyllä 2016 kaikissa Suomen peruskouluissa. Kuitenkaan tie-
totekniikka oppiaineena ei palaisi kouluihin vaan ohjelmointia alettaisiin opettaa 
matematiikan osana. Koska matematiikan tuntimäärä ei muuttunut, joitakin sisäl-
töjä jäisi pois ohjelmoinnin tieltä.

Jakokulman opettelu jää historiaan, kun ohjelmointia aletaan opettaa pe-
ruskouluissa vuodesta 2016 alkaen. Tähän asti koodaamisesta on puhuttu 
lähinnä suomalaisten it- ja peliyritysten menestyksen yhteydessä. Parin vuo-
den päästä koodaamisen perusteet halutaan tuoda kaikkien ulottuville. 
(Yle Uutiset 16.6.2014)

Ohjelmoinnin asemaan Suomen kouluissa vaikuttivat ulkomailta kantautuneet tie-
dot, joiden mukaan ohjelmointi tulisi olemaan avainasemassa tulevaisuudessa ja 
muualla alettaisiin panostaa sen opettamiseen. Kerrottiin esimerkiksi, että kaikki 
virolaiset lapset koulutettaisiin tulevaisuudessa ohjelmoijiksi. Vaikka tämä tieto 
osoittautui myöhemmin väärinkäsitykseksi, jotain oli selkeästi tekeillä eikä Suo-
mella katsottu olevan varaa jäädä sivusta seuraajaksi.

Ohjelmoinnin lisääminen opetussuunnitelmaan tuli yllätyksenä monille – mu-
kaan lukien työryhmälle, joka muotoili matematiikan sisällöt opetussuunnitelmas-
sa. Alun perin ajatuksena ei ollut ottaa mukaan ohjelmointia vaan uudistaa logiikan 
sisältöjä. Ryhmä oli saanut työnsä jo melkein valmiiksi, kun ylempää tuli kehotus 
lisätä pikaisesti ohjelmointi mukaan. Vielä kesällä 2014 ohjelmoinnin osuutta ope-
tussuunnitelmassa pohdittiin Helsingin yliopistolla järjestetyssä tapaamisessa, jos-
sa oli paikalla Linkin ja Summamutikan edustajia.

Ohjelmoinnin 
asemaan kouluissa on 

vaikuttanut suomalaisten 
pelifirmojen menestys. 

Angry Birds -pehmoleluja 
Linkki-luokassa.
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Uutinen ohjelmoinnin tulosta kouluihin sai vaihtelevan vastaanoton. Kehityk-
sen näkivät hyvänä esimerkiksi ohjelmistoyritysten edustajat, jotka tunsivat alalla 
vallitsevan pulan osaavasta työvoimasta. Koska ohjelmointia ei opetettu kouluissa, 
monella ei ollut käsitystä alasta. Kriittisesti asiaan suhtautuivat monet matematii-
kan opettajat, jotka olivat huolissaan siitä, että ohjelmointi veisi aikaa varsinaisen 
matematiikan opettamisesta. Monilla opettajilla ei myöskään ollut koulutusta oh-
jelmoinnin opettamiseen.

Ohjelmoinnin osuus uudessa opetussuunnitelmassa ei ollut kuitenkaan suuri, 
vaan ohjelmointiin käytettäisiin vain joitakin tunteja vuodessa. Alakoulussa tavoit-
teena olisi tutustua algoritmiseen ajatteluun ja visuaaliseen ohjelmointiin, kun taas 
yläkoulussa siirryttäisiin tekstipohjaiseen ohjelmointiin. Opetussuunnitelma ei 
määritellyt tarkasti, mitä ohjelmoinnista tulisi opettaa, mutta selvästi ohjelmointi 
tulisi saamaan uudenlaista näkyvyyttä kouluissa.

***

Uuden opetussuunnitelman myötä monet tahot kiinnostuivat ohjelmoinnin opet-
tamisesta lapsille. Yrityksissä pyöri koodikouluja, jotka herättivät niin paljon huo-
miota, että jopa presidentti Sauli Niinistö tuli paikalle opettelemaan ohjelmointia. 
Lähes kaikki kuviteltavissa olevat sanan “koodi” johdannaiset otettiin käyttöön, 
kun uusia hankkeita laitettiin alulle. Usein päämääränä oli tuottaa nimenomaan 
materiaalia, joka helpottaisi tulevaa ohjelmoinnin kouluopetusta.

10 OHJELMOINNIN OPETUKSEN PROJEKTIA SUOMESSA

1. Koodaustunti

2. Koodi2016

3. Koodiaapinen

4. Koodikerho

5. Koodikirja

6. Koodiklinikka

7. Koodikoulu

8. Koodikummi

9. Koodiviikko

10. Tie koodariksi
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Ohjelmoinnin opettamiseen kohdistui tuohon aikaan poikkeuksellisen paljon in-
toa. Saatavilla oli vain vähän materiaalia ohjelmoinnin kouluopetusta varten, ja 
koulumaailman ulkopuoliset toimijat pyrkivät paikkaamaan tilannetta. Alalle nou-
si suuri määrä uusia tekijöitä, ja lukuisat tahot julistautuivat ohjelmoinnin opetuk-
sen asiantuntijoiksi. Projektien tavallinen tavoite oli tuottaa avaimet käteen -tyyp-
pistä materiaalia, jonka voisi ottaa suoraan käyttöön kouluissa.

Samaan aikaan kustantamot lisäsivät ohjelmointia matematiikan oppikirjoihin-
sa. Ohjelmoinnin yhdistäminen olemassa olevaan materiaaliin ei ollut kuitenkaan 
helppo tehtävä. Yksi ratkaisu oli ottaa pohjaksi perinteinen matematiikan oppikirja 
ja lisätä johonkin väliin uusi osio ohjelmoinnista. Tämä täytti opetussuunnitelman 
vaatimukset mutta ei välttämättä kytkenyt ohjelmointia muuhun matematiikan si-
sältöön.

Syksy 2016 koitti, uusi opetussuunnitelma tuli käyttöön ja ohjelmoinnin opetus 
käynnistyi peruskouluissa. Opettajat olivat uusien haasteiden äärellä suunnitelles-
saan ohjelmoinnin opetusta, mutta selvisivät tilanteesta. Loppujen lopuksi mitään 
dramaattista ei tapahtunut, mutta tietoisuus ohjelmoinnista on lisääntynyt ja mo-
net oppilaat ainakin kokeilevat nykyään ohjelmointia koulussa.

from random import *
while True:
     print(“Anna kysymys: “)
     kysymys = input()
     sanat = kysymys.split()
     if sanat[0] == “Montako”:
          vastaus = randint(1,100)
          print(“Luulisin että”, vastaus)
     elif sanat[0] == “Oletko”:
          vastaus = randint(1,2)
          if vastaus == 1:
               print(“Tottakai!”)
          else:
               print(“En varmasti!”)
     else:
          print(“Mistä minä sen tietäisin!”)

LINKKI MUKANA OHJELMOINNIN OPETUKSESSA

Linkki on osallistunut vuodesta 2014 useisiin projekteihin, jotka ovat tu-

keneet koulujen ohjelmoinnin opetusta. LUMA SUOMI -ohjelmassa Linkin 

hankkeena oli Ohjelmointia kaikille, jonka osana tuotiin Linkin kerho- ja 

leirimateriaaleja laajemmalle yleisölle. Yhteistyössä Maunulan yhteiskou-

lun ja Helsingin luonnontiedelukion kanssa rakennettiin Tie koodariksi 

-opetusalusta. Linkki on myös osallistunut opettajien täydennyskoulu-

tusmateriaalin tuottamiseen Koodiaapinen- ja LUMATIKKA-hankkeissa.
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***

Vaikka ohjelmointia on opetettu peruskouluissa syksystä 2016 lähtien, ohjelmoin-
nilla ei ole ollut virallista asemaa lukiossa. Tilanne muuttui kuitenkin syksyllä 
2021, kun käyttöön tuli lukion uusi opetussuunnitelma, jossa pitkän matematiikan 
valtakunnallisen syventävän moduulin MAA11 (Algoritmit ja lukuteoria) osana on 
ohjelmointia. Yksi moduulin tavoitteista on, että opiskelija “oppii toteuttamaan yk-
sinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla”.

Lukiossakin ohjelmointia opetetaan ainakin lähivuosina osana matematiikan 
oppiainetta. Moduulin MAA11 laajuus on 2 opintopistettä, josta ohjelmoinnin 
osuus on luultavasti noin puolet kurssista. Helsingin yliopiston ohjelmoinnin pe-
ruskurssin laajuus on 5 opintopistettä, joten lukion pitkän matematiikan opiskelijat 
voisivat ehtiä oppia noin viidenneksen tämän kurssin asioista.

Ohjelmoinnin kaksi tulemista Suomen kouluihin ovat olleet melko erilaiset. 
Ohjelmointi tuli 1980-luvulla ensin lukioon ja laajeni sitten peruskouluun, kun 
taas 2010-luvulla kehitys on ollut päinvastainen. Tietotekniikka sai 1980-luvulla 
virallisen oppiaineen statuksen, mutta tällä hetkellä tietotekniikan oppiainetta ei 
ole näköpiirissä vaan ohjelmointi on osa matematiikan opetusta. Ohjelmointi kuu-
luu nyt pakollisena osana opetusohjelmaan toisin kuin 1980-luvulla, jolloin tieto-
tekniikka oli valinnainen aine.

Suuri mahdollisuus vaikuttaa ohjelmoinnin asemaan kouluissa on kuitenkin 
yllättävällä taholla: ylioppilastutkintolautakunnalla. Keväällä 2021 pitkän mate-
matiikan ylioppilaskokeessa oli tehtävä, jossa tarkoituksena oli arvioida kuvion 
pinta-alaa Monte Carlo -menetelmällä. Luonteva tapa ratkaista tehtävä oli toteut-
taa simulaatio ohjelmoimalla. Tämä yksittäinen tehtävä kohotti kertaiskusta oh-
jelmoinnin profiilia: kun kerran ylioppilaskokeessa on hyötyä ohjelmoinnista, ei 
aihetta voi enää lakaista maton alle.

Yksi Linkin Scratch-tilillä 
julkaistuista peleistä 
on Maalivahtipeli, jossa 
kissa-pelihahmo yrittää 
torjua Gobo-pallon 
tekemiä maaleja.
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Aivan ensimmäisen kosketukseni Linkin toimintaan sain kesällä 2011, kun 
tyttäreni osallistui Linkin ensimmäiselle kesäleirille. Hän oli toinen leirin 
kahdesta tytöstä. Molempia jännitti etukäteen, olisivatko he leirin ainoita 

tyttöjä. He saivatkin leirillä tukea toisistaan. Leirin jälkeen jäin seuraamaan Linkin 
toimintaa kiinnostuneena.

Minusta tuli Linkin johtaja keväällä 2015, kun silloinen johtaja Jaakko Kurhila 
jäi pois tehtävästä. Linkille tarvittiin uusi johtaja, ja Maija Aksela pyysi minua teh-
tävään. Pidin Linkin toimintaa tärkeänä ja minulla oli jo kokemusta tutkimusryh-
män johtamisesta. Niinpä otin tehtävän vastaan, ja tässä sitä yhä ollaan.

Katson, että Linkillä on kaksi tärkeää tehtävää: Toinen on harrastusmahdol-
lisuuksien tarjoaminen lapsille ja nuorille. Tätä tehtävää Linkki toteuttaa järjes-
tämällä leirejä ja kerhoja sekä itsenäisesti että yhteistyökumppaneidensa kanssa. 
Toinen tehtävä on koulujen ohjelmoinnin opetuksen tukeminen opettajien täy-
dennyskoulutusten, kouluvierailujen, verkostoitumismahdollisuuksien sekä ope-
tusmateriaalien tarjoamisen avulla. Linkin toiminta kuitenkaan ei ole, eikä sen 
pidä olla, pelkkää kerho- tai koulutustoimintaa, vaan se on myös laajempaa yhteis-
kunnallista vaikuttamista, esimerkiksi opetussuunnitelmien perusteita koskeviin 
keskusteluihin osallistumista.

Tullessani Linkin johtajaksi ohjelmoinnin opetus oli alkamassa peruskouluissa 
seuraavan vuoden syksyllä. Tietojenkäsittelytieteen osastolla ei kuitenkaan ollut 
enää vuosiin koulutettu opettajia, eikä opettajille ollut juuri tarjolla materiaaleja 
tai täydennyskoulutusta. Koska ohjelmointi tuli osaksi matematiikan oppiainetta, 
Helsingin yliopiston matematiikan laitos pyysi minua järjestämään kurssin, jolla 
tulevat ja nykyiset opettajat saattoivat tutustua ohjelmointiin sekä harjoitella oh-
jelmoinnin opetusta. Syntyi kurssi Ohjelmointia matematiikan opetukseen. Kurssin 
opiskelijat kävivät harjoittelemassa ohjelmoinnin opetusta Linkin ohjelmointiker-
hoissa. Mukana kurssitiimissä oli myös pedagoginen yliopistonlehtori Anni Rytkö-
nen, jonka tausta on tietojenkäsittelytieteen opettajankoulutusohjelmassa.

Opettajien täydennyskoulutustarjontaa on sittemmin laajennettu vuonna 2018 
alkaneessa LUMATIKKA-hankkeessa. LUMATIKKA on yhä jatkuva opettajien 
täydennyskoulutushanke. Se on yksi lukuisista hankkeista, joissa Linkki on vuosien 
varrella ollut mukana. Toinen oli Rosan koodi. Se oli Yleisradion ideoima hanke, 
jonka tarkoituksena oli tarjota eväitä koulun ohjelmoinnin opetukseen sekä innos-
taa lapsia ja nuoria ohjelmoinnin pariin. Monissa hankkeissa Linkki on toiminut 

LEA KUTVONEN
Yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto

Linkin johtaja vuodesta 2015
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ikään kuin kanavana hanketta rahoittaneiden tahojen, yhteiskumppaneidensa ja 
kouluissa toimivien opettajien välillä. 

Linkistä on vuosien varrella myös käyty kouluttamassa opettajia erilaisissa 
koulutustilaisuuksissa, kuten LUMA Suomi -verkoston vuosittain järjestämillä 
LUMA-päivillä. Monesti lastasimme autoni täyteen Linkin läppäreitä ja ajoimme 
jonnekin, lähelle tai kauas, pitämään koulutusta. Koulutuksista on jäänyt hyviä 
muistoja. Toisinaan päädyin juttelemaan jonkun koulutuksessa olevan opettajan 
kanssa kahvitauolla. Kerrottuani olevani töissä yliopistolla opettaja saattoi pyytää 
minua selittämään vaikkapa sen, mitä ne protokollat oikein ovat. Kerrottuani asias-
ta ymmärrettävästi, ilman ammattitermejä, ja vastattuani myös lisäkysymyksiin, 
yhä ilman ammattitermejä, opettaja totesi että ”vau, nyt vihdoin ymmärrän asian”. 
Tällaiset hetket ovat jääneet mieleen hyvinä kohtaamisina ja mukavina muistoina.

Toivoisin, että opettajien koulutus palautettaisiin tietojenkäsittelytieteen osas-
tolle. Tämä vahvistaisi paitsi opettajien ohjelmoinnin, verkossa toimimisen ja 
tietojenkäsittelyn osaamista, myös tietojenkäsittelytieteen alan pedagogista osaa-
mista. Alan osaajia tarvittaisiin, kun ohjelmointia nyt opetetaan kouluissa. Lin-
kin ohjaajina opettajaopiskelijat pääsisivät harjoittelemaan ohjelmoinnin opetusta. 
Lisäksi kaipaan enemmän tietojenkäsittelyn kouluopetusta koskevaa tutkimusta.

Helsingin yliopiston tiedekasvatustoiminta on viime vuosina kokenut useita or-
ganisointimuutoksia. Onkin tärkeää nähdä kokonaisuus ja hahmottaa, mitkä asiat 
ovat milloinkin niitä tärkeimpiä. Tätä olen johtajana pyrkinyt tekemään. Pidän tär-
keänä sitä, että lapset ja nuoret oppisivat selviämään arjessa, johon kuuluu monen-
laisia laitteita ja teknologioita. Kaikkea ei tarvitse osata, eikä kaikkien tarvitse osata 
ohjelmoida itse, mutta ohjelmien käyttökin vaatii yleissivistystä ja ymmärrystä oh-

jelmoinnista. Ihmisen pitää pystyä 
erottamaan, toimiiko laite väärin, 
vai tekikö itse jonkin virheen, ja 
mitä tilanteessa voisi tehdä ongel-
man ratkaisemiseksi turvallisesti. 
Katson, että Linkin on hyvä jatkaa 
tätä yleissivistystavoitetta kohti 
myös tulevaisuudessa.
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Tutustuin Linkkiin alunperin kerholaisena. Ollessani kuudennella luokalla isä-
ni kuuli tuttujensa kautta Linkin ohjelmointikerhosta ja ilmoitti minut mu-
kaan kerhoon. Menin kerhoon mielelläni, sillä halusin oppia ohjelmoimaan.

Isäni on itsekin koodari ja kiinnostunut siitä, miten lapsille voitaisiin opettaa koo-
daamista. Ennen kerhoa hän oli opettanut minulle Logo-ohjelmointikieltä. Se oli mi-
nusta periaatteessa ihan hauskaa, mutta toisaalta olisin halunnut saada nopeammin 
aikaan jotain mielestäni siistiä. Pelkkä tekstin tulostaminen tai viivan piirtäminen tie-
tokoneen näytölle ei tuntunut kovin ihmeelliseltä – toisin kuin ehkä isäni sukupolvesta.

Käydessäni Linkin kerhossa sen sisältö ei ollut vielä kovin vakiintunutta. Välillä 
tuntui, että kerhon ohjaajat suunnittelivat kerhokerran vasta kun se oli jo alka-
massa, eikä aihe välttämättä liittynyt millään tapaa edelliskerran aiheeseen. Opet-
telimme kerhossa pääasiassa Javaa, mikä toi mukanaan myös omat haasteensa. Jo 
siihen meni paljon aikaa, että saimme Javan ohjelmointiympäristön ylipäätään toi-
mimaan, enkä ollut aina varma, olinko oppinut kerhon aikana mitään.

Mieleeni jäi erityisesti yksi kerhokerta. Käytimme koko kerhoajan siihen, että 
latasimme netistä kuvan ja muutimme kuvan yhden pikselin väriä Javalla. Taval-
laanhan siinä oppi ihan hyödyllisiä taitoja, mutta toisaalta mietin, olisiko ajan voi-
nut käyttää mieluummin jonkin muun, perustavanlaatuisemman asian opetteluun. 
Toisaalta kerhossa oli rentoa ja mukavaa. Muistoni kerhoon liittyen ovat positiivi-
sia ja kerroin ylpeänä kavereilleni käyväni ohjelmointikerhossa. Minulla on myös 
yhä tallessa kerhon päätteeksi saatu kunniakirja.

Seuraava kohtaamiseni Linkin kanssa tapahtui kesällä 2017. Pääsin kesätöihin 
Helsingin kaupungille ja päädyin apuohjaajaksi Linkin ja kaupungin yhteistyössä 
järjestämille ohjelmointileireille. Huomasin pitäväni ohjaamisesta ja miettiväni, 
että voisinpa olla itse tuolla tietokoneluokan edessä opettamassa lapsille ohjel-
mointia. Kun sitten pari vuotta myöhemmin aloitin matematiikan ja tietojenkäsit-
telytieteen opinnot, hain ja pääsin heti töihin Linkin ohjaajaksi.

Linkissä olen ohjannut kerhoja, leirejä ja kouluvierailuja. Lisäksi olen tehnyt 
materiaaleja ohjelmoinnin opetukseen ja käynyt esittelemässä Linkin toimintaa 
matemaattisten aineiden opettajaksi opiskeleville. Opiskelen itsekin matematiikan 
opettajaksi ja työ Linkissä sopii opintojeni oheen erittäin hyvin. Välillä työssä tulee 
vastaan yliopiston kankeisiin rakenteisiin liittyviä vaikeuksia. Linkissä on kuiten-
kin hyvä työyhteisö ja ohjaajana minulla on ollut aika vapaat kädet toteuttaa itseäni 
kiinnostavia pedagogisia kokeiluja.

KANELI KALLIOKOSKI
Matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskelija, 

Helsingin yliopisto
Linkin ohjaaja vuodesta 2019
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Mitä enemmän olen opiskellut tietojenkäsittelytiedettä, sitä mielenkiintoisem-
malta se tuntuu, ja sitä vahvemmin olen sitä mieltä, että sitä pitäisi opettaa kou-
luissa. En tarkoita pelkästään ohjelmointia, sillä tietojenkäsittelytiede on paljon 
muutakin. Olisikin vähintään yhtä tärkeä tuntea internetin toimintalogiikkaa kuin 
tietää, miten makkarajärvet ovat muodostuneet. Samalla on kestämätöntä, että ma-
tematiikan opettajien pitäisi opettaa myös ohjelmointia, mutta matematiikan opet-
tajan opintoihin ei kuulu yhtään pakollista ohjelmointikurssia. Miten ihmeessä he 
voivat opettaa ohjelmointia, jos eivät opiskele sitä yliopistossa?

Linkki paikkaakin kouluopetuksen puutteita. Muissa tiedeluokissa kouluvierai-
luilla tuodaan usein esiin tieteenalan hauskempaa puolta tai syvennetään jonkin 
tietyn aiheen osaamista. Linkissä taas joudutaan tavallisesti lähtemään liikkeelle 
aivan perusteista, kun aiempaa osaamista ohjelmoinnista ei juuri ole. 

Kymmenessä vuodessa Linkissä on tultu kauas alkuvuosien kerhosisältöjen epä-
määräisyydestä. Linkissä tehdään hyvää työtä ja toiminta on laadukasta. Ajattelen, 
että Linkin pitäisi pyrkiä tarjoamaan yhä enemmän palveluitaan – minusta koulu-
vierailuja ja kerhoja voi hyvin kutsua palveluiksi. Lisäksi palveluiden laadun pitäisi 
olla tasaista, rakenteiden selkeitä ja materiaalien ajantasaisia.

Samaan aikaan kuitenkin pidän siitä, että Linkki on tietyllä tapaa kotikutoinen: 
siihen liittyvä lämpö ja rentous olisi kiva säilyttää. Linkissä on matala hierarkia, 
eikä kaikkia asioita tarvitse viedä aina jollekin esihenkilön esihenkilölle asti, jotta 
saisi aikaan haluamansa muutoksen. Kerronkin mielelläni tutuille, mitä teen työk-
seni ja houkuttelen tuttujen lapsia mukaan Linkin leireille ja kerhoihin. Koen suur-
ta ammattiylpeyttä siitä, mitä teen.
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Samoihin aikoihin Linkin perustamisen kanssa tietojenkäsittelytie-
teen laitoksella syntyi idea järjestää suuri kaikille avoin verkkokurssi eli 
MOOC-kurssi ohjelmoinnista. Kurssi käynnistettiin vuoden 2012 alus-

sa, ja sen kautta pystyi saamaan myös tietojenkäsittelytieteen opiskelupaikan. 
Tämä oli lähtölaukaus Helsingin yliopiston MOOC-toiminnalle, joka johti lopulta 
MOOC-keskuksen perustamiseen vuonna 2020.

***

Ohjelmoinnin opetus Helsingin yliopistossa alkoi 1960-luvulla aluksi osana fysii-
kan ja matematiikan opetusta. Vuonna 1967 perustettiin oma tietojenkäsittelyopin 
laitos. Tuohon aikaan ohjelmointi oli hyvin toisenlaista kuin nykyään: ohjelmat 
kirjoitettiin reikäkorteille ja suoritettiin keskustietokoneella, josta ohjelmien tulok-
set saatiin paperilla. Koska ohjelmien testaus tietokoneella oli vaivalloista, ohjel-
mointia harjoiteltiin paljon myös ilman tietokoneita kynällä ja paperilla.

5. MOOC-TOIMINNAN SYNTY

from random import *
while True:
     print(“Anna kysymys: “)
     kysymys = input()
     sanat = kysymys.split()
     if sanat[0] == “Montako”:
          vastaus = randint(1,100)
          print(“Luulisin että”, vastaus)
     elif sanat[0] == “Oletko”:
          vastaus = randint(1,2)
          if vastaus == 1:
               print(“Tottakai!”)
          else:
               print(“En varmasti!”)
     else:
          print(“Mistä minä sen tietäisin!”)

OHJELMOINNIN OPETUSKIELET HELSINGIN YLIOPISTOSSA

Vuonna 1967 tietojenkäsittelyopin laitoksen aloittaessa toimintansa 

ohjelmoinnin perusteita opetettiin ainakin Algol- ja Fortran-kielillä. 

1980-luvulla hallitsevaksi kieleksi tuli Pascal, ja Fortran säilyi rinnalla 

1990-luvun alkuun asti. Vuonna 1997 ohjelmoinnin perusopetuskieleksi 

tuli Java, jonka perustalle rakennettiin myös vuonna 2012 alkanut oh-

jelmoinnin MOOC. Viimeisin suuri muutos tapahtui vuonna 2020, kun 

Python syrjäytti Javan perusopetuskielenä.
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Tekniikka kehittyi ja ohjelmointikielet vaihtuivat, mutta Helsingin yliopiston 
ohjelmoinnin opetus pohjautui vuosikymmeniä perinteisiin luentoihin ja lasku-
harjoituksiin. Tilanne kuitenkin muuttui 2010-luvun alussa, kun kursseilla siir-
ryttiin tehostetun kisälliopetuksen menetelmään. Nyt opiskelijat alkoivat viettää 
aikaa ja ratkoa tehtäviä tietokoneluokassa eli pajassa, jossa kurssiohjaajat auttoivat 
tarvittaessa sekä tarkastivat tehtävien ratkaisut.

Pajaopetuksen tueksi kehitettiin TMC-järjestelmä (Test My Code), joka automa-
tisoi ohjelmointitehtävien tarkastamista. TMC:n kautta opiskelijat pystyivät lataa-
maan kurssin tehtävät koneelleen, suorittamaan automaattisia yksikkötestejä sekä 
palauttamaan ratkaisut palvelimelle. TMC oli tärkeä lisä kursseille, koska ohjel-
moinnin suosio oli kasvussa ja kursseille osallistui aiempaa enemmän opiskelijoita. 
Kursseista pystyttiin tekemään osallistujamäärän suhteen skaalautuvia, kun niiden 
tehtävät arvosteltiin automaattisesti.

Samoihin aikoihin maailmalla alkoi herättää huomiota käsite MOOC (massive 
open online course), joka tarkoittaa suurta kaikille avointa verkkokurssia. Tästä 
syntyi ajatus luoda Helsingin yliopistoon oma ohjelmointia opettava MOOC-kurs-
si. Yksi esikuva kurssille oli paljon suosiota saavuttanut Stanfordin yliopistossa ver-
kossa järjestetty tekoälykurssi syksyllä 2011. Helsingin yliopiston ohjelmointikurs-
sien materiaalit olivat verkossa ja käytössä oli automaattinen arviointijärjestelmä, 
joten koossa olivat kaikki ainekset omaan MOOC-kurssiin. Kurssin ensimmäinen 
versio käynnistyi vuoden 2012 alussa.

Vanhoja laitteita ja oppi-
kirjoja tietojenkäsittelytie-

teen osaston vitriinissä, 
johon tutustutaan myös 

Linkin kouluvierailuilla.

TUTKIMUSRYHMÄ MOOC-KURSSIN TAKANA

Ohjelmoinnin MOOC-kurssin kehitti tietojenkäsittelytieteen laitoksen 

RAGE-tutkimusryhmä, jonka avainhenkilöt vuonna 2012 olivat Jaakko 

Kurhila, Matti Luukkainen, Arto Vihavainen ja Thomas Vikberg. Ryhmän 

toiminta oli lähellä Linkkiä, koska ryhmässä olivat Linkin johtaja ja koordi-

naattori. Ryhmä on julkaissut kymmenen vuoden aikana yli sata tieteel-

listä artikkelia ohjelmoinnin opetuksesta ja siihen liittyvistä aiheista.
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Ohjelmoinnin MOOC-kurssiin liittyi myös opiskelijavalinnan MOOC-väylä: 
kurssin osallistuja pystyi saamaan väylän kautta tietojenkäsittelytieteen opiske-
lupaikan Helsingin yliopistoon suorittamalla ensin riittävästi tehtäviä kurssilla ja 
osallistumalla sitten näyttökokeeseen ja haastatteluun. MOOC-väylä rakennettiin 
nopealla aikataululla, ja sen toteutuminen oli oikeastaan ihme, koska opiskelijava-
lintaan liittyvät muutokset ovat yleensä hallinnollisesti hankalia ja hitaita.

***

Termi MOOC oli Suomessa tuntematon 2010-luvun alussa ja verkko-osoite mooc.fi 
saatiin varattua Helsingin yliopiston ohjelmointikurssille. Ohjelmoinnin MOOC 
erosi perinteisistä yliopiston kursseista, koska kurssin materiaali ja tehtäväjärjes-
telmä olivat avoimesti kaikkien käytettävissä. Osallistujille kurssista kerrottiin seu-
raavasti:

MOOC eli “massively open online course” on oivallinen tapa järjestää osallis-
tujamäärältään skaalautuvia mutta opettajaresurssien käytöltään rajattuja, 
helposti ylläpidettäviä verkkokursseja.

Nyt käsillä oleva avoimena tarjottu MOOC ei ole tavanomainen MOOC; 
järjestämme nyt Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella 
MOOC-kurssin aiheenaan “Java-ohjelmointi”, jonka menestyksellisesti suo-
rittamalla minkä tahansa suomalaisen koulun opiskelija tai oppilas:

• saa Helsingin yliopiston ohjelmointikurssit suoritetuiksi (9 ECTS);
• voi sopia suorituksensa hyväksymisestä omassa koulussaan osana  

lukio- tai yläkoulukurssejaan;
• saa kutsun erilliseen pääsykokeeseen, jossa ohjelmointitaito varmistetaan 

näyttökokeella. Näyttökokeen selvittämällä opiskelija saa pääaineen 
opinto-oikeuden tietojenkäsittelytieteeseen Helsingin yliopistoon.

Matti Luukkainen, Joel 
Kaasinen ja Arto Vihavainen 
rakentamassa ohjelmoinnin 
MOOC-kurssin ensimmäistä 
viikkoa Linkki-luokassa 
tammikuussa 2012.
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MOOCien perusajatuksen mukaisesti kurssille osallistumisen kynnys on 
hyvin matala (joten nimimerkillä ilmoittautuminen sallitaan), eikä kurssin 
keskeyttämisestä ole sanktioita. MOOCia voi siten myös käyttää pelkän tie-
totekniikan harrastuneisuuden lisäämiseen. Helsingin yliopiston tietojenkä-
sittelytieteen laitos sitoutuu järjestämään MOOC-kurssin kolmena keväänä, 
joten lukiot ja koulut voivat luottaa suoritusmahdollisuuteen jatkossakin. 
MOOC-kurssi on myös osa oman laitoksemme toimintaa, sillä opiskelijam-
me suorittavat käytännössä täsmälleen saman kurssin.

Vuonna 2012 ohjelmoinnin MOOC-kurssilla oli kaikkiaan 170 tehtävää, jotka tuli 
suorittaa tietyssä aikataulussa kevään aikana. Vaikka kurssi oli suunnattu erityisesti 
kouluissa käytettäväksi, kuka tahansa kiinnostunut pystyi rekisteröimään tunnuksen 
kurssille ja aloittamaan ohjelmoinnin opettelun. Tietojenkäsittelytieteen laitos tar-
josi kouluille erillistä palvelua, jossa koulut saivat yliopistolta tehtävät kurssikokeen 
järjestämistä varten ja pystyivät lähettämään ratkaisut yliopistolle tarkastettavaksi.

Opiskelupaikan saamisen vaatimuksena oli suorittaa ainakin 80 % tehtävistä 
kaikista kurssin osioista. Jokainen tässä onnistunut sai kutsun yliopistolle näyttö-
kokeeseen ja haastatteluun, joiden tarkoituksena oli varmistaa, että hakija oli rat-
kaissut tehtävät itsenäisesti kurssin aikana. Vuoden 2012 kurssin aloitti noin 400 
osallistujaa, joista noin 50 sai tietojenkäsittelytieteen opiskelupaikan MOOC-väy-
län kautta.

KAIKKIEN aikojen ensimmäinen MOOC-väylän kautta valittu opiskelija oli 

alun perin oikeustieteen opintoja suunnitellut John Lång, joka kiinnos-

tui tietojenkäsittelytieteestä nimenomaan ohjelmoinnin MOOC-kurssin 

perusteella. John suuntautui myöhemmin teoreettiseen tietojenkäsit-

telytieteeseen, ja ympyrä sulkeutui 2020-luvun vaihteessa, kun hän oli 

mukana yliopistolla toteuttamassa funktionaalisen ohjelmoinnin Haskell 

MOOC -kurssia.

***

Ohjelmoinnin MOOC-kurssi on järjestetty joka vuosi vuodesta 2012 alkaen. Kurs-
sia on tarjottu erityisesti kouluille, koska monissa kouluissa ei ole ollut omasta ta-
kaa mahdollisuuksia opettaa ohjelmointia. Kurssi onkin päätynyt monen koulun 
opetussuunnitelmaan ja houkutellut erityisesti lukiolaisia ohjelmoinnin pariin. 
Kuitenkin alusta alkaen enemmistö kurssin osallistujista on edustanut vanhempaa 
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ikäluokkaa, kuten alanvaihtajia, ohjelmoinnin harrastajia ja työelämässä olevia oh-
jelmoijia, joilla ei ole muodollista koulutusta.

Perinteisen paperivalinnan ja pääsykokeen rinnalle tullut MOOC-väylä oli sel-
keästi uudenlainen tapa valita opiskelijoita. MOOC-kurssin suorittaminen antoi 
hyvän pohjan ohjelmointiin ja MOOC-väylän kautta valitut opiskelijat menestyi-
vät hyvin tietojenkäsittelytieteen opinnoissa. Toisaalta MOOC-väylä houkutteli 
erityisesti miehiä opiskelijoiksi, mitä voi pitää ongelmana muutenkin miesvaltai-
sella alalla. Vuosina 2012–2015 naisten osuus perinteistä hakureittiä tulleista tie-
tojenkäsittelytieteen opiskelijoista oli 22 % mutta MOOC-väylässä se oli vain 8 %.

Alun perin tarkoituksena oli, että MOOC-kurssin suorittaminen olisi melko 
suora reitti opiskelupaikkaan ja näyttökoe ja haastattelu olisivat lähinnä muodol-
lisuuksia. Alkuvuosina näin olikin, mutta opiskelupaikan saaminen muuttui vuosi 
vuodelta vaikeammaksi, kun MOOC-väylän hakijoiden määrä kasvoi tarjolla ol-
leiden paikkojen määrä pysyessä samana. Vielä vuonna 2017 näyttökokeen osal-
listujista 59 % sai opiskelupaikan, mutta vuonna 2020 osuus oli enää 11 %. Koska 
hakijoita oli paljon ja joukossa oli ohjelmoinnin ammattilaisia, MOOC-väylästä 
tuli lopulta vaikein reitti tietojenkäsittelytieteen opintoihin.

MOOC-väylän tarina päättyi keväällä 2020, jolloin väylän kautta otettiin vii-
meistä kertaa sisään uusia opiskelijoita. Tärkeä syy MOOC-väylän lopettamiseen 
oli, että se ei enää vastannut tarkoitustaan. Koska väylästä tuli niin kilpailtu, alasta 
kiinnostuneen lukiolaisen oli vaikeaa saada sen kautta opiskelupaikkaa, kun vas-
tassa oli ammattiohjelmoijia. Kuitenkin ohjelmoinnin MOOC on edelleen voimis-
saan, ja se on yksi Helsingin yliopiston suosituimmista kursseista.

***

Koska ohjelmoinnin MOOC-kurssista oli tullut suosittu, saman brändin alle alet-
tiin rakentaa muitakin tietojenkäsittelytieteen MOOC-kursseja. Tätä kehitystä 
vauhditti vuonna 2018 alkanut DEFA-projekti (Digital Education For All), jossa 
tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden opintoja tarjottiin maksutta kaikille 
verkkokursseina. Tämän yhteydessä syntyi MOOC-väylää muistuttava DEFA-väy-
lä, jonka kautta pystyi saamaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opis-
kelupaikan suorittamalla riittävästi kursseja vuoden aikana.

Todellinen kansainvälinen menestystarina MOOC-toiminnassa on ollut kurssi 
Elements of AI (Tekoälyn perusteet). Kurssin kehittivät vuonna 2018 yhteistyössä 
Helsingin yliopisto ja ohjelmistoyritys Reaktor, ja siitä tuli suositumpi kuin kukaan 
osasi etukäteen kuvitella. Kurssi on kerännyt tähän mennessä yli puoli miljoonaa 
osallistujaa, ja se on käännetty yli 20 kielelle. Kurssi on alusta alkaen suunniteltu 
laajaa yleisöä varten niin, että kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi oppia kurssilla 
tekoälyn perusteet.

Alkuperäinen ohjelmoinnin MOOC-kurssi kasattiin pienellä porukalla eikä 
se herättänyt aluksi suurempaa huomiota yliopistolla. Kuitenkin suhtautuminen 



67

MOOC-kursseihin on muuttunut ja viimeistään Elements of AI toi avoimen verk-
ko-opetuksen kaikkien huulille. Vuonna 2020 Helsingin yliopistoon perustettiin 
MOOC-keskus, jonka tavoitteena on tarjota tietojenkäsittelytieteen MOOC-toi-
minnassa kehitettyä teknologiaa koko yliopistolle ja tukea avointen verkkokurssien 
toteutusta.

MOOC-kurssit ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi toteuttaa yliopiston kolmatta 
tehtävää eli yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Kurssit ovat saaneet laajan yleisön, 
ja kurssitarjonta monipuolistuu jatkuvasti. Helsingin yliopiston juuri julkaistussa 
strategiassa vuosina 2021–2030 strategisia valintoja ovat “tiede ja oppiminen kuu-
luvat kaikille” sekä “avoimuus vahvistaa tiedettä ja yhteistyötä”. MOOC-kurssien 
tuottaminen vastaa siis myös yliopiston strategiaa.

Vuonna 2018 julkaistu tekoälyn perusteita 
opettava MOOC-kurssi Elements of AI on 
kerännyt yli puoli miljoonaa osallistujaa.

Ohjelmoinnin 
MOOC-kurssi on 

merkittävässä 
asemassa 

ohjelmoinnin 
opetuksessa 

Suomessa.
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Tutustuin Linkkiin Pulmaario-hankkeen kautta. Pulmaario oli Helsingin, 
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastojen sekä Helsingin yli-
opiston LUMA-keskuksen vuonna 2015 alkanut hanke.

Pulmaariossa lapsia ja nuoria kannustettiin ohjelmoinnin ja matematiikan pa-
riin kirjastoissa järjestettyjen maksuttomien pajojen avulla. Yksi pajakokonaisuus 
käsitti viisi tapaamista: ryhmä tapasi kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Eri 
kirjastoissa pajoja pidettiin eri viikonpäivinä ja ne soviteltiin niin, että ohjaajat ja 
laitteet ehtivät siirtyä kirjastolta toiselle.

Pulmaario-hanke sai aikanaan alkunsa Oikkosista ja heidän kahvipöytäkeskus-
telustaan. Kirjaston puolella toimi tuolloin suunnittelijana Heini Oikkonen, ja yli-
opistolla hänen sukulaisensa matematiikan professori Juha Oikkonen. Kerran he 
alkoivat keskustella siitä, millaista yhteistyötä kirjastot ja yliopisto voisivat tehdä. 
Kirjaston johtoryhmässä innostuttiin ideasta ja se päätettiin toteuttaa. Yhteistyölle 
tehtiin hankesuunnitelma, minkä jälkeen hankkeelle haettiin ja saatiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoitus.

Olin mukana Pulmaariossa hankkeen alusta alkaen. Työskentelin hankkeen 
alkaessa lasten- ja nuortenkirjastotyöntekijänä Helsingin kaupunginkirjastossa. 
Meiltä kysyttiin, haluaisimmeko olla mukana tällaisessa hankkeessa. Minä ja kolle-
gani innostuimme heti. Pidin siitä, että hankkeessa nostettiin esiin tytöt ja se, että 
myös he innostuisivat koodamisesta ja matematiikasta. Aihe on lähellä sydäntäni.

Aluksi olin mukana pajoissa avustajan roolissa: Linkin ja Summamutikan ohjaa-
jat vastasivat pajan ohjelmasta, ja minä kirjaston edustajana tilasta. Lisäksi autoin 
pajassa siinä missä osasin. Kun silloinen hankekoordinaattori jäi tehtävästä pois, 
minua ehdotettiin hänen tilalleen. Niinpä minusta tuli Pulmaarion hankekoordi-
naattori.

Pidin kovasti Pulmaarion konseptista ja pidän sitä hyvänä toimintamallina. 
Mukana oli yhteensä lähes 20 kirjastoa ja osassa kirjastoista pajat olivat jatkuvasti 
täynnä. Tavoitimme näin ison määrän eri taustoista tulevia asiakkaita. Osa oli sel-
laisia, jotka eivät olleet koskaan ohjelmoineet. Heidän innostuksensa oli käsinkos-
keteltavaa, kun he huomasivat oppivansa koodaamaan ja voivansa koodata omia 
pelejä Scratchilla.

Linkistä ja linkkiläisistä jäi mieleen erityisesti kaksi asiaa: osaaminen ja esiku-
vallisuus. Ensinnäkin se taito ja osaaminen, mitä Linkin ohjaajilla oli, oli erittäin 
korkeatasoista. He tiesivät, mitä kaikkia välineitä tällaisen toiminnan toteuttami-

PIA TERRIHAUTA
Erikoiskirjastovirkailija, Helsingin kaupunginkirjasto

Pulmaario-hankkeen koordinaattori 2016–2017
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seen tarvitaan. He myös osasivat selittää asiat ymmärrettävästi ja ohjata pajoihin 
osallistuvia lapsia ja nuoria taitavasti.

Toiseksi linkkiläiset olivat erittäin hyviä esikuvia pajoissa käyneille lapsille ja 
nuorille. Sukupuolella on väliä. Mielikuvissani koodausta harrastavat vain nört-
tipojat ja -miehet, jotka ovat uppoutuneet täysin siihen maailmaan. Mutta tämän 
hankkeen myötä oli hienoa nähdä, että todellisuus on ihan muuta. Linkin koor-
dinaattorien Jenna Tuomisen ja Virpi Sumun mukanaolo hankkeessa oli varmasti 
avartava kokemus monelle pajaan osallistuneelle ja kirjastolaisellekin: koodaami-
nen ei ole vain nörttipoikien juttu.

Osassa kirjastoista pajoja pidettiin hyvin avoimessa tilassa, jolloin kirjaston asi-
akkaita saattoi jäädä seuraamaan toimintaa kiinnostuneina. Erityisesti koodaami-
nen herätti monen uteliaisuuden. Tuolloin puhuttiin jo paljon siitä, että koodaajia 
tarvitaan lisää. Pajan pitäjät ja pajoihin osallistujat antoivat näin esimerkkiä siitä, 
keitä kaikkia tässä toiminnassa voi olla mukana: paitsi aikuisia miehiä, myös naisia 
ja lapsia.

Hankerahoituksen päätyttyä olemme ottaneet Pulmaariosta maistiaisia mukaan 
esimerkiksi kesäpajoihimme. Emme kuitenkaan saaneet Pulmaariota liitettyä ar-
keemme sillä tavalla kuin olisin toivonut. Tällä hetkellä olen töissä Helsingin kau-
punginkirjasto Oodissa, ja minulla on siellä kollega, joka on myös aikoinaan ollut 
mukana Pulmaario-pajoissa. Olemmekin puhuneet, että pitäisi polkaista Pulmaa-
rio-pajat taas pystyyn. Vielä tämä ei ole toteutunut: Oodin avaamiseen liittyvät kii-
reet ja toisaalta pandemia ovat pitäneet asian jäissä.

Olen iloinen ja ylpeä Pulmaario-hankkeen toimintamallista. Jennan ja Virpin 
kanssa oli mahtavaa tehdä töitä. Henkilökohtaisestikin hanke oli tärkeä: se muok-
kasi mielikuviani ja asennettani koodausta ja matematiikkaa kohtaan myönteisem-
miksi. Hankkeen keskeinen tavoite toteutui siis jopa minun, hankekoordinaatto-
rin, kohdalla: se sai minut innostumaan koodauksesta.
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Toimin matematiikan resurssikeskus Summamutikan koordinaattorina, kun 
Linkki perustettiin. Opiskelin matematiikan opettajaksi ja tein siinä ohes-
sa töitä: puolet työajasta työskentelin matematiikan laitokselle ja puolet 

Summamutikalle. Olin työni puolesta paljon tekemisissä tietojenkäsittelytieteen 
laitoksen kanssa, sillä molemmat osastot kehittivät opetustaan samaa tehostetun 
kisällioppimisen menetelmää hyödyntäen.

Aloite Linkin perustamiseen tuli Maija Akselalta. Perusteluna oli, että kun muil-
lakin tieteenaloilla on resurssikeskus, pitäisi tietojenkäsittelytieteelläkin olla. Linkin 
ensimmäisen koordinaattorin Arto Vihavaisen kanssa kävimme monia keskustelui-
ta Linkin perustamiseen liittyen. Myöhemminkin vierailimme useasti toistemme 
työhuoneilla pallottelemassa ideoita ja vaihtamassa kuulumisia puolin ja toisin.

Koen Summamutikan olleen kuin isosisarus, jolla oli jo kokemusta tiedekas-
vatustoiminnan järjestämisestä ja LUMA-piireissä toimimisesta. Omaa rooliani 
kuvaisin sparraajaksi. Puhuimme linkkiläisten kanssa paljon harrastekerhoista ja 
kesäleireistä, joita Summamutikka oli jo järjestänyt ja joilla Linkki aloitti toimin-
tansa kesällä 2011. Kerroin, miten olimme asiat itse hoitaneet. Linkki kuitenkin 
kasvoi aikuiseksi nopeasti, löytäen omat hyvät tapansa toimia.

Mukaan mahtui monenlaisia sisaruksellisia tunteita. Hieman ennen Linkin 
perustamista olimme avanneet oman Origo-tiedeluokkamme. Kun Linkki sitten 
sisusti omaa luokkaansa suuressa suosiossa olleilla Angry Birds -pehmoleluilla, 
tunsimme Summamutikassa hieman sisaruskateutta uudesta hienosta luokasta. 
Ohjelmointi myös veti lapsia ja nuoria puoleensa eri tavalla kuin matematiikka, 
eivätkä kaikki halukkaat aina mahtuneet mukaan Linkin leireille. Tuntui kuitenkin 
hyvältä nähdä, että Linkin toiminta pääsi alkuun niin hyvin.

Oli hienoa päästä seuraamaan vierestä uuden resurssikeskuksen perustamista 
alusta alkaen. Tullessani mukaan Summamutikan toimintaan sillä oli jo olemas-
sa omat vakiintuneet toimintatapansa, mutta Linkissä aloitettiin alusta, puhtaalta 
pöydältä. Linkki poikkesi muista keskuksista myös sisältönsä puolesta: siinä missä 
esimerkiksi kemiassa tehtiin konkreettisia kemiallisia kokeita ja meillä Summamu-
tikassa usein askarreltiin, Linkissä toiminta tapahtuikin tietokoneen ääressä. Se oli 
uutta ja erilaista, ja oli mukavaa saada uusi toimija mukaan porukkaan.

Erilaista oli myös se, että muilla laitoksilla koulutettiin opettajia, mutta tietojen-
käsittelytieteen laitoksella ei. Aluksi pohdimme yhdessä myös sitä, miten Linkki 
voisi löytää ohjaajia kerhoihin ja leireille. Meillä Summamutikassa monet kerhojen 

TIINA ROMU
Software Team Lead, Huuva

Summamutikan koordinaattori 2011–2013 



71

ohjaajista opiskelivat opettajaksi. Olin aikoinaan itsekin tullut mukaan Summamu-
tikan toimintaan oltuani ensin osana opintojani ohjaajana työpajassa, jonka Sum-
mamutikka järjesti Heurekassa.

Työskentelen tällä hetkellä ohjelmistokehityksen parissa. Tietojenkäsittelytie-
teen laitoksen ja Linkin kanssa tehdyn yhteistyön myötä päädyin aikoinaan oh-
jelmoinnin MOOC-kurssille. Osallistuin kurssille aluksi vain kehittääkseni omaa 
opetustani ja saadakseni kuvan siitä, millaiset järjestelyt kurssilla on. Tehtävät 
kuitenkin veivät mukanaan ja huomasin pitäväni ohjelmoinnista. Vähitellen aloin 
miettiä, voisinko tehdä tätä jopa työkseni. Olin tullut siihen tulokseen, että aina-
kaan sillä hetkellä en halunnut opettajaksi kouluun, enkä ollut varma, mitä muuta-
kaan olisin halunnut tehdä työkseni.

Kurssin jälkeen löysin ohjelmistoalan työpaikan, ja olen alalla edelleen. Olen jäl-
keenpäin miettinyt, että jos olisin aiemmin päässyt kokeilemaan ohjelmointia, oma 
ala olisi voinut löytyä nopeammin. Tuolloin ohjelmointia ei kuitenkaan opetettu 
koulussa, toisin kuin nyt, ja ohjelmoinnin harrastaminenkin olisi vaatinut erityistä 
vaivannäköä. Nyt tilanne on toinen. 

Kun ohjelmointi tuli peruskouluihin syksyllä 2016, Linkki oli merkittävä toi-
mija. Monella opettajalla ei ollut kokemusta ohjelmoinnista. Sen sijaan heillä oli 
pelkoa ja huolta omasta osaamisesta, uuden opettelun vaikeudesta ja uuden ope-
tussisällön kanssa pärjäämisestä. Linkki toimi tuolloin opettajien apuna ja näytti, 
mitä ohjelmoinnin opetus voisi esimerkiksi olla. 

Näen Linkin suunnannäyttäjänä, jonka tehtävänä on tuoda tietojenkäsittely-
tieteen aiheita tutuiksi suurelle yleisölle. Tällä hetkellä monet isot toimijat kerää-
vät sovellustensa avulla hurjan paljon tietoa käyttäjistään. Olisi hyvä, että lasten 
ja nuorten kanssa pohdittaisiin, mitä kaikkea tiedoilla tehdään ja mihin kaikkeen 
tiedon avulla voidaan vaikuttaa. Toki itse ohjelmointi on tärkeää, mutta ajatus koo-
darin vastuusta ja mahdollisuuksista on yhtä lailla tärkeä.
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Algoritmiikan opetus nuorille käynnistyi Helsingin yliopistossa 1990-lu-
vun alussa, kun Suomi liittyi mukaan tietotekniikan olympialaisiin. Al-
goritmien ohjelmointia alettiin opettaa olympialaisten osallistujille yh-

dessä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Yksi tämän toiminnan jatkumoista 
oli kaksi vuosikymmentä myöhemmin perustettu Linkin algoritmikerho, josta kas-
voi vuosien aikana aktiivinen yhteisö.

***

Ensimmäiset nuorten tietotekniikan olympialaiset (International Olympiad in In-
formatics, IOI) järjestettiin Bulgariassa vuonna 1989. Suomeen tieto olympialai-
sista saapui vuonna 1991, kun Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyopin laitoksen 
johtaja Martti Tienari kuuli asiasta. Samoihin aikoihin Helsingin yliopistossa oli 
alettu kouluttaa tietotekniikan aineenopettajia kouluihin, ja olympialaisiin osallis-
tuminen tuntui tähän hyvin sopivalta ajatukselta.

Koska Suomi ei ollut osallistunut aiemmin, Helsingin yliopiston tietojenkäsit-
telyopin lehtori Otto Nurmi lähti ensin tarkkailijaksi vuoden 1991 olympialaisiin 
Kreikkaan. Olympialaisten osallistujat saivat ratkottavakseen tehtäviä, joissa oli 
kuvattuna algoritmisia ongelmia. Jokaisessa tehtävässä tavoitteena oli luoda tehtä-
vänannon mukainen tietokoneohjelma, jonka toimivuutta ja tehokkuutta testattiin 
järjestäjien laatimalla aineistolla.

Tämän jälkeen alettiin valmistella Suomen osallistumista. Pohjoismaista Ruot-
si oli jo menestynyt tietotekniikan olympialaisissa. Ruotsin joukkueen valmentaja 

6. ALGORITMEJA 
JA KILPAILUJA

MITÄ OVAT ALGORITMIT?

Algoritmi on toimintaohje, jonka perusteella voidaan toteuttaa tietokone-

ohjelma. Esimerkiksi nopeimman matkustusreitin etsimiseen tietokoneella 

tarvitaan algoritmi, joka määrittää, millä tavalla tietokone käy läpi mahdollisia 

reittejä. Algoritmin tehokkuus tarkoittaa, miten nopeasti se löytää ratkaisun. 

Usein haasteena on keksiä algoritmi, joka toimii tarpeeksi tehokkaasti. Algo-

ritmiikka on tietojenkäsittelytieteen osa-alue, joka tutkii algoritmeja.
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Håkan Strömberg vieraili Helsingin yliopistolla esittelemässä heidän toimintaan-
sa. Suomella oli myös pitkät perinteet muihin tiedeolympialaisiin osallistumisessa: 
esimerkiksi matematiikan olympialaisiin Suomi oli osallistunut joka vuosi 1970-lu-
vun alusta lähtien.

Suomessa MAOL (Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto) ja osuuspankit 
olivat järjestäneet jo 1980-luvulta lähtien nuorten tietotekniikkakilpailua, jonka ni-
meksi tuli myöhemmin Datatähti. Nyt kilpailua päätettiin muuttaa niin, että siinä 
oli kaikille tietotekniikasta kiinnostuneille tarkoitettu yleissarja sekä tietotekniikan 
olympialaisiin tähtäävä ohjelmointisarja. Tästä alkoi noin 20 vuotta kestänyt kehi-
tys, jonka seurauksena yleissarja lopulta katosi ja Datatähdestä tuli puhdas ohjel-
mointikilpailu.

Vuonna 1992 tietotekniikan olympialaiset pidettiin Saksassa, ja myös Suomi oli 
mukana. Joukkueen valmentaja oli Otto Nurmi, joka lähetti ennen olympialaisia kil-
pailijoille ohjelmointitehtäviä ja järjesti lisäksi kaksipäiväisen valmennusleirin Hel-
singin yliopistossa. Suomi sai heti ensiyrittämällä olympialaista hopea- ja pronssimi-
talin. Todelliset menestyksen vuodet olympialaisissa olivat kuitenkin vasta edessä.

***

Tietotekniikan kilpailutoiminta ei jäänyt yksin Helsingin yliopiston harteille, vaan 
valmennusvuoro alkoi kiertää Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen välillä. Val-
mennus siirtyi 1990-luvun puolivälissä Tampereen yliopistolle, ja vuonna 1996 Suo-
mi sai ensimmäistä kertaa kultamitalin tietotekniikan olympialaisissa. Tästä alkoivat 
Suomen menestyksen vuodet olympialaisissa, ja Suomi sai kultaa lähes vuosittain.

Peruskoulun ja lukion 
tietotekniikkakilpailun 
mainos vuoden 1985 

Mikrobitti-lehdessä. 
Kilpailun nimeksi tuli 

myöhemmin Datatähti.
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Vuosituhannen vaihteessa Suomella meni monella tapaa hyvin. Tietotekniikan 
olympialaisten lisäksi suomalaisnuoret olivat kansainvälistä kärkeä PISA-tutki-
muksessa, ja Nokia oli maailman johtava matkapuhelinvalmistaja. Vuonna 2001 
Suomi pääsi myös isännöimään tietotekniikan olympialaisia, jotka järjestettiin 
Tampereella. Samana vuonna olympialaisissa käytettiin ensimmäistä kertaa suo-
malaista Linux-käyttöjärjestelmää.

Vuonna 2002 tietotekniikan olympiavalmennus palasi Helsingin yliopistolle ja 
valmennusta alkoi järjestää yliopistonlehtori Matti Nykänen, joka tunnettiin kilpai-
lijoiden keskuudessa lempinimellä “mäkihyppääjä” kuuluisan kaimansa mukaan. 
Suomi oli alkanut osallistua myös Itämeren maiden tietotekniikan olympialaisiin, 
jotka pidettiin Suomessa ensimmäisen kerran Helsingin yliopiston valmennuskau-
den päätteeksi vuonna 2006 Heinolassa.

Suomi sai toistaiseksi viimeisen kultamitalin tietotekniikan olympialaisissa 
vuonna 2003, jonka jälkeen vastaavaa menestystä ei ole tullut. Tietotekniikan olym-
pialaisissa on käynyt samoin kuin kesäurheilun olympialaisissa: alkuvuosina Suomi 
pärjäsi erinomaisesti ja järjesti sitten olympialaiset, joiden jälkeen menestys alkoi 
hiipua. Muutenkaan Euroopan maita ei nykyään näe juurikaan kilpailun kärjessä.

SUOMALAISET KULTAMITALISTIT TIETOTEKNIIKAN OLYMPIALAISISSA

• Janne Kujala (1996)

• Samuli Laine (1997)

• Tero Karras (2000)

• Teemu Murtola (2001)

• Veli Peltola (2003)

Nuorten tietotekniikan 
olympialaiset järjestettiin 
Tampereella vuonna 2001.
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***

Linkin algoritmikerho aloitti toimintansa syksyllä 2011. Kerhon tarkoituksena oli 
opettaa nuorille algoritmien suunnittelua ja ohjelmointia sekä kannustaa kiinnos-
tuneita osallistumaan tietotekniikan olympialaisiin. Algoritmikerho oli tarkoitettu 
osallistujille, jotka osasivat jo ohjelmoida. Kerhon kuvauksessa Linkin nettisivuilla 
annettiin seuraava esimerkki tehtävästä, joka kerhoon tulijan tulisi osata ratkaista:

Tee ohjelma, joka tulostaa annetun kokoisen kirjainruudukon alla olevien 
esimerkkien mukaisesti. Voit olettaa, että kirjainten määrä on enintään 26 
eli kirjaimet A–Z riittävät.

Kirjainmäärä: 3
CCCCC
CBBBC
CBABC
CBBBC
CCCCC

10 PARASTA MAATA TIETOTEKNIIKAN OLYMPIALAISISSA 2001 JA 2021

2001:

1. Slovakia

2. Singapore

3. Etelä-Korea

4. Romania

5. Bulgaria

6. Suomi

7. Puola

8. Kiina

9. Venäjä

10. Yhdysvallat

2021:

1. Kiina

2. Yhdysvallat

3. Singapore

4. Venäjä

5. Japani

6. Kroatia

7. Iran

8. Taiwan

9. Hongkong

10. Indonesia

Kirjainmäärä: 5
EEEEEEEEE
EDDDDDDDE
EDCCCCCDE
EDCBBBCDE
EDCBABCDE
EDCBBBCDE
EDCCCCCDE
EDDDDDDDE
EEEEEEEEE

Kirjainmäärä: 4
DDDDDDD
DCCCCCD
DCBBBCD
DCBABCD
DCBBBCD
DCCCCCD
DDDDDDD



7776

Koska algoritmikerhon osallistujat osasivat jo ohjelmoida, kerhossa oli mahdol-
lisuus tutustua syvällisemmin ohjelmointiin algoritmien kautta. Ensimmäisenä 
vuonna kerhon aiheita olivat esimerkiksi dynaaminen ohjelmointi sekä tietoraken-
ne segmenttipuu. Tehtävissä oli usein useita tasoja helposta vaikeaan: esimerkiksi 
ensin tuli ratkaista tehtävän pieni tapaus käsin, sitten saada aikaan jokin toimiva 
algoritmi ja lopuksi keksiä tehokas algoritmi.

Algoritmikerhon yhteys tietotekniikan olympiavalmennukseen läheni vuonna 
2013, kun valmennusvastuu siirtyi Helsingin yliopistoon. Samana vuonna Linkin 
kerholaiset Henrik Lievonen ja Kalle Luopajärvi edustivat Suomea tietotekniikan 
olympialaisissa Australiassa. Ensimmäisen päivän tehtävässä tuli laatia taideteok-
sen tyylisuunnan päättelevä algoritmi. Ikävä kyllä ratkaisujen arvosteluun käytetty-
jen palvelinten määrä oli alimitoitettu ja järjestelmä lamaantui tunneiksi, kun sadat 
osallistujat lähettivät arvosteluun samaan aikaan algoritmejaan.

Pikkuhiljaa algoritmikerhon luonne muuttui, kun kerhossa alkoi käydä myös 
yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. Käytännössä kerhoon pystyi osallistu-
maan monella tavalla. Jotkut ratkoivat kerhossa annettuja tehtäviä, toiset edistivät 
omia ohjelmointiprojektejaan ja osalle kerho oli erityisesti mahdollisuus viettää 
aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa. Samaan kerhoon saattoi osallistua algo-
ritmeista kiinnostunut peruskoululainen, tietotekniikan olympiajoukkueen jäsen 
sekä väitöskirjaa tekevä algoritmiikan tutkija.

Kalle Luopajärvi eläintarhassa 
tietotekniikan olympialaisissa 
Australiassa vuonna 2013.

Algoritmikerhon osallistujia 
ohjelmoimassa Linkki-

luokassa keväällä 2015.
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Osallistujien taustojen moninaisuus teki algoritmikerhosta tavallisesta poikkea-
vaa tiedekasvatustoimintaa. Moni osallistuja oli mukana kerhon toiminnassa vuo-
sia, mikä auttoi yhteisöllisyyden luomisessa. Toisaalta tämä koitui myös kerhon 
kohtaloksi: vaatimustaso kohosi vuosi vuodelta ja oli vaikea löytää aiheita, jotka 
olisivat kiinnostavia kerhon konkareille.

***

CSES on ohjelmoinnin opetukseen tarkoitettu järjestelmä, jonka avulla voidaan 
järjestää ohjelmointikursseja ja -kilpailuja. CSES:n ensimmäinen versio rakennet-
tiin kesällä 2013 Linkin algoritmileiriä varten. Vuonna 2016 CSES:ää käytettiin Itä-
meren maiden tietotekniikan olympialaisten järjestämiseen Helsingissä. Vuodesta 
2019 CSES on ollut käytössä myös Helsingin yliopiston kurssilla Tietorakenteet ja 
algoritmit.

1010001011101010100101
0010111010101010001000
0100010110010101101011
1011101101110101010101
1100010111010101001011
11101000011101010100101
001101010100101001010
1000010001010101000101
11001011101010100101

ALGORITMIKERHON myöhempinä vuosina kerhokerran vetäjä vaihteli 

viikoittain. Keväällä 2016 kerhon aiheet olivat:

22.1. kieliteknologia (Ada-Maaria Hyvärinen)

29.1. kombinatoriikka (Janne Junnila)

5.2. merkkijonot (Chang Rajani)

19.2. geometria (Topi Talvitie)

4.3. puurakenteet (Tuukka Norri)

11.3. dynaaminen yhtenäisyys (Tuukka Korhonen)

18.3. merkkijonot (Juha Kärkkäinen)

1.4. matematiikka (Chang Rajani)

8.4. lähimmät naapurit (Teemu Roos)

22.4. puheentunnistus (Kaapo Kontinen)

29.4. käänteinen laskenta (Tommi Pesu)

6.5. koodin optimointi (Matias Lahti)

20.5. lukuteoria (Jukka Kohonen)

27.5. merkkijonot (Jarno Alanko)
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Nimi CSES tulee sanoista Code Submission Evaluation System: järjestelmään 
voi lähettää koodin, jonka toimintaa arvioidaan automaattisesti. Toisaalta nimi on 
myös kunnianosoitus vanhalle nettimeemille “pelaa CS, juo ES”, jossa CS viittaa 
Counter-Strike-peliin ja ES nuorten suosimaan energiajuomaan.

CSES on suunniteltu erityisesti algoritmiikan tehtävien arviointiin. Tehtävissä 
kuvataan, millainen syöte käyttäjän ohjelmalle annetaan ja mitä ohjelman tulee tu-
lostaa vastauksena. Kun käyttäjä lähettää ratkaisun palvelimelle, koodin toimivuut-
ta ja tehokkuutta arvioidaan testeillä. Monissa tehtävissä tavoitteena on erityisesti 
keksiä nopeasti toimiva algoritmi.

Nykyään CSES on kansainvälinen järjestelmä, jonka useimmat käyttäjät tulevat 
Suomen ulkopuolelta. CSES:llä on tällä hetkellä 85 000 käyttäjää, ja sen osana on 
englanninkielinen kurssi CSES Problem Set, jonka tehtäviin on lähetetty yli kaksi 
miljoonaa ratkaisua. Järjestelmän suosioon on vaikuttanut CSES:n saama julkisuus 
kesällä 2020, kun kuuluisa yhdysvaltalainen ohjelmoija William Lin ratkoi 12 tun-
nin ajan CSES-tehtäviä YouTubessa livestreamissa.

Datatähti 2021 
-loppukilpailun 
ensimmäinen tehtävä 
CSES-järjestelmässä.

CSES:ää käytettiin kilpailu-
järjestelmänä vuonna 2016 

Itämeren maiden tieto-
tekniikan olympialaisissa.
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AINO HAAVISTO
Viestintä- ja toimistoassistentti, 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
Linkin ohjaaja 2014–2019

Tulin mukaan Linkin toimintaan syksyllä 2014. Tietojenkäsittelytiedettä 
opiskeleva puolisoni oli paikalla, kun Linkkiin etsittiin uusia ohjaajia, ja 
hän laittoi minun sähköpostiosoitteeni listaan. Ajatus lasten ja nuorten oh-

jaamisesta yhdistettynä tietojenkäsittelytieteeseen kuulosti minun jutultani.
Olin aloittanut samana syksynä tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijana, 

opiskeltuani sitä aluksi ensimmäisen maisterintutkintoni sivuaineena. Minua on 
aina kiinnostanut opettaminen ja ohjaaminen, ja olin jo aiemmin ohjannut kerhoja 
muualla. Linkin ohjaajana toimiminen oli hyvä yhdistelmä kivoja asioita: mielen-
kiintoista ja omannäköistä työtä opiskelun ohessa.

Olin kuitenkin tietämättäni käyttänyt Linkissä tehtyjä materiaaleja jo monta 
vuotta aiemmin. Opin nimittäin ohjelmoimaan MOOC-kurssien avulla, ja Linkki 
oli mukana järjestämässä noita kursseja. Opiskelin silloin toista vuotta matema-
tiikkalukiossa. Käsitykseni ohjelmoinnista oli aika hatara, mutta keksin, millaisen 
pelin haluaisin koodata. Siitä syntyi motivaatio oppia ohjelmoimaan: minulla oli 
selkeä ajatus siitä, mitä haluaisin tehdä. Niinpä tein muutamia MOOC:n ensim-
mäisen viikon tehtäviä ja rakensin pelin pala palalta. Peli oli aika yksinkertainen 
tekstiseikkailupeli, joka liittyi lukiomme sisäpiirivitsiin. Onnistumisen innoitta-
mana suoritin MOOC-kurssit loppuun asti.

Ehdin tehdä Linkissä melkeinpä kaikkea mahdollista. Aluksi ohjasin yhtä ohjel-
mointikerhoa. Kesäisin olin ohjaajana ohjelmointileireillä ja monitieteisillä leireillä, ku-
ten ohjelmointia ja historiaa yhdistäneellä Muinaiset kulttuurit -leirillä. Siellä ohjaajana 
toimimisessa oli etua siitä, että olin ensimmäisen tutkintoni osana opiskellut historiaa.

Myöhemmin ohjasin erityisesti kouluvierailuja, joissa oppilaat tulivat yliopis-
toon tutustumaan tietojenkäsittelytieteeseen ja ohjelmointiin. Aluksi Linkin kou-
luvierailut koostuivat pääasiassa ohjelmoinnista, mutta vähitellen lisäsimme vie-
railun osaksi yliopistotutkijoiden tapaamisia, esittelykierroksen yliopiston tiloissa 
ja tutustumisen NODES-verkkolaboratorioon.

Jännittävimpiä työtehtäviä olivat opettajankoulutustilaisuudet. Niissä opettajat 
tutustuivat ohjelmointiin ja siihen, miten ohjelmointia voisi opettaa lapsille. Oli 
hauskaa päästä opettamaan opettajia, etenkin kun itse en ole opettaja. Tämä on 
hyvä esimerkki siitä, millaista Linkissä oli olla ohjaajana: pääsi tosi mielenkiintoi-
siin paikkoihin tekemään itseä kiinnostavia asioita.

Tein myös oppimateriaaleja. Yksi kehittämistäni peleistä on puutarhapeli, jossa 
pelaaja yrittää kasvattaa ja myydä kukkia, mutta vihollinen saattaa käydä syömässä 
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taimet ennen kuin ne ehtivät kukkia. Pelin taustalla on noin 6-vuotiaana kehitte-
lemäni metsänkasvatuspeli, jota pelasin isäni kanssa paperilla. Isäni oli pelaaja ja 
kertoi, mitä puuta kasvatetaan seuraavaksi ja mikä kaadetaan. Minä piirsin ja ku-
mitin puita, olin ikään kuin tietokone. Kun myöhemmin opin ohjelmoimaan, tein 
pelin ensin Pythonilla ja myöhemmin vielä Scratchilla Linkkiä varten.

Ajattelen, että Linkin pitäisi tulevaisuudessa pyrkiä tavoittamaan yhä enemmän 
sellaisiakin lapsia ja nuoria, joiden perheessä ei olla jo valmiiksi kiinnostuneita oh-
jelmoinnista tai joiden opettajalla ei ole ohjelmointiin liittyvää innostusta tai osaa-
mista. Erityisen hyvin tämä toteutuu kouluvierailuissa: niiden avulla tavoitetaan 
kokonaisia koululuokkia, sellaisten lasten ja nuorten lisäksi, jotka ovat jo kiinnos-
tuneita tietokoneista ja ohjelmoinnista.

Linkissä toimiminen oli kivaa, sanoisin jopa kotoisaa. Linkki on hyvin matalan 
hierarkian yhteisö, mikä näkyi välillä kaaoksena – muistelen esimerkiksi joitakin 
aikataulusekaannuksia ja kokouksia, joissa puhuttiin kaikesta muusta paitsi käsi-
teltävänä olevasta asiasta. Pääosin matala hierarkia oli kyllä vahvuus. Tavoitimme 
satoja lapsia ja teimme tärkeää työtä välillä hyvinkin ad hoc ja kevyellä byrokratial-
la ja olimme kaikki kavereita keskenämme.

Olin lapsena tieteestä kiinnostunut pieni nörtti, jonka mielestä tiedekeskus 
Heurekan kesäisin järjestämät tiedeleirit olivat ihan parhaita. Muistan miettinee-
ni silloin, että tiedeohjaajana toimiminen olisi kyllä unelma-ammattini. Jossain 
vaiheessa sitten havahduin Linkin kesäleirillä ohjaana työskennellessäni, että hei, 
päädyin tekemään tätä lapsuuden unelmatyötäni. Sen tajuaminen tuntui aika haus-
kalta ja myös hurjalta – yksi haaveeni toteutui melkein huomaamattani.

Toimin Linkin ohjaajana, kunnes valmistuin maisteriksi vuonna 2019. Opin paljon 
toimiessani Linkin ohjaajana. Sain tehdä isojakin asioita, ottaa vastuuta lapsiryhmis-
tä ja oppia siitä, miten asiantuntijana esiinnytään. Linkissä toimiminen herätti myös 
kiinnostukseni tiedekasvatusta kohtaan, ja olenkin tehnyt siihen liittyviä töitä valmis-
tuttuani. Toivon, että saan tehdä tiedekasvatukseen liittyviä töitä myös tulevaisuudessa.
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Sain ensikosketukseni Linkkiin Bittejä ja algoritmeja -kesäleirillä vuonna 
2014, ollessani peruskoulun yhdeksännellä luokalla. Luokkani ryhmän-
ohjaaja oli vinkannut vanhemmilleni, että yliopisto järjestää leirin, joka 

saattaisi kiinnostaa minua. 
Tykkäsin pelata videopelejä, muokkasin välillä niiden Wiki-sivuja ja innostuin 

sitä kautta sivuilla olevasta Wiki-koodista. Mietin, että tällainen koodaus on kivaa, 
mutta entä jos voisi tehdä jotain vielä hienompaa, vaikkapa pelejä. Tutustuin Scrat-
chiin ja aloin opetella Javaa netistä löytämieni kurssien avulla.

Linkin kesäleirillä opin lisää ohjelmointia ja seuraavana syksynä eräs leirin oh-
jaajista kutsui minut mukaan Linkin algoritmikerhoon. Algoritmikerhossa saimme 
ratkaistavaksemme erilaisia ongelmia, joihin ei ollut mitään yksikäsitteistä ratkai-
sua. Pidin kerhon konseptista kovasti: kerhoon saattoi tulla, oli oma taitotaso mikä 
tahansa, ja jokaiselle löytyi aina jotain uutta opittavaa. Siellä oli helppo saada oppi-
misen kokemuksia. Kerhon jälkeen jäimme usein pelaamaan korttipelejä muiden 
kerholaisten kanssa. Aktiivisimpien kerholaisten kanssa olemme yhä tekemisissä.

Algoritmikerhon kautta päädyin kisakoodauksen pariin. Ysiluokalla ja lukio-
aikanani osallistuin kisoihin aika aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla: osallistuin 
kolmesti Itämeren maiden tietotekniikan olympialaisiin (BOI) ja kolmesti kansain-
välisiin tietotekniikan olympialaisiin (IOI). Edellisissä sain kaksi hopeaa ja yhden 
kultamitalin ja jälkimmäisissä yhden pronssin ja yhden hopean. 

Nyt yliopistossa opiskellessani olen myös ollut myös edustamassa Helsingin 
yliopistoa Pohjois- ja Länsi-Euroopan yliopistojen välisissä kisoissa (NWERC). 
Joukkueemme pärjäsi yleisesti ottaen hyvin, mutta ei riittävän hyvin jatkokisoihin 
pääsemiseksi.

Opiskellessani vielä lukiossa minua pyydettiin mukaan tekemään Tie koodariksi 
-oppimisalustaa. Sen avulla voi opetella Python-ohjelmointikielen alkeita helposti 
nettiselaimessa. Alustan tekeminen oli tosi kiinnostavaa ja siinä oppi paljon uutta. 
Tein pääasiassa front-end-puolta: konfiguroin editorin asetuksia ja kirjoitin sivus-
tolle JavaScript-koodia.

Tiesin jo varhain, että haluan lukion jälkeen opiskella tietojenkäsittelytiedettä. Lin-
kin toiminnassa mukana oleminen sai minut valitsemaan Helsingin yliopiston, kun 
mietin eri yliopistovaihtoehtoja. Helsingin yliopisto oli Linkin kautta jo tuttu. Olen 
kiinnostunut teoreettisista näkökulmista tietojenkäsittelytieteeseen: informaatioteo-
riasta, NP-täydellisistä ongelmista ja muista lähellä matematiikkaa olevista aiheista.

JUHA HARVIAINEN
Tietojenkäsittelytieteen tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Linkin kerholainen vuodesta 2014



83

Linkki organisaationa jäi minulle kerholaisena ja leiriläisenä aika etäiseksi. Ei ollut 
aina ihan selvää, mikä kaikki toiminta, jossa olin mukana, oli oikeastaan Linkin toimin-
taa. Linkin järjestämässä toiminnassa oli kuitenkin aina hyvä tunnelma ja ohjaajat oli-
vat kannustavia. Välillä kyllä tuntuu siltä, ettei Linkin nimi näy ulospäin kovin paljon. 
Ehkä kyse on brändistä ja siitä, kuinka paljon Linkki haluaa näkyä ja tuoda nimeään 
esiin. Linkki kuitenkin tekee tärkeää tiedekasvatustyötä järjestämällä kerhoja ja leirejä.

Tällä hetkellä viimeistelen tietojenkäsittelytieteen opintojani ja teen gradua las-
kennallisesti hyvin vaikeasta ongelmasta, matriisien permanenteista. Graduni pe-
rustuu tutkimusryhmämme tutkimukseen ja tulevaan julkaisuumme. Seuraavaksi 
suunnitelmanani on hakea tietojenkäsittelytieteen jatko-opintoihin. Linkin toi-
minnassa mukana olemisesta ja varsinkin kisakoodauksesta on ollut todella paljon 
hyötyä opinnoissani, erityisesti algoritmisen ajattelun oppimisessa.

Haastattelun jälkeen Juha on valmistunut maisteriksi ja aloittanut jatko-opinnot 
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla.

PERMANENTTI on matriiseille määritelty funktio, jonka arvo saadaan ottamalla 

summa kaikista mahdollisista matriisin alkioiden osajoukkojen tuloista siten, 

että jokaiselta sarakkeelta ja riviltä on valittu tasan yksi alkio. Eräs kiinnosta-

va erityistapaus tälle on verkkoteoriassa, jossa minkä tahansa kaksijakoisen 

verkon vierusmatriisin permanentti on täsmälleen sen täydellisten paritusten 

määrä. Muita sovelluksia ongelmalle löytyy esimerkiksi fysiikasta ja kommuni-

kaatioteoriasta. 

Matriisin permanentin tarkan arvon laskemisen on osoitettu kuuluvan erittäin 

haastavaan aikavaativuusluokkaan ja tehokkaimmat tunnetut tarkat algoritmit 

vaativat eksponentiaalisen määrän aikaa. Aavistuksen yllättäen permanenttia 

voidaan kuitenkin arvioida mielivaltaisella tarkkuudella polynomisessa ajassa, 

joskin nämäkin algoritmit ovat tehottomia kaikissa käytännön sovelluksissa. 

Tehokkain lähestymistapa ongelmaan vaikuttaisi olevan hylkäysotanta, jota 

gradunikin tutkii.
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Linkin alku oli vauhdikas: perustamisvuonna 2011 käynnistettiin suurin osa 
toimintamuodoista, jotka ovat yhä voimissaan vielä nyt kymmenen vuotta 
myöhemmin. Huomattavaa on myös se, että toiminta alkoi jo ennen virallisia 

avajaisia. Mitä sitä suotta odottelemaan, kun ideoita, innostusta ja tekijöitä löytyy.
Aloite tietojenkäsittelytieteen resurssikeskuksen perustamiseen tuli LUMA-kes-

kuksen johtajalta. Moni haastatelluista kertoi asiasta puhutun jo useamman vuo-
den ajan, ennen kuin tietojenkäsittelytieteen laitoksella tartuttiin ehdotukseen. 
Linkin perustamisen edellytyksiä olivat LUMA-toiminnan laajentumispyrkimys, 
tietojenkäsittelytieteen laitoksen myötämielisyys ja sopivien työntekijöiden löyty-
minen.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksella oli aiemminkin järjestetty nuorille suunnat-
tua toimintaa, mutta Linkin perustamisen myötä toiminnasta tuli aiempaa laajem-
paa, tavoittavampaa ja pitkäjänteisempää. Muista resurssikeskuksista Linkki sai 
esimerkkejä siitä, miten tiedekasvatustoimintaa voidaan toteuttaa. Laitos tarjosi 
Linkille työntekijöitä, oman Linkki-luokan ja mahdollisuuden käyttää Exactumin 
tietokoneluokkia. Sekä laitokselta että LUMA-keskukselta Linkki alkoi saada talou-
dellisia resursseja toimintansa mahdollistamiseksi.

Tavoitteidensa, toimintamalliensa ja kohderyhmänsä puolesta Linkki on osa 
valtakunnallista LUMA-toimintaa. Linkillä on ollut mahdollisuus verkostoitua 
muiden tiedekasvatusta tekevien tahojen kanssa ja osallistua monitieteisiin hank-
keisiin. LUMA-verkostoon kuuluminen on tarkoittanut myös esimerkiksi LU-
MA-päivien ja leirien järjestämistä yhdessä muiden LUMA-toimijoiden kanssa.

Toisaalta Linkistä tuli kiinteä osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen 
laitosta. Linkin työntekijät ovat pääasiassa olleet laitoksen ja myöhemmin osaston 
palkkalistoilla. Tietojenkäsittelytieteen tutkijat ovat olleet mukana asiantuntijoina 
niin toiminnan suunnittelussa kuin vierailijoina Linkin opintokäynneilläkin. Lai-
tos myös osoitti Linkille arvostustaan myöntämällä sille Vuoden ryhmä 2015 -pal-
kinnon, jonka muistona Linkki-luokan seinällä on kehystetty kunniakirja.

***

Vuosien varrella Linkissä on oltu mukana monessa: on järjestetty kerhoja, leirejä, 
kouluvierailuja ja tapahtumia, tarjottu täydennyskoulutusta opettajille ja osallistut-

LOPUKSI
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tu messuille ja tapahtumiin. Mukana on ollut motivoituneita ja asiasta innostuneita 
tekijöitä, jotka ovat tehneet töitä suurella sydämellä ja antaumuksella. Opiskelijalle 
Linkki on tarjonnut opintojen ohjeen mainion työpaikan. Haastateltavat kuvaavat 
Linkkiä tärkeäksi yhteisöksi, jossa pääsee tekemään itseään kiinnostavia asioita.

Linkissä on ollut hyvä henki. Töitä on tehty yhdessä, toinen toiselta oppien. 
Työtoveruuden lisäksi Linkissä on ystävystytty ja löydetty uutta suuntaa omalle 
työuralle. Vapaus toteuttaa itseään kiinnostavaa toimintaa on ollut suurta, ja it-
seään on myös päässyt haastamaan vastuullisissakin tehtävissä. Haastateltujen sa-
navalinnoista kuultaa tyytyväisyys työpaikkaan: täällä ei tarvitse pönöttää tai jäädä 
hierarkisten rakenteiden vangiksi.

Tiedekasvatusta on tehty itse, minkä lisäksi on tuettu myös muita, jotka sitä te-
kevät: erityisesti kouluissa toimiville opettajille on tarjottu materiaaleja, vierailuja 
ja koulutusta. Ulospäin Linkki on näyttäytynyt asiantuntijana ohjelmoinnin opet-
tamisessa lapsille ja nuorille. Kun kouluissa pohdittiin, miten ohjelmointia voitai-
siin opettaa lapsilähtöisesti, Linkissä tätä oli tehty jo usean vuoden ajan.

Tietojenkäsittelytiede ei ole pelkkää ohjelmointia eikä sen tiedekasvatus rajoitu 
vain ohjelmoinnin opetukseen. Kouluvierailuilla tutustutaan verkkolaboratorioon, 
tehdään internetin toimintaan liittyvä tarkistussumma-taikatemppu sekä tavataan 
eri alojen tutkijoita. Eri hankkeissa on ollut mukana näkökulmia esimerkiksi tie-
toturvasta ja salauksesta. Viimeisin käänne on ollut uuden tekoälyopintokäynnin 
kehittäminen.

***

Linkin toimintaan läheisesti liittyviä aiheita ovat ohjelmoinnin opetus kouluissa, 
MOOC-kurssien kehitys sekä algoritmit ja ohjelmointikilpailut. Oikeastaan jokai-
nen näistä aiheista olisi oman kirjansa arvoinen. Tässä kirjassa näitä aiheita on 
käsitelty Linkin, Helsingin yliopiston ja Suomen näkökulmasta. 

Linkin toiminnan alkaessa kouluissa ei opetettu vielä ohjelmointia – ainakaan 
kaikille. Tai yhtä hyvin voisi sanoa, ettei sitä opetettu enää, sillä ohjelmointi oli 
kuulunut opetussuunnitelmiin osana valinnaista tietotekniikan oppiainetta vielä 
viitisentoista vuotta aiemmin. Tällä hetkellä peruskouluissa on opetettu ohjel-
mointia osana matematiikan oppiainetta jo viiden vuoden ajan. Linkki on toiminut 
opettajien tukena tarjoamalla ilmaisia materiaaleja ja järjestämällä täydennyskou-
lutusta eri yhteistyökumppanien kanssa.

Ohjelmoinnin MOOC-kurssi oli aluksi tiiviisti kytköksissä Linkin toimintaan, 
koska Linkin ensimmäinen johtaja ja koordinaattori kuuluivat myös MOOC-kurs-
sin kehittäneen RAGE-tutkimusryhmän ytimeen. MOOC-kurssi oli suunnattu 
alun perin nimenomaan koulujen opetuksen tueksi, mutta se saavutti heti laajem-
man yleisön suosion. Myöhemmin MOOC-toiminta eriytyi Linkistä ja siitä kehit-
tyi Helsingin yliopisto MOOC-keskus.
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Ehkä alkuperäisintä tietojenkäsittelytieteen tiedekasvatusta Helsingin yliopistos-
sa on nuorten valmentaminen tietotekniikan olympialaisia varten, vaikka käsitettä 
tiedekasvatus ei tuolloin vielä käytettykään. Olympialaisten tehtävät käsittelevät al-
goritmiikkaa, joka on tärkeässä asemassa tietojenkäsittelytieteen tutkimuksessa niin 
Helsingin yliopistossa kuin muuallakin. Tietotekniikan olympiavalmennus Helsin-
gin yliopistossa alkoi jo 1990-luvun alussa, 20 vuotta ennen Linkin perustamista.

***

Linkin ensimmäinen vuosikymmen voidaan jakaa kolmeen kauteen. Vuosina 
2011–2014 muodostui Linkin toiminnan perusta ja monet nykyäänkin käytössä 
olevat mallit syntyivät. Vuodet 2015–2019 olivat Linkin monipuolistumisen aikaa, 
jolloin tehtiin esimerkiksi yhteistyötä kirjastojen kanssa sekä kehitettiin virtuaalis-
ta toimintaa. Kolmas kausi sijoittuu vuosiin 2020–2021. Vuoden 2020 alussa tun-
tui, että Linkki oli saavuttanut vakaan aseman ja asiat sujuivat tutulla rutiinilla. 
Korona kuitenkin sekoitti pakan.

Kymmenen vuotta avajaisten jälkeen Linkissä järjestetään ohjelmointikerhoja, 
kouluvierailuja ja kesäleirejä. Lisäksi Linkki tarjoaa opettajille täydennyskoulu-
tusta LUMATIKKA-hankkeessa. Kuulostaako tutulta? Varmasti, sillä näitä samoja 
asioita tehtiin Linkissä jo ensimmäisenä syksynä. Linkissä onkin pidetty kiinni hy-
viksi havaituista toimintamuodoista sekä lähdetty innolla kehittämään uutta.

Kirjaan haastatelluilta kysyttiin näkemyksiä siitä, millainen voisi olla Linkin 
tulevaisuus. Esiin nostettiin esimerkiksi tietotekniikan asema koulussa, tutkimus-
toiminnan kehittäminen sekä osallistujien tavoittaminen mahdollisimman laajasti.

Ohjelmointia opetetaan peruskoulussa ja lukiossa, joten sen pedagogiselle ja di-
daktiselle osaamiselle on tarvetta. Joidenkin toiveissa siintää myös uusi oppiaine, 
jossa olisi ohjelmoinnin lisäksi muutakin sisältöä. Uudessa oppiaineessa voitaisiin 
esimerkiksi oppia tietokoneen käyttötaitoa sekä käsitellä yhteiskunnassa tärkeitä 
tietojenkäsittelytieteen aiheita, kuten internetiä ja tekoälyä. Linkissä olisi myös 
monia mahdollisuuksia tehdä opinnäytteitä ja tutkimusta niin koulujen opetuk-
seen kuin muihinkin aiheisiin liittyen.

Tulevaisuudessa Linkki voisi järjestää enemmän toimintaa myös virtuaalisesti 
ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Toiveena on tavoittaa lapsia ja nuoria, jotka 
eivät ole valmiiksi kiinnostuneita ohjelmoinnista tai tietokoneista. Kouluvierailut 
ja kouluissa järjestettävät kerhot ovat esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Lisäksi 
olisi tärkeää, että toiminta olisi osallistujille maksutonta tai ainakin edullista. Tässä 
auttaisivat uudet yhteistyökumppanit ja yliopiston ulkopuolinen rahoitus.

Linkin tulevaisuus näyttää valoisalta. Linkin henki elää nykyisten työntekijöi-
den keskuudessa. Laadukasta tiedekasvatusta aiotaan jatkaa kuten ennenkin: toi-
mivasta kiinni pitäen ja jatkuvasti uutta kehittäen. Kun katsoo kulunutta kymmen-
tä vuotta, ei voi olla olematta ylpeä siitä, mitä Linkissä on saatu aikaiseksi.
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