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Yleistä
Scratch on MIT (Massachusetts Institute of Technology) valmistama 
ohjelma lapsille ja nuorille. Ohjelman tavoitteena on, että ohjelmointi olisi 
mahdollisimman helppoa ja hauskaa. Helppous johtuu siitä, ettei koodia 
kirjoiteta, jonka vuoksi koodaukselle ominaisia syntaksivirheitä ei voi 
esiintyä. Scratch muistuttaa idealtaan hyvin paljon Lego-palikoiden 
yhdistelyä, jonka vuoksi oppimiskynnys on hyvin matala. Ohjelman 
hauskuus perustuu siihen, että lyhyessä ajassa voi saada aikaiseksi varsin 
näyttäviä ohjelmia ja pelejä. 

Ohjelmasta on lukuisia eri versioita.

1. Scratch online. Selaimen kautta toimii.

2. Scratch 1.4 eli vanha versio, joka pohjautuu Javaan.

3. Scratc  h 2.0. Omalle koneelle uusin Scratch. Ohjelma tarvitsee 
tuekseen Adobe Airin eli se on asennettava, jos sitä ei entuudestaan 
koneella ole.

4. Pyonkee. iPadille.

5. ScratchJr. iPadille Scratchin kevennetty versio. 

Tämä opas käsittelee sekä Scratchin online versiota että Scratchin offline 
versiota 2.0. Ne ovat käytännössä samanlaiset.

Paljonko se maksaa?
Scrathin kaikki versiot ovat maksuttomia.

Mistä löydän ohjeita?
Scratchin suuren suosion vuoksi on sille saatavissa ohjeita monessa eri 
muodossa.

• Scratch-ohjelmointi. Matti Nelimarkka, Noora Vainio ja Nyyti 
Kinnunen ovat julkaisseet oppaan avoimella CC-BY-SA-lisenssillä. 

• Peliohjelmoinnin perusteet Scratchia käyttäen. Emilia Hjelm ja Arto 
Vihavainen ovat julkaisseet oppaan Creative Commons BY-SA-
lisenssillä.

• Getting Started with Scratch. MIT oma ohje.

• Ohjeet videona – englanniksi. MIT oma tekemä.
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https://scratch.mit.edu/help/videos/
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__630bcc4e6f3d61315334061a95a39b81__//pdfs/help/Getting-Started-Guide-Scratch2.pdf
http://www.cs.helsinki.fi/group/linkki/materiaali/peliohjelmointi/scratch/
http://avoinoppikirja.fi/tite-scratch
https://itunes.apple.com/us/app/scratchjr/id895485086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pyonkee/id905012686?mt=8
https://scratch.mit.edu/scratch2download/
https://scratch.mit.edu/scratch2download/
https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/
https://scratch.mit.edu/
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Käyttöliittymä Scratch 2.0
Käyttöliittymä on jaettu neljään isoon lohkoon, jonka lisäksi on yläpalkki.

Yläpalkissa sijaitsee kolme kuvaketta. Ensimmäinen kuvaa 
kielivaihtoehtoja, se on merkattu rautalankapallolla. Sitä napsauttamalla voi 
vaihtaa käyttöliittymän kielen. Vieressä sijaitsee ”Tiedosto”, jota 
napsauttamalla voi tallentaa ja julkaista projektin. Muokkaa -linkki 
mahdollistaa mm poiston peruuttamisen.

Scratchin käyttöliittymä on saanut vaikutteita peliohjelmoinnin puolelta, 
koska siinä on mukana sellaiset elementit kuin näyttämö ja hahmot. 
Näyttämöstä käytetään joissakin yhteyksissä nimitystä esiintymislava. Siinä 
näkyy suoritettavan ohjelman lopputulos. Hahmot ovat ohjelmoinnin 
kohteita eli ne tekevät ruudulla toimintoja, jotka niille on ohjelmoitu. 
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Näyttämön saa suurennettua näyttämön vasemmassa reunassa olevasta 
painikkeesta..

Komentoja ei tarvitse kirjoittaa vaan ne ovat kuin Lego-palikoita, joita 
voidaan raahata koodialueella.
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Hei maailma!
Moni ohjelmoinnin opas alkaa sillä, että ensimmäinen ohjelma tulostaa 
ruudulle tekstin ”Hello, world”. Se on samalla testiohjelma eli onnistunut 
suoritus kertoo, että kaikki on kunnossa isompia projekteja varten. Jos taas 
teksti jää tulostumatta on se merkki siitä, että jossakin on vikaa. Tämä 
käytäntö levisi Brian Kernighanin ja Dennis Ritchien vuonna 1978 
julkaistun kirjan, The C Programming Language myötä. 

Koska kyseessä on vanha perinne niin teemme Scratchilla samanlaisen 
testin eli tulostamme ruudulle tekstin ”Terve maailma!”.

Tarvitsemme ensin ”palikan”, jolla ohjelma käynnistetään. Sellainen löytyy 
kohdasta ”Tapahtumat” eli sieltä raahataan palikka ”Kun klikataan” 
koodialueelle.

Seuraavaksi siihen liitetään teksti eli koodialueelle raahataan kohdasta 
”Ulkonäkö” palikka ”Sano Hello”. Kiinnitä palikka siihen palikkaan, jonka 
raahasit aiemmin.
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Muuta teksti ”Hello!” napsauttamalla kyseistä kenttää ja kirjoita sinne 
”Terve maailma”.

Sitten on testin aika eli kokeillaan toimiiko Scratch kuten sen pitää. 
Napsauta vihreää lippua, jonka jälkeen hahmon pitäisi sanoa ”Terve 
maailma!”

Mikäli lopputulos oli halutunlainen voit tallentaa ensimmäisen Scratchillä 
tekemäsi ohjelman.
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Mustekalapeli
Scratchiin pääsee helpoiten sisälle, kun alkaa vaan tehdä. Teemme 
seuraavaksi yksinkertaisen pelin.

Pelin ideana on, että pieni mustekala kerää meren pohjaan tippuneita tähtiä. 
Hänen työtään vaikeuttaa sukeltaja, joka varastaa hänen keräämänsä tähdet. 
Mustekalan riesana ovat myös haikalat sekä meritähti. Mikäli mustekala 
törmää jompaankumpaan em. hahmoista niin se on välitön kuolema eli 
”Game over”.

Uusi projekti
Aloita napsauttamatta linkkiä ”Tiedosto” ja valitse ”Uusi”.

Poista kissa -hahmo
Kissa ei sovellu tähän peliin, joten se pitää poistaa. Napsauta yläpalkista 
kuvaketta ”Sakset” ja sen jälkeen ruudulla näkyvää hahmoa.
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Taustan vaihto
Valkoinen tausta ei ole mitenkään aidontuntuinen peliä ajatellen, joten se 
kannattaa vaihtaa. Napsauta välilehti ”Taustat” aktiiviseksi ja sen jälkeen 
napsautat painiketta ”Valitse kirjastosta”.

Valitse taustaksi ”underwater 2”.

Kun tausta on valmis, napsauta jälleen välilehti ”Scriptit” aktiiviseksi”.
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Hahmo 1 – mustekala
Kun olet saanut taustan muutettua on päähahmon aika. Napsauta kuvaketta 
”Valitse hahmo kirjastosta”.

Valitse ”Octopus”.

Hahmon pienentäminen

Mustekala on liian iso peliä varten, joten pienennä sitä napsauttamalla 
yläpalkin painiketta ”Pienennä hahmoa” ja sen jälkeen napsautat mustekalan
kuvaa useamman kerran (noin 10 kertaa).
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Lopeta pienentäminen, kun hahmo on mielestäsi sopivan kokoinen peliä 
varten. Sijoita hahmo lähelle pohjaa.
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Hahmon animointi

Mustekalaan saa eloa kirjoittamalla sille seuraavan koodin koodialueelle.

Hahmon ohjelma alkaa, kun napsautat vihreää 
lippua.

Viive asuteiden vaihdon välillä on 0.2. Ilman 
tätä komentoa olisi animaatio liian nopea.

Seuraava asuste. Hahmolla on useita ulkoasuja 
(mustekalalla 2). Kun niitä vaihdetaan, syntyy 
vaikutelma animaatiosta.

Animoinnin pitää olla jatkuvaa. Siksi on 
käytettävää silmukkaa eli kaikki komennon 
sisällä oleva koodi suoritetaan uudestaan ja 
uudestaan aina vaan.

Kokeile toimiiko animaatio. Jos toimii niin jatka, muutoin korjaa.

Mustekala pitää voita ohjata jotenkin ja Scratchissä on monta vaihtoehtoa. 
Yksinkertaisinta on tehdä niin, että mustekala seuraa hiiren liikkeitä.
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Ensimmäinen palikkaa käynnistää pelin eli klikattuasi vihreää lippua on peli
käynnissä. Sen jälkeen hahmo menee aina sinne missä hiiren osoitin on.

HUOM! Tässä tarvitaan silmukkaa eli toistolausetta. Ilman sitä hahmo 
liikkuisi kerran sinne missä hiiren sattuu olemaan ja jäisi sinne. 

Hahmon paikka pelin alussa

Kun käynnistät ohjelman, seuraa mustekala välittömästi vihreän lipun luo. 
Korjaa tilanne siten, että hahmo on pelin alussa ruudun keskellä ja hahmo 
alkaa seurata hiirtä vasta, kun sitä klikataan. Eli lisää koodiin uusi vihreä 
lippu ja muuta aiemmassa koodissa vihreän lipun tilalle ”Kun tätä hahmoa 
klikataan”.

HUOM! Muista tallennus eli tallenna pelisi tässä vaiheessa.
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Hahmo 2 – tähti
Mustekala on valmis, mutta se ei voi kerätä mitään, koska tähdet puuttuvat. 
Lisää uusi hahmo napsauttamalla painiketta ”valitse uusi hahmo 
kirjastosta”.

Valitse ”Star 1”.

Hahmon pienentäminen

Pienennä tähti samalla tavalla kuin pienensit mustekalan.
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Hahmon ilmestyminen satunnaisiin paikkoihin

Pelin haastavuus perustuu siihen, että tähdet ilmestyvät sattumanvaraisiin 
paikkoihin. Paikat määrätään x ja y -koordinaateilla. Keskellä ruutu on nolla
piste eli sen koordinaatit ovat x=0 ja y=0.

Tosin ihan ensimmäiseksi tähden täytyy olla piilossa, kun peli alkaa. 

Seuraavaksi hahmon pitää näkyä sattumanvaraisissa paikoissa 3 sekunnin 
ajan. Tässä kannattaa käyttää apuna kloonia, joka on uusi toiminto Scratchin
versiossa 2. Eli hahmosta voidaan luoda useita klooneja ohjelmallisesti ja 
mikä parasta klooneja voidaan käskeä yhdellä ja samalla scriptillä.

Kirjoita seuraavanlainen koodi.

Toiminto alkaa, kun klooni on luotu.
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Klooni (tähti) menee tiettyyn paikkaan 
ruudulla.

Laitetaan x:lle sattumanvaraisuutta eli 
se voi ilmestyä x-akselilla mihin 
tahansa (vasen reuna -200 ja oikea 200)

Laitetaan sattumanvaraisuutta y-
akselille eli se voi ilmestyä ihan 
alareunaan (-200) ja ylin kohta on 
keskiväli korkeussuunnassa (0).

Klooni (tähti) tulee näkyviin.

Klooni näkyy vain hetken.

Kloonille sattumanvaraisuutta. Eli tähti 
näkyy sattumanvaraisesti 2-5 sekunnin 
ajan.

Piilota tähti

Tuhoa klooni, jotta se ei jää turhaan 
piiloon pelialueelle.

Kloonin toiminta on valmis, jonka jälkeen voit ohjelmoida kloonauksen ja 
aiemmin aloittamasi koodin jatkeeksi.

Klooneja luodaan jatkuvasti eli siksi on 
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käytettävä silmukkaa.

Tarvitaan viive, jottei klooneja synny liian 
nopeaan tahtiin.

Viive on sattumanvarainen eli 1-5 sekuntia.

Suorita kloonaus.

Testaa toimivuus eli ilmestyykö tähtiä ja muista tallennus.

Pisteet – muuttuja
Pisteet ovat muuttujia eli ne saavat uuden arvon sen mukaan kuinka tähtien 
keräys edistyy.

Valitse ”Tieto” ja ”Tee muuttuja”.

Laita muuttujan nimeksi pisteet.

Tämän jälkeen näyttämölle ilmestyy muuttuja nimeltä ”pisteet”.

Jari Sarja Otavan Opisto 2015



Scratch 2 18

Yksi piste lisää - ehtolause

Pisteet kertyvät tähtien keräämisestä, joten napsauta hahmoista tähti 
aktiiviseksi ellei se ole jo aktiivinen.

  

Muodosta uusi ohjelma seuraavan kaavan mukaisesti.
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Tähdet ovat kloonattuja, siksi tällainen 
aloitus.

Tarvitaan silmukka, jotta koko pisteitä 
lisätään. Eli tarkistus suoritetaan 
uudestaan ja uudestaan.

Ehtolause, joka määrittää ehdot.

Tarkistetaan tapahtuuko osuma eli tähti 
ja mustekala törmäävät.

Yksi piste lisää jokaisesta osumasta.

Tähti piiloon, koska se on jo kerätty 
talteen.

Sitten testaat kuinka pelisi toimii ja muista jälleen tallennus.

Pisteet nollataan – muuttujan alustus

Huomasit ehkä, että pisteet eivät koskaan nollaudu vaan ne kertyvät koko 
ajan. Tämä korjaantuu sillä, että pelin alussa muuttuja pisteet alustetaan eli 
sille annetaan arvoksi 0. Voit tehdä sen seuraavalla tavalla.

Aloita uusi peli ja katso, että nollautuivatko pisteet.

Sukeltaja – hahmo 3
Pelissä pitää olla myös esteitä. Luo sinne sukeltaja, johon osuessaan pisteet 
nollautuvat.
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Valitse uusi hahmo kirjastosta.

Valitse ”Diver 1”.

Laita sukeltaja lähelle pohjaa ja luo sille seuraavanlainen koodi.

Sukeltaja aloittaa heti pelin alussa, kun 
lippua napsautetaan.

Hahmo katsoo aina pohjaa kohden ja etenee 
etuperin.

Silmukka pitää sukeltajan liikkeessä.

Sukeltaja on hidas. Siksi numero 1 (liiku 1 
askelta).

Sukeltaja kääntyy aina pelialueen reunassa.
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Nollaa pisteet seuraavalla koodilla.

Eli kokonaisuudessaan sukeltajan koodi näin kuten alla.

Haikalat 
Lopuksi vielä paha vihollinen eli haikala. Valitse kyseinen hahmo ja 
pienennä sitä samalla tavoin kun olet pienentänyt aiempia hahmoja (noin 
kolme napsautusta).

Kirjoita haikalalle seuraavanlainen koodi.
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Eli tässäkin kannattaa käyttää kloonia, jolloin ruudulla voi olla satunnaisesti 
useampi haikala.

Aloita kloonina.

Haikala sijoitetaan vasempaan 
yläkulmaan.

Osoita suuntaan. Eli haikalan 
lähtökulma.

Lähtökulma on satunnainen välillä 110-
180.

Haikalan klooni tulee näkyviin.

Silmukka, jotta haikalan liike olisi 
jatkuvaa. Eli tämän sisässä oleva koodi 
suoritetaan uudestaan ja uudestaan.

Liikkeen nopeus ja pituus.

Ehtolause. Jotakin tapahtuu, jos ehto 
toteutuu.

Mustekalan y-sijainti.

Looginen operaattori. -220 on 
pelialueen alareuna.

Klooni poistetaan

Sitten pitää laittaa haikala kloonautumaan.
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Ohjelman aloitus.

Haikala piiloon.

Silmukka, jonka sisällä olevat komennot 
suoritetaan uudestaan ja uudestaan.

Odotus eli ei liian nopea kloonaamista.

Odotukseen sattumanvaraisuutta eli uusi 
haikala ilmestyy 1-10 sekunnissa. Joskus 
kuluu aikaa tuskin lainkaan ja joskus se 
vaan kestää ja kestää.

Luo klooni.

Game Over

Kun haikala osuu mustekalaan tapahtuu jokaisen pelaajaan kauhistus eli 
”Game Over!”.

Tee ensin uusi tausta, johon tulee teksti ”Game Over”. Valitse välilehti 
”Tausta” ja kopio tausta ”underwater”.
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Kirjoita teksti ”Game Over” hyödyntämällä tekstityökalua (T-kirjain).

Valitse aiempi tausta aktiiviseksi ja siirry välilehdelle Scriptit.

Aktivoi haikala.
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Kirjoita sille koodi, joka tarkistaa tapahtuiko osuma. Jos tapahtui niin lähetä 
viesti. Viesti voi olla ”Game Over”.

Koska on kyse klooneista on aloitettava 
komennolla, joka koskee klooneja.

Jälleen tarvitaan silmukkaa eli aina vaan 
tarkistetaan uudestaan ja uudestaan.

Game overille ehto.

Tapahtuiko kosketus vai ei?

Lähetä viesti. 

Eli valitse uusi viesti ja kirjoita esim. 
”Game Over”.
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Napsauta tausta aktiiviseksi. 

Kirjoita sille seuraava koodi.

Eli, kun viesti on vastaanotettu niin tausta vaihtuu. 

Kokeile pelisi toimivuutta ja muista tallennus.

Peli on vielä hieman hassu, koska uusi peli alkaa väärästä taustasta. Kirjoita 
taustalle seuraava koodi.
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Eli kokonaisuudessaan näin.

Toinen hassu piirre on, että peli ei lopu. Joten sille pitää luoda vielä 
pysäytyskoodi. Napsauta haikala aktiiviseksi ja lisää lopetuskoodi, joka on 
”Pysäytä kaikki”.

Laita se heti ”Game Over” - viestin jälkeen.

Ehdollinen meritähti
Peli on vielä aika helppo, joten lisää peliin meritähti, joka on paikallaan niin
kauan kunnes pisteitä on 10. Sitten se aktivoituu ja alkaa seurata mustekalaa
sattumanvaraisella vauhdilla.

Valitse hahmoksi ”Starfish”.

Pienennä se sopivan kokoiseksi ja sijoita se oikeaan yläkulmaan.
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Kirjoita sille seuraavanlainen koodi, jolla saat aikaiseksi animaation.

Luo sille myös seuraavanlainen koodi.
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Aloituskomento

Hahmon paikka pelin alussa.

Silmukka eli sen sisällä olevat 
komennot uudestaan ja uudestaan.

Ehtoja jos niin – muutoin.

Jos pisteet yli 10.

Jos pisteet yli 10 niin lähde 
seuraamaan sattumanvaraisella 
vauhdilla.

Jos pisteet alle 10 niin hidas liike.

Sitten tarvitaan vielä meritähdelle se Game Over viesti.
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