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YLEISTÄ
Scratch on MIT (Massachusetts Institute of Technology) valmis-

tama 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 näyttä-

viä 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 tar-

vitsee 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 samanlai-

set.

Paljonko se maksaa?
Scratchin kaikki versiot ovat maksuttomia.
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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/


Mistä löydän ohjeita?
Scratchin suuren suosion vuoksi on sille saatavissa ohjeita mo-

nessa 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 Creati-

ve 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


KÄYTTÖLIITTYMÄ SCRATCH 2.0
Käyttöliittymä on jaettu neljään isoon lohkoon, jonka lisäksi on 

yläpalkki.

Yläpalkissa sijaitsee kolme kuvaketta. Ensimmäinen kuvaa kieli-

vaihtoehtoja, se on merkattu rautalankapallolla. Sitä napsaut-

tamalla voi vaihtaa käyttöliittymän kielen. Vieressä sijaitsee 

”Tiedosto”, jota napsauttamalla voi tallentaa ja julkaista projek-

tin. Muokkaa -linkki mahdollistaa mm poiston peruuttamisen.
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Scratchin käyttöliittymä on saanut vaikutteita peliohjelmoinnin 

puolelta, koska siinä on mukana sellaiset elementit kuin näyt-

tämö 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. 

Näyttämön saa suurennettua näyttämön vasemmassa reunas-

sa olevasta painikkeesta.

Komentoja ei tarvitse kirjoittaa vaan ne ovat kuin Lego-palikoi-

ta, 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 testioh-

jelma 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 sa-

manlaisen testin eli tulostamme ruudulle tekstin ”Terve maail-

ma!”.

Tarvitsemme ensin ”palikan”, jolla ohjelma käynnistetään. Sel-

lainen löytyy kohdasta ”Tapahtumat” eli sieltä raahataan palik-

ka ”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 pi-

tää. Napsauta vihreää lippua, jonka jälkeen hahmon pitäisi sa-

noa ”Terve maailma!”
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ÖTÖKKÄRALLI
Tämä peli perustuu oppaaseen ”Kom igång med Scratch”.  Idea-

na on ohjata ötökkää oikealle ja vasemmalle ajorataa pitkin.

Uusi projekti
Napsauta palkista kohtaa ”Luo”.

Laita projektin nimeksi ”Ötökkäralli”.

Poista kissa
Scrtachin oletushahmo on kissa. Tällä kertaa teemme kuitenkin 

ötökkäpeli eli kissa on poistettava. Poistaminen onnistuu hiiren 

kakkospainikkeen avulla. 
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Koppakuoriainen
Valitse uusi hahmo napsauttamalla kuvaketta ”Valitse hahmo 

kirjastosta”.

Valitse ”Beetle” napsauttamalla sitä kaksi kertaa.

Kuoriainen on liian iso peliä varten, joten sitä on pienennettävä. 

Napsauta ensin pienennä painiketta ja sen jälkeen kuoriaista 10 

kertaa.

Peli käyntiin
Peli käynnistyy, kun klikataan vihreää lippua. Valitse tapahtu-

mista käsky ”Kun klikataan” ja siirrä se koodaus tilaan.
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Otökkä on saatava liikkumaan, joten lisää sinne käsky liiku 10 

askelta.

Kokeile pelin toimivuutta napsauttamalla vihreää lippua
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Tässä vaiheessa ötökkä liikkuu 10 askeltaa eteenpäin, joka kerta

napsautettaessa vihreää lippua. On fiksumpaa laittaa ötökkä 

liikkumaan eteenpäin koko ajan komennolla ikuisesti. Ötökälle 

sopiva vauhti voisi olla 2 eikä 10. Joten koodi tässä vaiheessa 

näin kuten alla.

Koordinaatit

Olisi kätevää, jos ötökällä olisi pelin alussa jokin lähtöpiste. Lai-

tetaan tässä vaiheessa lähtöpisteeksi 0,0 eli ihan pelikentän 

keskeltä.

Koordinaatit menevät Scratchissa kuten alla olevassa kuvassa. 

Keskellä x on nolla ja y on nolla. X-akselin ääripäät ovat -240 ja 

240. Y-akselin vastaavat luvut ovat -180 ja 180.
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              Toistorakenteet ovat silmukoita, joiden avulla voidaan
suorittaa jokin asia useamman kerran peräkkäin. Yllä olevassa
esimerkissä silmukkaa toistetaan ikuisesti eli niin kauan
kunnes ohjelma lopetetaan.

!



Komento Selitys

Tapahtuma -skripti.
Tämä aloittaa pelin.

Liike -skripti.
Hahmo siirretään kohtaan 0,0.

Ohjaus -skrpti.
Silmukka, jota toistetaan kunnes 
peli loppuu.

Liike -skripti.
Liiku 2 askelta eteenpäin.
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Ötökän ohjaaminen
Ötökkä, joka liikkuu vain eteenpäin ei ole mitenkään kiva tai eri-

koinen. Lisätään ötökälle sellainen ominaisuus, että sitä voi oh-

jata nuolinäppäimillä oikealle tai vasemmalle.

Kokeile pelin toimivuutta. Napsauta ensin pysäytä -painiketta. 

Napsauta sen jälkeen vihreää lippua ja kokeile ohjata ötökkää.
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Rata
Ötökän ohjaaminen ilman kolareita on tylsää, joten tehdään 

uusi tausta, jotta pelissä olisi haastetta.

Napsauta kuvaketta ”Piirrä uusi tausta”

Napsauta maalipönttöä.

Valitse vihreä väri.
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              Scrathissä on valmiita taustoja, mutta rallirata puuttuu.
Nyt teemme tausta itse Scratchin piirtotyökaluilla.!



Klikkaa valkoista aluetta ja se muuttuu vihreäksi.

Valitse sivellin.
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Laita siveltimen kooksi suurin mahdollinen ja väriksi valkoinen. 

Kyseiset asetukset löytyvät piirtoeditorin alalaidasta.

Piirrä sen jälkeen rata alla olevan kuvan mukaisesti. Tärkeää on 

jättää yläreunaan hieman tilaa.
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Napsauta sen jälkeen hahmo aktiiviseksi.

Kokeile peliä.
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              Ole tarkkana, että koodaat hahmoille etkä taustalle. 
Siksi tuossa yllä pyydetään napsauttamaan hahmo aktiiviseksi.!



Aseta ötökkä lähtöruutuun
Ötökkä ei ole pelin alkaessa lähtöruudussa. Pura aiempi koodi.

Siirrä ötökkä oikeaan paikkaan.

Siirrä sen jälkeen ötökän sijainti koodiin ja yhdistä se.
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Eli valitse Liike -komennoista ”mene kohtaan”. X ja Y koordinaa-

tit ovat nyt oikein. 

Poista vanhat koordinaatit ja yhdistä koodi.

Ötökkä osoittaa vielä väärään suuntaan, joten korjaa se lisää-

mällä komento ”Osoita suuntaan 90”.
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Komento Selitys

Tapahtuma -skripti.
Tämä aloittaa pelin.

Liike -skripti.
Hahmo on matkalla oikealle.

Liike -skripti.
Ötökkä siirretään koordinaatiston 
kohtaan -130, 94.

Ohjaus -skrpti.
Silmukka, jota toistetaan kunnes 
peli loppuu.

Liike -skripti.
Liiku 2 askelta eteenpäin.

Tarkista osuuko ötökkä reunaan
Radalla pysyminen on helppo tarkistaa värin avulla. Joten tarvi-

taan seuraavanlainen koodi.
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              Saat vaihdettua värin (koskettaako väriä) napsauttamalla sitä
hiirellä. Sen jälkeen napsautat haluttua väriä eli tässä
tapauksessa vihreää taustaväriä.

!



Yhdistä koodi aiempaan koodiin. 

Pelin tulisi nyt toimia kuten kuvassa.
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Koodin hiontaa viestin avulla
Peli ei lopu vaan kuoriainen pääsee jatkamaan matkaa. Ratkais-

taan tämä siten, että kuoriaisen osuessa seinään lähetetään 

viesti ”Uusi peli”. Valitse tapahtumista ”lähetä viesti” ja luo siellä

uusi viesti

Sijoita käsky paikoilleen.

Seuraavaksi tarvitaan tieto, mitä tapahtuu, kun tulee viesti ”uusi

peli”. Sama viesti kannattaa laittaa pelin alkuun. Viestin saa-

puessa tehdään sitten aloitustoimet. Koodi muokataan kuten 

alla.
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Kolme yritystä
Usein peleissä saa yrittää kolme kertaa joten lisätään peliin 

muuttuja, jonka nimi on kolari.
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Muuttuja kannattaa alustaa heti pelin alussa eli sille annetaan 

jokin arvo. Tässä tauksessa arvo on 3.

Kyseinen käsky kannattaa sijoittaa siihen osaan missä vastaan-

otetaan viesti ”uusi peli”.

Vähennä muuttujasta kolari aina yksi, kun tulee kolari.
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              Muuttujiin  ohjelma tallentaa tietoa ohjelman suorittamisen
ajaksi. Muuttujalla on jokin nimi ja arvo.!



Tässä vaiheessa koodi on näin kuten alla.

Poista lähetä viesti ”uusi peli”.

Kokeile peliä. Huomaat, että peli jatkuu, vaikka olisit kolaroinut 

kolme kertaa.
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Valitse ohjaus -komennoista ”jos niin muuten komento”.

Laita ehdoksi, että jos kolari on suurempi kuin nolla. Löydät 

operaattorit kohdasta toiminnot (vihreä väri). Muuttuja nimeltä 

kolari löytyy kohdasta ”Tieto” (oranssi väri).
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              Ehtolauseiden avulla suoritetaan valintoja. Ehto määrittää
mikä valinta suoritettaan. Scratchissä ehtolauseet löytyvät
keltaisesta skriptistä.

!



Sitten siitä aiemmasta koodista siirretään käskyt, joilla peli toi-

mii.

Eli yhdistettynä kuten alla.

Sitten tarvitaan se muuten osio eli mitä tapahtuu, kun on kola-

roitu kolme kertaa. Tämä on kätevintä hoitaa siten, että lähe-

tään viesti ”Game over!”.

Eli kokonaisuudessaan koodi olisi näin.

Scratch - ötökkäralli otavanopisto.fi
Jari Sarja, 2016 29

              Operaattoreita tarvitaan erilaisten laskutoimituksien ja
vertailujen  suorittamiseen. Scratchissä operaattorit löytyvät
kohdasta ”Toiminnit”.

!



Siirrä koodi osaksi pääkoodia ikuisesti -käskyn sisään.

Koodi kokonaisuudessaan näkyy alla.
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Tee komento, joka vastaanottaa viestin ”Game over!”

Testaa peliä.
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Peli toimii ja ”Game overin” sattuessa ötökän matka tyssää, 

koska siellä on komento ”pysäytä kaikki”. Ötökkä pyörii vielä, 

koska sille voidaan uusia aloituskäskyjä samaan tapaan kuin jos

napsautettaisiin vihreää lippua.

Nopeuden säätö
Pelissä ei voi lisätä kaasua saati jarruttaa. Mutta tämäkin on-

gelma ratkeaa muuttujan avulla.

Peli alkaessa nopeuden on oltava nolla.
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Sitten lisätään tai vähennetään nopeutta.

Sitten laitetaan nopeus paikoilleen eli muutetaan kohta ”liiku 2 

askelta” siten, että siellä on muuttuja nopeus.
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Siirrä tässä vaiheessa muuttujat rinnakkain näyttämölle.
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Ajastin
Laitetaan peliajaksi 60 min. Siihen tarvitaan uusi muuttuja ajas-

tin, jonka arvo on peli alkaessa 60 sekuntia. 

Sitten itse ajastin näin kuten alla.
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Paljonko ehti ötökkä liikkua?
Ötökän kulkema matka saadaan selville, kun tehdään uusi 

muuttuja nimeltä matka. Sekin on pelin alkaessa yhtä kuin nol-

la.

Sitten matka saadaan näin-
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Bugeja
Ohjelmassa on bugeja eli se toimii hieman oudosti.  Yksi bugi 

liittyy siihen, että joissakin tilanteissa pelin alkaessa ötökkä sa-

noo ”Game over!”. Tämä johtuu pienestä bugista, joka on ohjel-

man alussa. Koodia suoritetaan ylhäältä alaspäin, joten viestin 

lähettämisen jälkeen koodin suorittaminen jatkuu suoraan 

alaspäin.

Komento kannattaa korjata seuraavasti. Eli vaihdetaan lähetä 

”uusi peli” käskyn  tilalle ”lähetä uusi peli ja odota” käsky
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Nyt koodi toimii siiten, että viestin lähettämisen jälkeen se 

odottaa, että viesti ”uusi peli” on suoritettu ja vasta sitten koo-

din suorittamista jatketaan.

Toinen bugi liittyy ajastimeen eli vaikka olisi kolme kolari niin se 

vaan jatkaa toimintaansa. Ajastimelle on asetettava ehto,että 

se laskee sekunteja vain, jos kolareita on alle 3. Kätevästi hom-

ma hoituu seuraavalla tavalla.

Eli koodi korjattuna alla.
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Sitten on vielä yksi bugi eli matka ei koskaan nollaudu, koska 

muuttujaa ei ole alustettu. Korjataan sekin.
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              HUOM! Mikäli teet websivuston omalle koneellesi esim. 
XAMPPin avulla, ei sähköpostin lähettäminen onnistu lainkaan.
Sähköpostin lähettäminen on mahdollista vain verkossa 
olevilta palvelimilta.

!
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