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Riihimäki opetuksen näkökulmasta

• VAKA
– Esiopetus ja IP -toiminta

• Perusopetus
– 8 alakoulua (1. – 5. –luokat)
– 3 yläkoulua (6. – 9. –luokat)

• montessoriopetus alakouluikäisille oppilaille (Patastenmäen puukoulu)
• musiikkipainotteinen opetus (Eteläinen, Harjunrinne)
• joustava perusopetus eli omaura (Kara)
• lisäopetus eli 10.lk (Kara)
• valmistava opetus (Peltosaari, Harjunrinne)
• kuntouttavat luokat (Uramo, Pohjolanrinne)

Riihimäen lukio ja aikuislukio
- Opiskelijamitoitus 520 /(480)



Robotiikka ia IOT otsikoissa

• Tulevaisuuden osaaja hoitaa robotin kanssa ihmisten asioita (OPH 2014)



EVA 2017. ROBOTIT TÖIHIN Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? 

• Uusi työnjako
– Robottien yleistyminen ei johda massatyöttömyyteen.

– Nykyinen tuotanto vähemmällä työmäärällä. 

– Arviolta 7 % työpaikoista korvautuu automatisoimisella.

– Robotisoituminen synnyttää ihmiselle täysin uusia töitä. 

– Ihmisen työn valtteina ovat kyky ongelmanratkaisuun ja 

monimutkaiseen viestintään. (Antti Kauhanen 2016, 10)

• Enemmän inhimillistä hoivaa

– Robotit hoitavat ainakin 20 prosenttia sairaaloiden sairaanhoitajien ja vanhusten 
pitkäaikaishoidon lähihoitajien työtehtävistä.

– Käytettävissä olevan robotiikan avulla välitön potilastyön määrä voidaan nostaa 
kolmesta liki neljään työpäivään viikossa. (Cristina Andersson 2016, 36 )



Mitä koulussa pitäisi oppia?

• Tärkeimmät työelämätaidot
– Vuorovaikutus ja viestintä (tunneäly, empatia, kuuntelu) 

– Itsensä johtaminen, priorisointi ja keskittyminen 

– Kokeilevuus, nopea oppiminen ja oppimistavoitteen määrittely 

– Yrittäjähenkisyys asenteena ja taitona pyrkiä uuteen 

– Luovuus, vaihtoehtojen etsiminen ja lateraalinen ajattelu (Taneli Tikka 2016, 73)



Robotiikan oppimisympäristöistä
• VEX tuoteperhe kehitetty ja suunniteltu  

robotiikan opetusta varten

• Mahdollistaa opetussuunnitelmallisen jatkumon 
rakentamiseen 

• Sisältää rajattoman määrän rakenneratkaisuja, 
älykkäitä antureita ja toimilaitteita

• Ohjelmointi RobotC -kielellä

• Käytössä maailmanlaajuisesti erityisesti 
Euroopan ulkopuolella

• VEX IQ perusopetuksen 5.-8. luokille

• VEX EDR perusopetuksen 9. luokka, lukio ja 
ammatillinen opetus sekä ammattikorkeakoulu



VEX -robotiikkakilpailuista

• Vuosittain maailmanlaajuinen haastetehtäväkilpailu kahdessa sarjassa 
– VEX IQ: 

• 8-14 vuotiaat
– VEX EDR

• Perusopetuksen päättövaihe
• Lukio
• Ammattikorkeakoulu

• MM –kilpailut vuosittain Louseville; Kentucky; USA
– Riihimäeltä Suomen 1. joukkue 2016

• Viralliset SM -kilpailut Riihimäellä 12.-13.2017
– 37 joukkuetta ympäri Suomen

• Vuoden 2018 SM –kilpailut Riihimäellä 11.-12.1.2018



Robotiikkaopetuksen tavoitteet

• Kehittää ja laatia Riihimäellä robotiikan opetussuunnitelmaan 
perustuva koulutuksellinen jatkumo perusopetuksen 3. 
luokalta ammattikorkeakouluopintoihin.

• Lisätä nuorten tyttöjen ja poikien kiinnostusta 
teknologiateollisuuden ammatteja kohtaan esim. metallialalla.

• Tutustuttaa oppilaat ja opiskelijat teknologiateollisuuden 
ammatteihin ja tuotantoteknologiaan esim. mallintamalla 
paikallisen elinkeinoelämän ja teollisuuden käyttämää 
tuotantoteknologiaa. 

• Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että jokaisella robotiikkaa 
opettavalla koululla ja oppilaitoksella on vähintään yksi 
paikallinen tuotannossaan robotiikkaa hyödyntävä 
kummiyritys.



Mitä Riihimäellä on tehty

Vuosi 2014  
• VEX IQ kerho-opetuskäyttöön keväällä 2014
• Kerhot käynnistyvät syksyllä
• VEX IQ oppimisympäristön esittely STAILI ry:n   tapaamisessa

Vuosi 2016 
• Huhtikuu

– Robotiikan MM –kilpailumatka USA; Kentucky; Louisville
• Kesäkuu

– Sivistyslautakunnan päätös robotiikkaopetuksesta valinnaisena 
oppiaineena perusopetuksen 6. luokalla

• Syyskuu
– Opettajien robotiikkaopetuksen täydennyskoulutuksen 1. aalto

• Lokakuu
– Robotiikkaopetus valinnaisena oppiaineena käynnistyy 

perusopetuksen 6. luokalla
• Joulukuu

– Robotex 2016 tapahtuma Tallinnassa 1.-3.12.2016



Tammikuu 2017
– Robotiikan SM –kilpailut VEX IQ –oppimisympäristössä 

Riihimäellä 12.-13.1.2017

Helmi-, maaliskuu 2017 
– Robotiikan opetussuunnitelma perusopetuksen 3.-5. luokille sekä 

perusopetuksen 7.-9 luokille lausunnoille
– HAMK – lukioneuvottelut 20.3.

Huhtikuu
– Yhteistyöneuvottelu Turun yliopiston kanssa 3.4.2017
– ITK –kongressi Aulangolla 

• Invited -puheenvuoro ja Tulevaisuuden larba –paja
– Kummisopimukset

– Kone Oyj, Konecranes oy, FirstRound Oy
Toukokuu

– Riihimäki strategian hyväksyntä kaupunginvaltuustossa
• Robotiikka- ja teatteritaidelukio yhdeksi kärjeksi

– Robotiikan OPS:n hyväksytään sivistyslautakunnassa
– Syksyllä täydennyskoulutettavien opettajien valinta

Vuosi 2017



Valinnaisista oppiaineista

• Perusopetuksessa tavoitteena on taata oppilaalle 
monipuoliset oppiainevalinnat sekä tukea laajaa 
yleissivistystä ja osaamista.

• Pyritään myös rakentamaan laaja kieliohjelma ja 
tukemaan oppilaiden vieraiden kielien opiskelua.

• Valinnaisaineet ja taito- ja taideaineiden valinnaiset 
tunnit on jaettu neljään koriin. 

• Oppilas ei voi valita samaa oppiainetta koreista 1-3.
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Robotiikka Riihimäellä (luonnos 12.1.2017)

Matematiikka

3.-4. lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.-9.lk

Ympäristöoppi
Robotiikka yhteisenä käsityönä

Robotiikka (käsityö)

Tieto-
tekniikka

Ohjelmointi
Oman koulun kerhotoiminta

Kilpailutoiminta kotimaassa

Kilpailutoiminta ulkomailla

Laaja-alainen osaaminen

VEX IQ

VEX EDR

Kaikille 
yhteinen 
opetus

Valinnais
aine

Kerho-
toiminta

Fysiikka

Robotiikka

Robotiikka



Oppilaat robotiikan parissa



Kentucky 2016





Robotteja lukuvuodelta 2015-2016







Lopuksi

• Robotiikkaopetuksen kehittämiselle on kaupungissamme 
johtavien kunnallispoliitikkojen ja viranhaltijoiden tuki. 

• Hanke toteutetaan pääsääntöisesti Riihimäen kaupungin 
talousarviomäärärahoilla. 

• toivomme kummiyrityksiltämme tukea 
robotiikkaopetustapahtumien järjestämiseen, Riihimäen 
hankekokemusten levittämiseen sekä 
oppilasjoukkueiden kilpailumatkakustannuksiin. 

• Robotiikkaopetuksen laajeneminen myöhemmin 
Riihimäen lukioon edellyttää VEX EDR -
oppimisympäristöjen hankintaa, joihin toivoisimme 
saavamme tukea kummiyrityksiltä. 

• Ulkopuolinen hanke- tai osarahoitus helpottaa oleellisesti 
poliittista päätöksentekoa.



Tulevaisuuden haasteita

• Opettajien osaamisperustan vahvistaminen

• Opettajien robotiikan opetuksen perusteiden koulutus
• Luokanopettajien osalta käynnistymässä

• Oulun yliopisto & Helsingin yliopisto?
• Aineenopettajat

• Turun yliopisto Rauman opettajankoulutuslaitos?

• Opettajien täydennyskoulutus
• Kuka tuotteistaa?

• Opetussuunnitelma ja sen kehittäminen
• koulutuksellinen jatkumo
• opintomatka syksyllä UK/USA

• Kilpailutapahtumat
• VEX IQ SM-kilpailut Riihimäen Ureheilutalolla11.-12.1.2018 

• http://www.youtube.com/watch?v=SSALXi3A0Eg&feature=youtu.be
• http://www.vexrobotics.com/vexedr/why-vexedr?ref=tile

http://www.youtube.com/watch?v=SSALXi3A0Eg&feature=youtu.be
http://www.vexrobotics.com/vexedr/why-vexedr?ref=tile


Tervetuloa Kotikaupunkiin rakentamaan yhteistä tulevaisuutta!

Kuva: Vainio Salla 2009


