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Yleissivistys mitä se on?

• Sakari Topelius (1875): 
– ”Pienen kansamme, jolla ei ole muuta rikkautta, täytyy saavuttaa menestyksensä 

hyödyllisillä tiedoilla ja perustaa arvonsa siihen, että se sivistyksessä, avuissa ja 
kaikenpuolisessa edistyksessä on maailman valistuneimpain kansain tasalla.”

• Jaakko Hintikka (2015):
– "Yleissivistyksessä ei ole kyse siitä, mitä pitäisi lukea tai opiskella, vaan tiedoista ja 

taidoista, joita ihminen nyky-yhteiskunnassa tarvitsee. Yleissivistys on ennen kaikkea 
tiedon soveltamista ongelmatilanteissa. Koska tietoa on tarjolla loputtomasti, tärkeintä 
on esittää oikeita kysymyksiä. Sherlock Holmesin tapaan ongelmatilanteissa 
kannattaa kiinnittää huomiota kaikkeen siihen, mikä poikkeaa tavallisesta.”

• Mitä on yleissivistys maailmassa, jossa automatisaatio, robotisaatio, keinoäly ja 
digitaaliset alustat muokkaavat kaikkia aloja teollisuudesta hoivaan ja 
tietotyöhön?



Visio
”RiiConnecting – tulevaisuus syntyy 

kohtaamisista” 

Riihimäellä kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaiden ja yritysten 
hyvinvointi.

Riihimäki tunnetaan ennakkoluulottomana yritysten, kulttuurin ja teknologian 
kotikaupunkina, jonka vahvuutena on robotiikkaan ja teatteriin erikoistunut 

koulutus.

Tiiviin kaupunkirakenteen sekä vahvan kiertotalousosaamisen johdosta 
Riihimäki kehittyy pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina.  

Riihimäellä kohtaat hämäläisen luonnon ja metropolialueen läheisyyden. 

Riihimäki strategia 2030



Robotiikan OPS perusopetuksessa

Oppilaita ~3050 
• Opettajia ~225
• 11 peruskoulua

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

• Vuonna 2016 verrokkikuntien kustannustehokkain opetuksen 
järjestäjä

• Perusopetuksen 1.-9. luokkien robotiikan opetussuunnitelma
– Kevät 2014 VEX IQ pilottikokeilu
– Syksy 2014 VEX IQ Suomen lanseeraus
– Lukuvuodet 2014 – 2016 kerhomuotoisena
– Kevät 2016 valinnaisaineeksi 6. luokilla 
– 31.10.2017 kaikki perusopetuksen oppilaat kattava 

robotiikan OPS –päätös
– Täysimittainen implementointi 1.8.2018 alkaen

• SALI 355 klo 11.45 – 12.15



5https://youtu.be/iMHVWvl981c

https://youtu.be/iMHVWvl981c


http://www.youtube.com/watch?v=SSALXi3A0Eg&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=SSALXi3A0Eg&feature=youtu.be


Tulevaisuuden suunnittelu- ja tuotekehitysopetuksen malli
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