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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
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Kaikille yhteinen robotiikan opetus (Jeremiah ja Eemil)

• Robotiikan opetuksen periaatteista:
– Tavoitteena on 

• Oppia pienryhmässä suunnittelemaan ja rakentamaan esineiden liikutteluun 
kykeneviä ja ympäristön tilaa havainnoivia älykkäitä robotteja

– Lähtökohtana  on
• Oppijan tasoinen ongelma, jota lähdetään pienryhmissä ratkaisemaan 

toimilaitteen suunnittelulla ja rakentamisella
• Rakennettuun toimilaitteeseen kytketään myöhemmin erilaisia antureita ja 

toimilaitteita, jotka ohjelmoidaan toimimaan halutulla tavalla 
– Arviointi:

• Oppimisprosessi dokumentoidaan ja pienryhmän toteuttama ratkaisut 
ongelmaan esitellään parannusehdotuksineen muille opetusryhmän 
jäsenille

• Esi- ja alkuopetus: 
– teemapäivinä ja työpistetyöskentelynä

• Perusopetus 3.-7. luokat
– Jokaisena vuonna vähintään 9 viikon ajan kaksi tuntia/viikko
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Esimerkkinä 6. luokan yhteinen robotiikan OPS

• Käsityö
– Havainnoidaan arjen robotiikkaa ja tutustutaan mekaanisten 

ratkaisuiden ja ohjelmoinnin yhdistämiseen. 
– Mallinnetaan kokonaisprosessina ohjelmoitu robotti, joka liikuttaa 

esinettä, (työnnin, sakset, kauha, nostin, nivelletty nostin, 
liukuhihna...)

• Ympäristöoppi
– Kitka
– Voima, liike ja välityssuhteet

• Matematiikka
– Rakennetaan geometrisia kappaleita ja kuvioita
– Harjoitellaan toimintaohjeiden antamista ohjelmoimalla  

graafisessa ympäristössä
– Harjoitellaan yksikönmuunnoksia

• Muuta
• CAD-mallinnus (tukemaan esim. symmetrian harjoittelua)



Robotiikka 5. ja 6. luokan valinnaisaineena

• Laajuus yksi vuosiviikkotunti 

• Arviointi käsityön osana

• valinnaisen robotiikkasisällöt

– Tutustutaan käytännön esimerkkien avulla mekaanisten 
ratkaisujen, sensoreiden ja ohjelmoinnin yhdistämiseen. 

– Harjoitellaan rakentamista pitkäjänteisesti ohjetta noudattaen.

– Ideoidaan, suunnitellaan ja rakennetaan opittua soveltaen 
ohjelmoitava robotti.



8.-9. luokan valinnainen robotiikka

• Laajuus: 2 viikkotuntia vuodessa

• Tavoitteet
– Oppilas oppii ryhmän jäsenenä suunnittelemaan ja toteuttamaan 

tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvan älykästä toimintaa 
sisältävän robotin 

– Oppilas syventää CAD –suunnittelun, oppimisprosessin 
dokumentoinnin ja raportoinnin taitojaan.

• Sisällöt
– Tutustutaan robottien teknologisiin ratkaisuihin ja 

toimintaperiaatteisiin.
– Harjoitellaan erilaisten mekaanisten ratkaisuiden, sensoreiden ja 

automaation yhdistämistä. 
– Tutustutaan hoivatyön ja teollisuuden käyttämiin robotteihin. 
– Tehdään tutustumiskäynti yritykseen, jossa hyödynnetään 

robotiikkaa.
– Suunnitellaan ja rakennetaan ongelmanratkaisuprosessina hoiva-

alan tai teollisuuden tarpeisiin sopiva robotti tai sen prototyyppi.
– Tutustutaan VEX EDR –oppimisympäristöön

• Arviointi: valinnaisainenumerona päättötodistukseen



Robotiikkakerhot

• Robotiikkakerhoja järjestetään perusopetuksen 3.-9. luokan oppilaille
• Kerhojen laajuus koulun päätettävissä
• tarkoitettu robotiikkarakentelusta kiinnostuneille tytöille ja pojille
• Perusopetuksen 6.-8. luokan kerhojen oppilas voi halutessaan suuntautua 

kansallisiin ja kansainvälisiin robotiikkakilpailuihin 
– Osallistuminen  kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin esikarsintojen 

kautta
– MM-kilpailuihin osallistuminen SM –kilpailumenestyksen ja erilliskutsun 

kautta



11https://youtu.be/iMHVWvl981c

https://youtu.be/iMHVWvl981c




Riihimäen lukion robotiikan erityistehtävähaku 2017



Yhteiset HAMK-Hyria-lukio robotiikkaopinnot 



Tulevaisuuden haasteita

• Opettajien osaamisperustan vahvistaminen

• Opettajien robotiikan opetuksen perusteiden koulutus
• Luokanopettajien osalta käynnistymässä

• Oulun yliopisto & Turun yliopisto
• Aineenopettajat

• Turun yliopisto Rauman opettajankoulutuslaitos

• Opettajien täydennyskoulutus

• Opetussuunnitelma ja sen kehittäminen
• koulutuksellinen jatkumo
• Toisen asteen ja elinkeinoelämän yhteiset opetustilat HAMK:n tiloihin?

• Kilpailutapahtumat
• VEX IQ Challenge MM –kilpailut 29.4.-1.5.2018 Louisville, Kentucky, USA
• TAITAJA 14.-17.5.2018, Tampere

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

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


Robotiikan oppimisympäristöistä

– Arduino, Picaxe ja Raspberry
• mikro-ohjain-/elektroniikka-alusta ja 

ohjelmointiympäristöjä
• Ei sisällä mekaniikkasarjaa

Rakennussarjat sisältäviä Suomessa:

– Lego Mindstorm
• Ohjelmoitava keskusyksikkö, antureita ja legon 

rakennussarja ohjeineen

– Vex IQ 
• Ohjelmoitava keskusyksikkö, antureita ja VEX 

rakennussarja ohjeineen
• RobotC –ohjelmointi ja CAD –suunnitteluohjelma
• Perusopetus, toinen aste ja AMK

– VEX EDR
• Perusopetus, toinen aste, AMK, korkeakoulut
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Robotiikan sovellusalueita

• Teollisuusrobotiikka
– Työstökoneet, hitsausrobotit, elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaatio 

• Palvelurobotit 
– B2B yritysrobotit 

– lypsyrobotit, erilaiset sisä- ja ulkologistiikan laitteet sekä sairaaloissa 
leikkausrobotit. 

– B2C kuluttajarobotit
• Imurit, ruohonleikkurit, nelikopterit, koulutusta tukevat robotit

• Lääketieteelliset robotit 
– Leikkausrobotit, terapiarobotit, aktiiviset proteesit

• Kenttärobotiikka
– Kaivoskoneet
– Maa- ja metsätalous
– Liikenne ja logistiikka
– Valvonta ja turvallisuus
– sotilassovellukset
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