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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?

•

Onko koulutuksen yleissivistävä orientaatio oikea nopeasti muuttuvassa
toimintaympäristössä?

Riihimäki strategia 2030

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.
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Keväällä 2019 Kaikkia lapsia
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kaikilla luokka-asteilla.
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Koulutuksellinen jatkumo

Robotiikan opetuksen lähtökohdista
•

Robotiikan opetuksen periaatteista:
– Tavoitteena on robotiikan yleissivistys
• Oppia pienryhmässä suunnittelemaan ja rakentamaan esineiden
liikutteluun ja ympäristön tilan havainnoitiin älykkäitä kykeneviä

robotteja ja toimilaitteita
•

Oppimisprosessista
– Oppilaat ratkovat taitotasolleen sopivia kompleksisia ongelmia yhdessä
toisten kanssa.
– Ongelmaan ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan prosessissa on tärkeää
luovuus ja innovatiivisuus.
– Tehtävät tai haasteet asetetaan siten, että oppilaan on mahdollista valita
haluamansa taitotaso ja arvioida onnistumistaan tehtävässä.
– Oppilaat asettavat itse tavoitteita ja (tai osatavoitteita) ja arvioivat
onnistumistaan näissä tavoitteissa.
– Oppilaat hakevat tietoa ja käyttävät hyväkseen tieto- ja
viestintäteknologiaa.
– Kommunikaatio ryhmän sisällä ja usein myös ryhmien välillä on
välttämätöntä.
– Opettaja "orkestroi" oppimisprosessia.

•

Arviointi:
–

Oppimisprosessi dokumentoidaan ja pienryhmän toteuttamat tekniset ja
ohjelmalliset ratkaisut ongelmaan esitellään parannusehdotuksineen muille
opetusryhmän jäsenille
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Riihimäen robotiikan opetussuunnitelma
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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)

Lukion robotiikan opetuksen suunnitelma

ROBOTIIKKA (ROB)
1. opinnot toteutetaan yhteistyössä Hyria koulutus Oy:n ja Hämeen
ammattikorkeakoulun kanssa.
2. Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen käsityöopettajakoulutuksen
tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat toimia kursseilla opetusharjoittelijoina.
3. Kurssien aikana voidaan toteuttaa ko. opiskelijoiden opinnäytetöitä.
4. Kurssit järjestetään osin eri palkeilla, mutta oppiaineen luonteen vuoksi opetusta
toteutetaan myös varsinaisten palkkien ulkopuolella.
5. Kursseille osallistuminen edellyttää sitoutumista usean jakson ajalla jakautuviin
opintoihin, jotka voivat olla yhteisiä yhteistyöoppilaitosten ja talousalueen
yritysten kanssa.
6. Kursseilla tehdään opintokäyntejä robotiikkaa hyödyntäviin yrityksiin ja
kolmannen sektorin toimijoihin.
7. Lukio tarjoaa oppimisympäristöt, erillisiä laitehankintoja kursseille osallistuminen
ei edellytä. Opiskelija käyttää kursseilla omaa lukio-opintoja varten
hankkimaansa tietokonetta. Kustannuksia aiheutuu vierailusta ja mahdollisesta
osallistumisesta robotiikkakilpailuihin.

ROB1-2 Johdatus robotiikkaan
–
–
–
–
–

VEX IQ –robotiikan kehitys- ja oppimisympäristöalusta.
Sisältö: mekaanisen laitteen rakentaminen, käsikontrolliohjaus, ohjelmointi (Robot C /
Python)( CAD-mallinnus
Toteutetaan ryhmätyönä kahden jakson aikana.
Laajuus: 2 kurssia / 4 opintopistettä
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB3 Älykkään robotiikan perusteet
–
–

–
–
–

VEX ERD –robotiikan kehitys- ja oppimisympäristöalusta
Sisältö: mekaniikka, konenäkö, ohjelmointi ja projektityö. Syventäviä ohjelmointitehtäviä
Robot C / Python –ohjelmointikielillä, simulointitehtäviä, konenäön yhdistäminen
ohjelmoitavaan toimilaitteeseen.
Toteutetaan ryhmätyönä yhden jakson aikana.
Laajuus 1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB4-5 Syventävä robotiikka
–

–
–
–

Toteutetaan projektiopintoina, joissa opiskelijat rakentavat ryhmänä ohjelmoitavan
toimilaitteen tai prototyypin ryhmän määrittämän arki-, elinkeino- tai viihde-elämän
ongelman ratkaisemiseksi tai palvelun/toiminnan helpottamiseksi. Kurssin voi suorittaa
myös kansallisena kilpailutehtävänä.
Toteutetaan ryhmätyönä kahden jakson aikana.
Laajuus: 2 kurssia / 4 opintopistettä
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB6-8 Soveltavaa robotiikkaa
–
–
–
–

Toteutetaan projektiopintoina. Opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa robotiikan
kansainvälisen kilpailutehtävän ja voi osallistua kansainväliseen robotiikkakilpailuun, jos
ratkaisusuoritus on kansainvälisten vertailutietojen perusteella menestymiskelpoinen.
Toteutetaan ryhmätyönä usean eri jakson aikana.
Laajuus: 3 kurssia / 6 opintopistettä
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB9 Esineiden internet (IoT)
–
–
–
–
–

Oppimisympäristönä esimerkiksi Arduino.
Kurssin sisältöinä on erilaisten antureiden käyttö tiedonkerääjinä, kerätyn tiedon välittäminen
pilvipalveluihin analysoitavaan muotoon sekä ohjelmoitavan yksikön toimilaitteiden
ohjaamiseen.
Sisältö: kytketään hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. Älykkäiden järjestelmien kytkeminen
arkielämän toimintaympäristöön ja käyttösovelluksiin. Toteutetaan ryhmätyönä yhden jakson
aikana.
Laajuus 1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB10 Tekoälyn perusteet
–
–
–
–

Tutustutaan erilaisiin matemaattisiin algoritmeihin ja niiden sovelluksiin hyvinvointi- ja palveluja toimistorobotiikassa.
Sisältö: vierailukäynti robotiikkaa hyödyntävässä yrityksessä, toimipisteessä tai
palveluyksikössä. Toteutetaan ryhmätyönä yhden jakson aikana.
Laajuus 1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB11 Robotiikka ja nykytaide
–

–
–

Robotiikka ja virtuaaliympäristöt nykytaiteen sisältöinä ja ilmaisukeinona. Opetuksen
keskiössä on robotiikka, virtuaalitodellisuus sekä teknologiaan liittyvät eettiset
kysymykset ja mahdollisuudet ilmaisussa ja taiteessa. Kurssilla tutustutaan eri
taidemuotojen tapaan käsitellä nykyteknologian sisältöjä, ongelmia, uusia ratkaisuja tai
ilmiöitä. Tavoitteena on tehdä oma nykyteknologiaa käsittelevä teos.
Laajuus 1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Portfoliotyöskentely ja suoritusmerkintä.

ROB12 Virtuaaliympäristöjen suunnittelu ja tilallinen mallinnus
–

–
–

Virtuaaliympäristöt ympäristösuunnittelussa, arkkitehtuurissa, pelisuunnittelussa,
taiteessa tai fyysisen ympäristön kuvaajana. Virtuaaliympäristöjen hyödyntäminen
tuotteen, rakennuksen tai ympäristösuunnitelman esittelyssä ja uuden luomisessa, tai
tiedon jakamisessa. Keskeistä prosessissa on ympäristön havainnointi, suunnittelu ja
uuden luominen.
Laajuus 1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Portfoliotyöskentely ja suoritusmerkintä.

ROB13 Robotiikan filosofiaa
–
–

–

–

Syventää FI4-kurssin sisältöjä erityisesti seuraavien aiheiden osalta: Tiedon
mahdollisuus ja rajat, todellisuuden hahmottaminen, tietoisuuteen liittyvät kysymykset
erityisesti perehtyminen nykyfilosofian käsityksiin siitä, miten tietoisuus muotoutuu.
Mitä tekoäly on, koneoppiminen, virtuaalisen olemassalo, tekoälytutkimukseen
tutustuminen.
https://www.ted.com/talks/maurice_conti_the_incredible_inventions_of_intuitive_ai/trans
cript?language =fi#t-6833
Mikä robotti on, robotiikka ihmisten apuna ja robotteihin liitettävät moraaliset ongelmat,
uhkakuvat ja mahdollisuudet, kuten millaisia moraalisääntöjä pitäisi laatia robotteihin ja
laajemmin robotiikkaan liittyen (moraalin ja lainsäädännön liittyminen toisiinsa). Laajuus
1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Suoritusmerkintä

HAMK-Hyria-lukio robotiikkaopetuskokonaisuus

Tulevaisuuden haasteita

•

Opettajien osaamisperustan vahvistaminen ja elinkeinoelämäyhteistyö

•

Opettajien robotiikan opetuksen perusteiden koulutus
• Luokanopettajien osalta käynnistymässä
• Oulun yliopisto ja Turun yliopisto
• Aineenopettajat
• Turun yliopisto Rauman opettajankoulutuslaitos
• Ammatillinen opettajankoulutus/ HAMK

•

Opetusharjoittelu Riihimäen peruskouluissa ja lukiossa

•

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

•

Kilpailutapahtumat
• Baltic Open VEX IQ Challenge ”Squared Away”; Pärnu, Estonia 23.-24.11.2019
• VEX IQ ja EDR SM-kilpailut Riihimäki, Finland 3.-5.2.2020
• VEX IQ Challenge ”Squared Away”; Riihimäki, Finland.
• VEX EDR Robotics Competition Tower Takeover
• VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIPS, Louisville, Kentucky, USA 2020

•
•

https://areena.yle.fi/1-50042628

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

Käytännön kokemuksia ensimmäisten lukiokurssien jälkeen

•
•
•
•
•
•

•

•

Opiskelijan mahdollisuudet valita robotiikka opiskeltavaksi aineeksi ovat
haasteelliset.
Lukion työjärjestys ei mahdollista projektioppimista.
Opiskelijat eivät ole tottuneet itsenäiseen tiimiopiskeluun ja
projektioppimiseen.
Erot opiskelijoiden erot tieto- ja taitotasossa ovat erittäin suuret.
Lukio-opetus on paljon koulumaisempaa kuin perusopetus.
Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen on haasteellista, sillä
opettajan oppimiskäsitys on kovin perinteinen ja täydennyskoulutusta ei
ole saatavilla.
Lukion opettajan käsitys työnsä perustehtävästä on varsin kapea, mutta
opettajat ovat äärimmäisen ammattiylpeitä.

Kiinnostus robotiikkaa kohtaan on opiskelijoilla ollut suurta ja he ovat
kokeneet aiheen tärkeäksi tulevaisuuden kannalta.

Kokemusten perusteella voidaan sanoa...

•
•
•
•

•

•
•
•

Tavoitetasosta joudutaan lukiotasolla tinkimään tällä hetkellä paljon
Pitää pohtia miten opintojen aikainen ohjaus järjestetään.
Miten ja millä tavalla poikkitieteellinen opintokokonaisuus markkinoidaan
opiskelijoille, mutta myös opettajille.
Työelämäyhteistyö tulee rakentaa osaksi lukion toimintaa.

Opetuksessa tulee varsinkin alkuvaiheessa painottaa taitojen
opettamista ja heille uusien työtapojen ohjaamista, sekä huomioida
opiskelijoiden taitotason vaihtelevuus.
Opetuksen jalkauttaminen edellyttää pariopettajuutta.
Täydennyskoulutus on tehokkainta yhdessä oppijoiden kanssa.
Johtamisen ja palkkauksen tulee tukea innovaatioiden läpivientiä.

