
 

 

Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamispiloteissa 
tuotetut valmiit materiaalit (tilanne 31.3.2020) 
 

Lukiokoulutus 
 
Lukiomatematiikan avoimet kurssimateriaalit ja tehtävät -hanke: 

- MAB5 - MAB6 
- MAA9 - MAA10 

Kaikki kurssit löytyvät osoitteesta: omaantahtiin.com. Täältä löytyvät myös aiemmin tuotetut muut lukion 
matematiikan kurssit (MAY1 sekä loput lyhyen ja pitkän matematiikan kurssit). 
 
 
Lukion pitkän matematiikan sähköistäminen oppimisanalytiikkaa hyödyntäen: 

- MAA2 - MAA5 
Kaikki kurssit on toteutettu ViLLE-ympäristössä, ja ne sisältävät runsaasti koneen tarkistamia, oppimis-
analytiikkaa kerääviä tehtäviä. Teoria opettajan soveltamasta oppikirjasta tai Eiran aikuislukion kehittä-
mästä sivustosta Matematiikkaa omaan tahtiin (https://alpha.omaantahtiin.com/etusivu). 

Kurssien kirjautumisosoite on ville.utu.fi. Suoraa aineistolinkkiä syntyneisiin materiaaleihin ei voida tar-
jota, koska sivusto vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen kerätäkseen oppimisanalytiikkaa. Alusta teh-
tävineen on silti maksuton ja oppimisanalytiikan keräämiseen liittyvien laillisten ja eettisten rajoitteiden 
sallimissa puitteissa mahdollisimman avoin. Kuvaukset kurssien sisällöstä aihepiireinnen ja esimerkkiku-
vineen tullaan lisäämään Oppimisanalytiikan keskuksen kotisivuille osoitteeseen oppimisanalytiikka.fi. 

 
Matemaattisten aineiden verkkokurssit -hanke: 

- Verkkomateriaalin käyttö matemaattisten aineiden toisen asteen opetuksessa - sähköinen 
itseopiskelumateriaali opettajille 

- MAY1 
- MAA2 
- MAA3 
- MAB2 
- MAB3 
- Lukion pitkän matematiikan kertauskurssi 
- Tieto- ja viestintätekniikan kurssi lukiolaisille 

Kaikki materiaalit (myös tulevat) löytyvät osoitteesta: https://tim.jyu.fi/view/tau/toisen-asteen-materiaa-
lit/matemaattisten-aineiden-verkkokurssit-lukioon-ja-ammatilliseen-koulutukseen; https://aoe.fi/#/materi-
aali/59 
 
 
Oppikirjattomuus - säästöjä ja mahdollisuuksia -hanke: 
MU1: Lukion musiikkikurssin oppimateriaalipankki Moodlessa. Sisältää MU1-kurssia täydentävää aineis-
toa; linkkejä, tehtäviä ja teoriaa. Tekijänä Anneli Tarvainen Rautalammin lukiosta. Kurssi sisältää var-
muuskopiotiedoston (.mbz), jonka avulla voit ottaa kurssin omaan käyttöösi. Linkki kurssiin Moodlessa 
(kirjaudu vierailijana): https://moodle.snellmanedu.fi/course/view.php?id=9152;   https://aoe.fi/#/materi-
aali/190 
 
ÄI4+FI2: Lukion ÄI4 (Tekstit ja vaikuttaminen) ja FI2 (Etiikka) -kurssien yhteinen verkkokurssi, johon liit-
tyy myös lähiopetuksen oppimistilanteita. Sisältää teoriaa ja tehtäviä. Kurssi on rakennettu Peda.net -
ympäristöön. Voit hyödyntää materiaalia kopioimalla sisältöjä (useimpien komponenttien kopiointi on sal-
littu Peda.netin käyttäjille eli kirjautuneena Peda.nettiin pääset kopioimaan näitä komponentteja suoraan 
omalle kohdesivuillesi Peda.netissä) tai pyytämällä kopio koko kurssista omalle Peda.net -sivullesi 
(anu.wulff(at)kuopio.fi). https://aoe.fi/#/materiaali/196 
 
HI3: Lukion HI03 Suomen historia -verkkokurssi Moodlessa. Sisältää teoriaa ja itsenäisesti sekä opetta-
jan arvioitavia tehtäviä. Kurssi sisältää varmuuskopiotiedoston (.mbz), jonka avulla voit ottaa kurssin 
omaan käyttöösi omassa Moodlessasi. Linkki varmuuskopiotiedostoon kurssiin on Moodlessa (kirjaudu 
vierailijana). https://aoe.fi/#/materiaali/191 
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BI2: BI2 - Ekologia ja ympäristö: Lukion biologian 2. kurssille tarkoitettu oppimateriaalipaketti Moodlessa. 
Oppimateriaalin avulla opiskelija voi opiskella BI2-kurssin asioita itsenäisesti tai opettajajohtoisella kurs-
silla muun oppimateriaalin lisänä. Opettaja voi hyödyntää tätä pakettia omassa opetuksessaan oman 
mielensä mukaan. Pääset katsomaan sisältöjä ilman tunnuksia ja linkki kurssin varmuuskopioon löytyy 
Moodlesta (kirjaudu vierailijana). Varmuuskopion avulla voit ottaa kurssin sellaisenaan käyttöön omassa 
Moodlessasi ja muokata sitä mieleiseksi. https://aoe.fi/#/materiaali/201 
 
TE1: Lukion TE1-kurssin oppimateriaalipaketti Moodlessa. Oppimateriaalin (teoriaa, linkkejä, tehtäviä) 
avulla opiskelija voi opiskella TE1-kurssin asioita itsenäisesti tai opettajajohtoisella kurssilla muun oppi-
materiaalin lisänä. Perustuu pitkälti oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen. Opettaja voi hyödyntää tätä pa-
kettia omassa opetuksessaan oman mielensä mukaan. Linkki kurssin varmuuskopioon on Snell-
manEDU:n Moodlessa (kirjaudu vierailijana). https://aoe.fi/#/materiaali/213 
 
MAY1: Lukion MAY1-kurssin (luvut ja lukujonot) oppimateriaalin avulla opiskelija voi opiskella MAY1-
kurssin asioita itsenäisesti tai opettajajohtoisella kurssilla muun oppimateriaalin lisänä. Sisältää teoriaa, 
videoita (mm. Geogebra), linkkejä ja tehtäviä sekä malliratkaisuja videona tehtäviin. Opettaja voi hyödyn-
tää tätä oppimateriaalia oman oppilaitoksensa Moodlessa kurssilla olevan varmuuskopiotiedoston (.mbz) 
avulla. Moodleen kirjaudu vierailijana. https://aoe.fi/#/materiaali/234 
 
 
 
PKS-lukiot digiaikaan 2019 -hanke: 
OPO2-kurssi löytyy osoitteesta https://www.opopassi.com/opopassi. 
 
 
TASE-hanke 
Gradiassa on tuotettu opiskelijoita varten Opas verkkokurssilla opiskeluun. Opas löytyy avoimena 
Moodlea-alustalta (kirjaudu vierailijana): https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237 tai sitten 
Peda.net-alustalta: https://peda.net/jao/ev/oovo. 
 
Ruoveden lukion kokeileman HI6-kurssin (HI6 Kulttuurit kohtaavat -kurssi oppikirjattomana toteutuk-
sena) materiaaleihin ja toteutussuunnitelmaan pääset tutustumaan jo tässä vaiheessa seuraavasta lin-
kistä: https://drive.google.com/drive/folders/1U1H9SbGq3jdEITLoxzN8OSAYvoa-SXvo?usp=sharing 
Jos linkki ei toimi, ilmoitathan siitä Mika Saloselle (mika.salonen@turku.fi). 
 
Gradiassa on valmistunut lukion pitkän matematiikan abikurssi. Tämä kurssi löytyy osoitteesta: 
https://tim.jyu.fi/view/lukio/maa/materiaali#QceZ1DYb5PHy 
 
 
Oppimisen tulevaisuus on avoin -hanke 
 
Hankkeessa valmistunut äidinkielen neloskurssi (ÄI4) on nyt saatavilla osoitteessa https://aoe.fi/#/ma-
teriaali/112. Kurssi on OneNote-alustalla. Tehtävien aineistot ovat joko linkkeinä alkuperäiseen julkai-
supaikkaan tai tiedostoina, jolloin tekstin käyttöön on kysytty lupa sen tekijänoikeuksien haltijalta ja sitä 
saa käyttää tämän materiaalin mukaisessa opetuksessa. Kurssi sisältää jonkin verran toiminnallisia teh-
täviä, joita voi soveltaa ryhmän koon ja innokkuuden mukaan.  
 
HI7: Tämä oppimateriaali on tarkoitettu lukiossa järjestettävään historian kertauskurssiin, mutta se sovel-
tuu myös itsenäiseen opiskeluun. https://aoe.fi/#/materiaali/187 
 
HI9: Tämä oppimateriaali on suunniteltu lukioon valinnaista toisen maailmansodan historia-kurssia var-
ten, mutta sitä voi käyttää myös osana kurssia Historia 2: Kansainväliset suhteet. Oppimateriaali sisältää 
tehtävillä varustetun opiskelijoille tarkoitetun materiaalin, sekä opettajan oppaan, jossa on ohjeita ja ide-
oita kurssin toteuttamiseen. Kurssi on tarkoitettu lukion toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoille. 
https://aoe.fi/#/materiaali/188 
 
MAA10: https://aoe.fi/#/materiaali/189 
 
 

https://aoe.fi/#/materiaali/201
https://aoe.fi/#/materiaali/213
https://aoe.fi/#/materiaali/213
https://aoe.fi/#/materiaali/234
https://www.opopassi.com/opopassi
https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237
https://peda.net/jao/ev/oovo
https://drive.google.com/drive/folders/1U1H9SbGq3jdEITLoxzN8OSAYvoa-SXvo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U1H9SbGq3jdEITLoxzN8OSAYvoa-SXvo?usp=sharing
mailto:mika.salonen@turku.fi
https://tim.jyu.fi/view/lukio/maa/materiaali#QceZ1DYb5PHy
https://aoe.fi/#/materiaali/112
https://aoe.fi/#/materiaali/112
https://aoe.fi/#/materiaali/112
https://aoe.fi/#/materiaali/112
https://aoe.fi/#/materiaali/187
https://aoe.fi/#/materiaali/187
https://aoe.fi/#/materiaali/188
https://aoe.fi/#/materiaali/189


 

 

 
Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien hanke avoimien oppimateriaalien kehittämiseksi alueen 
lukioissa 
  
Äidinkielen tukikurssi: Tukikurssi on lukion äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä koulukohtainen 
kurssi opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta kirjoitustaidon vastauksen laatimisessa. Tukikurssilla 
harjoitellaan tekstin suunnittelua, jäsentelyä, havainnollistamista, näkökulman rajaamista ja aineiston 
käyttöä. Kurssi (Lops 2015) tai opintojakso (Lops 2019, 2 moduulin opintojakso) voidaan järjestää lukion 
ensimmäisenä tai toisena opintovuotena.  https://avoinoppimateriaaliaitukikurssi.blogspot.com/; 
https://aoe.fi/#/materiaali/185 

 
Suomi toisena kielenä 1-kurssi, S21: https://aoe.fi/#/materiaali/161 (vaatii kirjautumisen) 
 
Biologian yo-kertauskurssi, BI6: Opintojaksossa kerrataan lukion biologian pakollisten ja valtakunnal-
listen valinnaisten opintojen keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan biologian YO- kirjoituksiin. Opintojakso on 
suunniteltu kahden opintopisteen laajuiseksi ja siinä on kaksi moduulia, jotka on mahdollista pitää erik-
seenkin. https://aoe.fi/#/materiaali/126 

 
 
 

Ammatillinen koulutus 
 
Aladin-hanke 
  
YTO: 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen: https://youtu.be/serg6mxAt5A (video työergonomiasta, esi-
merkkinä bussinkuljettajan työtehtävät) 
 
Ammatillista matematiikkaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijoille: https://aoe.fi/#/ma-
teriaali/214 
 
Yhteiset tutkinnon osat_pakolliset tutkinnon osat_T1-tason materiaali, joka on tarkoitettu opiskeli-
joille, jotka ovat olleet lähiopetuksessa, mutta eivät ole saavuttaneet riittävää osaamista, joka vaaditaan 
tyydyttävään T1-tasoon. Materiaali sopii myös opiskelijoille, joiden opiskeluvalmiudet ovat puutteellisia. 
Tämän tehtäväpaketin tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla ja opiskelijan on mahdollista 
saada vain T1-arvosana kaikista pakollisista ytoista. Kun paketin tehtävät on tehty, osaaminen testataan 
ja arvioidaan kirjallisilla ja suullisilla näytöillä. https://aoe.fi/#/materiaali/236 
 
  
Ammatilliset opinnot: 
Kone- ja tuotantotekniikka: Levytyöhalli 360: https://www.thinglink.com/video/1159071437206585347 
  
Luonnonvara-ala 
Puulajipeli (kolme peliä) 
• http://taitavapelit.sedu.fi:8080/Trivia 
• http://taitavapelit.sedu.fi:8080/Puulajipuisto/ (sähköinen puulajien esittelyjulkaisu) 
• http://taitavapelit.sedu.fi:8080/Puulaji%20tehtavakirja/ 
  
Sote-ala 
Sosiaali- ja terveysalan pt, virtuaalipäiväkoti: https://www.thinglink.com/video/1193064086426877954 
  
 
Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali -hanke: 
 
Kestävän kehityksen verkkokurssi (1 osp) on valmis. Verkkokurssi tulee jaettavaksi aoe.fi-palvelun 
kautta ja kurssin voi ladata oppilaitoksen omaan oppimisalustaan (tukee monia alustoja), jolloin esimer-
kiksi lopputentin voi tehdä kurssin kautta. Kurssi on tuotettu suomen lisäksi englannin ja ruotsin kielisinä. 
Kurssin materiaaleihin voi jo nyt tutustua osoitteessa https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys/suomi/; 
https://aoe.fi/#/materiaali/65 
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Ruotsinkielinen materiaali: https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys/svenska/ 
Englanninkielinen materiaali: https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys/english/ 
 
Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen (3 osp) on samaan kokonaisuuteen liittyvä itsenäinen 
verkkokurssi, jonka mukaan opiskelija voi sovitusti suorittaa valinnaiset opinnot omassa koulutussopi-
mus- tai oppisopimusyrityksessään. Verkkokurssille pääsee osoitteella: https://kestavankehityksenedis-
taminen3osp.weebly.com/ 
 
 
Koutsaa kaveria -hanke 
Kanneljärven Opiston opiskelijat ovat tuottaneet kolme ehkäisevän päihdetyön oppimateriaalivideota 

• https://d11oz1xo3vrzp6.cloudfront.net/pub-
lish/2019/11/4/76539413e5744c22b0dba35c2846b207.mp4 

• https://d11oz1xo3vrzp6.cloudfront.net/pub-
lish/2019/11/13/53e66f4aadb9431fa7b386ecebb7e93a.mp4 

• https://d11oz1xo3vrzp6.cloudfront.net/pub-
lish/2019/11/13/479359f9751c44968ad8df306cc08f8d.mp4 

Lisäksi on tuotettu video: Kanneljärven Opisto tänään (tekijä: opiskelijat+editoija) 
https://www.youtube.com/watch?v=l1yum-SJtm0 
  

 
Tolokusti verkossa -hanke: 
OSAOlle tulee Moodleen (uusi Moodle Pinja-käyttöliittymällä) kaikille avoin kategoria hankkeissa tuotet-
tuja materiaaleja varten tämän vuoden aikana. Seuraavat materiaalit löytyvät tällä hetkellä mbz-tiedos-
toina One Drivesta: 

- Moodleoppia opettajille 
- Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
- Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp 

Linkki materiaaleihin: https://bit.ly/2lTwTmE 
 
Matematiikka ja matematiikan_soveltaminen 4 osp. Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (pa-
kollinen) 4 osp -materiaali, jota voi käyttää verkkokurssina ja lähiopetuksen tukena. Kurssi on suunniteltu 
alasta riippumattomaksi. https://aoe.fi/#/materiaali/199 
 
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (valinnainen) 3 osp -materiaali, jota voi käyttää verkko-
kurssina ja lähiopetuksen tukena. Kurssi on suunniteltu alasta riippumattomaksi. https://aoe.fi/#/materi-
aali/200 
 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp löytyy Avointen oppimateriaalien kir-
jastosta (https://aoe.fi/#/materiaali/118). Kyseessä on Moodlekurssi, jota voi käyttää lähiopetuksen tu-
kena ja verkkokurssina. Kurssi on suunniteltu alasta riippumattomaksi. Saat kurssin käyttöösi lataamalla 
kurssin varmuuskopiotiedoston koneellesi ja palauttamalla varmuuskopion omaan Moodleesi. Pyydä tar-
vittaessa apua oman organisaatiosi Moodlen hallinnoijilta tai digiopettajilta.  
 

Mukautetun matematiikan materiaali löytyy word-tiedostoina seuraavasta linkistä: Tolokusti ver-
kossa -hankkeessa tuotetut materiaalit Tekijänä Luovi. 
 
Ammattiopisto Luovi on tuottanut Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -tutkinnon osan osaan materiaa-
lia, joita voit tarkastella seuraavista linkeistä: 

• Oman yrittäjätarinan ja liikeidean työsuunnitelma: https://sway.of-
fice.com/xH2iZeQ1i7ioP3Fz?ref=Link 

• Meidän tiimi toimii -tehtävä: https://sway.office.com/sdTXAtXRoXzA0dmb?ref=Link 
 
 
TASE-hanke: 
 
YTO-aineet: 
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https://sway.office.com/xH2iZeQ1i7ioP3Fz?ref=Link
https://sway.office.com/xH2iZeQ1i7ioP3Fz?ref=Link
https://sway.office.com/xH2iZeQ1i7ioP3Fz?ref=Link
https://sway.office.com/xH2iZeQ1i7ioP3Fz?ref=Link
https://sway.office.com/sdTXAtXRoXzA0dmb?ref=Link


 

 

Sähköalan matematiikkaa -Moodlekurssi sisältää laskutehtäviä, testejä, simulaatioita ja interaktiivista 
opetusmateriaalia sähköalan matemaattisiin laskutehtäviin ja sisältöihin. Pääaiheita ovat mm. trigono-
metria, teollisuusmittaukset ja oikosulkuvirta. Materiaalia voi käyttää itseopiskeluun tai lähiopetuksen tu-
kena. Sisältöä ei voi pitää "oppikirjana" tai yhtenäisenä kokonaisuutena. Aiheet ovat erilaisia eivätkä liity 
toisiinsa. Niitä voi käydä läpi haluamassaan järjestyksessä, tai opiskella vain ne aiheet, joihin kokee tar-
vitsevansa harjoitusta. https://aoe.fi/#/materiaali/121 
 
Rakennusalan matematiikkaa -verkkomateriaali sisältää terassin ja WC-tilojen rakentamiseen liittyviä 
interaktiivisia laskutehtäviä. Tehtävissä sovelletaan yksikkömuunnoksia, pinta-aloja, tilavuuksia ja pro-
senttilaskentaa hyvin käytännönläheisesti. https://aoe.fi/#/materiaali/158 
 
Ammatilliset: 
 
Ravitsemuksen materiaali (Voi käyttää sote-alan lisäksi muillakin aloilla) 
https://ravitsemusjahyvinvoint.blogspot.com/ 
 
Hyvinvointiteknologian tutkinnon osan polku: https://www.thing-
link.com/scene/1201505908262174727. Hankkeessa kehitetyn tutkinnon osan esittely oppimateriaalei-
neen. 
 
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluvaan valinnaiseen Animaation ja liikegrafiikan 
toteuttaminen -tutkinnonosaan on valmistunut verkkosivusto. Sivuston aineisto ja tietosisältö on tarkoi-
tettu monimuoto-opetuksena järjestettävän tutkinnonosan suorittamisen rungoksi ja tukimateriaaliksi. Si-
vuston löydät osoitteesta https://animaatio.verkkohepo.net/. Selain voi ilmoittaa varmennevirheestä, 
mutta sivusto on tietääksemme turvallinen. 
 
Yleinen: 
 
Gradiassa on tuotettu opiskelijoita varten Opas verkkokurssilla opiskeluun. Opas löytyy avoimena 
Moodlea-alustalta (kirjaudu vierailijana): https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237 tai sitten 
Peda.net-alustalta: https://peda.net/jao/ev/oovo 
 
DYTO-hanke: 
 
YTO-materiaalit: 

Valinnaisen englannin rakennusalan tehtäviä. https://aoe.fi/#/materiaali/69 
 
Valinnaisen englannin metallialan tehtäviä. https://aoe.fi/#/materiaali/71 
 
Valinnaisen englannin LVI-alan tehtäviä. https://aoe.fi/#/materiaali/82 
 
Ravintola-alan englannin tehtäviä ammattioppilaitoksille. https://aoe.fi/#/materiaali/110 
Toinen tiedosto myös Itslearning-muodossa. https://aoe.fi/#/materiaali/111 
 
Autoalan englannin tehtäviä toisen asteen ammattioppilaitoksille. https://aoe.fi/#/materi-
aali/104 
Myös Itslearning-muodossa: https://aoe.fi/#/materiaali/105 
 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp, pakollinen) https://aoe.fi/#/materiaali/145 
 
Ammatilliset: 
 
Arvonlisäverolaskut https://aoe.fi/#/materiaali/75 
 
Tiheyden arviointi -harjoitustehtävä https://aoe.fi/#/materiaali/76 
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