
 

 

Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamispiloteissa 
tuotetut valmiit materiaalit (tilanne 30.5.2020) 
 

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 (LOPS 2019) 
- MAA2 (LOPS 2019) 
- MAA3 (LOPS 2015) 
- MAB2 (LOPS 2019) 
- MAB3 (LOPS 2015) 
- Lukion pitkän matematiikan kertauskurssi (LOPS 2019) 
- 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 Äidinkielen osio vastaa ÄI04-kurssia (LOPS 2015) tai ÄI05-kurssia (LOPS 2019) https://aoe.fi/#/ma-
teriaali/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). LOPS 2015. 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. LOPS 2015. 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). LOPS 2015 (sis. myös sisältöjä LOPS 2019). 
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. LOPS 2015 ja LOPS 2019. https://aoe.fi/#/materiaali/234 
 
MAA2 - Polynomifunktiot- ja yhtälöt. Tämän oppimateriaalin avulla voi opiskella lukion MAA2-kurssin koko-
naan ilman oppikirjaa verkossa tai materiaalia voi käyttää lisämateriaalina luokkaopetuksessa. Kurssia 
käyttävä opettaja voi itse päättää miten arvioi kurssin suorituksen. Arvioinnissa kannattaa ottaa huomi-
oon, että H5P-tehtävissä Moodle tallettaa arviointitaulukkoon vain viimeisimmän suorituksen. Arvioinnin 
tueksi voi teetättää palautettavat harjoitukset, joista voi antaa opiskelijalle palautteen. Materiaali kattaa 
suurimman osan matematiikan  LOPS 2019-sisällöstä kurssin MAA2 - kurssin osalta. Materiaalista puut-
tuu LOPS 2019-sisällössä oleva rationaalifunktiot ja -yhtälöt. https://aoe.fi/#/materiaali/296 
 
ENA1: Tämä kurssi on tarkoitettu opettajalle tukimateriaaliksi ENA1-kurssille. Voit käyttää kurssin mate-
riaaleja omassa opetuksessasi joko kokonaisuutena tai valita sinulle parhaiten sopivat materiaalit. Oppi-
laat voivat myös käyttää materiaaleja itsenäisen opiskelun tukena. Kurssilla on neljä tekstiä, joiden ai-
heet pohjautuvat vuoden 2016 lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Kurssi on rakennettu Peda.net-
ympäristöön. LOPS 2015 ja LOPS 2019. https://aoe.fi/#/materiaali/318 
 
OP1 - Minä opiskelijana. Tätä lukion OP1-kurssipohjaa voit käyttää luokka-opiskeluun ja/tai itsenäiseen 
opiskeluun sovitusti oman opinto-ohjaajasi kanssa. Kurssin idea on, että voit itse harkiten 1) tehdä luki-
oon opiskelusuunnitelmia, 2) päättää sopivia kurssivalintoja, 3) laajentaa opiskelutaitojasi ja 4) tukea 
omaa hyvinvointia eri tavoin. Kurssi sisältää teoriaa, linkkejä ja tehtäviä. Opettaja voi hyödyntää tätä op-
pimateriaalia oman oppilaitoksensa Moodlessa varmuuskopiotiedoston (.mbz) avulla. LOPS 2015 ja 
LOPS 2019. Linkki Moodle-kurssiin (kirjaudu vierailijana):  https://moodle.snell-
manedu.fi/course/view.php?id=9328. https://aoe.fi/#/materiaali/368 
 
 
 
PKS-lukiot digiaikaan 2019 -hanke: 
OPO2-kurssi löytyy osoitteesta https://www.opopassi.com/opopassi ja https://aoe.fi/#/materiaali/289. 
 
Johdatus yrittäjyyteen. Tämän materiaalin tavoitteena on auttaa sinua oppimaan yrittäjyyden prosessi. 
Materiaali on jaettu useampaan teemaan, jotka luovat perustan yrittäjämäiselle toiminnalle ja yrittäjyy-
delle. Jokaisessa teemassa on teoriaosuus ja tehtäviä, joilla voit kehittää osaamistasi. 
https://aoe.fi/#/materiaali/443 
 
 
 
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. Kurssi löytyy myös Avointen oppimateriaalien kirjas-
tosta: https://aoe.fi/#/materiaali/450 
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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. Sen tarkoituksena on auttaa pitkän 
matematiikan itsenäiseen kertaukseen. Materiaali on laadittu siten, ettei varsinaista teoriaa ole erikseen 
luotu, vaan kaikki tarvittava tieto ja hyvän ratkaisun piirteet käyvät ilmi tehdyistä esimerkeistä. 

Materiaalin rakenne on sellainen, että jokaisessa luvussa on aluksi H5P-tekniikalla tehtyjä yksinkertaisia 
pelejä. Tämän jälkeen on videoita esimerkkitehtävistä ratkaisuineen. Luvun lopussa on aina pieniin paloi-
hin järjestetty yo-tehtäväratkaisu sekä linkkejä itsenäiseen itseopiskeluun ja vanhoihin yo-tehtäviin. 
https://aoe.fi/#/materiaali/451 
 
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. LOPS 2015. 
 
ÄI6: Lukion äidinkielen 6. kurssin (Nykykulttuuri ja kertomukset) oppikirjattomaan opetukseen sopiva ma-
teriaali, jossa on sekä luokkatyöskentelyyn että etätyöskentelyyn soveltuvia harjoituksia sekä arvioitavia 
tehtäviä sekä teoriamateriaaleja. LOPS 2015 https://aoe.fi/#/materiaali/307 
 
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. LOPS 
2015 https://aoe.fi/#/materiaali/188 
 
MAA10: https://aoe.fi/#/materiaali/189 
 
KE5: Koko kurssimateriaali Itslearning-oppimisympäristöön. Materiaali ottaa huomioon myös 
LOPS2019. https://aoe.fi/#/materiaali/434 
 
YH5 kertauskurssi: Abiturientin tueksi laadittu yhteiskuntaopin kertausmateriaali, jossa kerrataan lukion 
kurssit 1-4 ja harjoitellaan ylioppilaskokeeseen tehtävien ja testien avulla. https://aoe.fi/#/materiaali/412 
 
 
 
Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien hanke avoimien oppimateriaalien kehittämiseksi alueen 
lukioissa 
  
ÄI6: Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssin 6 teoriaa ja tehtävämateriaalia. https://aoe.fi/#/materi-
aali/432 
 
ÄI7: Tässä blogissa olevien materiaalien tarkoituksena on, että lukio-opiskelijan ei tarvitsisi ostaa kirjaa 
ÄI7-kurssille. Oletuksena kuitenkin on, että kurssin pohjateoksena käytettäisiin Särmää, johon useissa 
dioissakin viitataan. Materiaali on suunnattu niin opiskelijalle kuin opettajallekin. Voit käyttää materiaalia 
haluamallasi tavalla. https://aoe.fi/#/materiaali/336 
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ÄI8: Äidinkielen kurssi 8 sisältää kyseisille kursseille suunnattua materiaalia: mukana on runsaasti teo-
riaa ja tehtäviä. https://aoe.fi/#/materiaali/399 
 
ÄI9: Äidinkielen kurssi 9 sisältää kyseisille kursseille suunnattua materiaalia: mukana on runsaasti teo-
riaa ja tehtäviä. https://aoe.fi/#/materiaali/400 
 
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: LOPS 2015. https://aoe.fi/#/materiaali/161 (vaatii kirjautumisen); 
uusi versio (5.5.2020, ladattava mbz-tiedosto): https://aoe.fi/#/materiaali/401 
 
Suomi toisena kielenä 2 -kurssi, S22: Lukion uuden opetussuunnitelman (2019) mukainen moodle-
kurssi, oppiaine suomi toisena kielenä, moduuli S22: Kieli- ja tekstitietoisuus. Kurssi sisältää kirjoitus- ja 
keskusteluharjoituksia, linkkejä videoihin ja tehtäviä niiden pohjalta, ryhmätyötä, aineistokirjoittamisen 
tehtävänannon sekä opetustekstiä. Tämä sisältää koko kurssin yhdessä mbz-tiedostossa, jonka voi 
viedä moodleen ja luoda sen pohjalta uuden kurssin. Moodlen ulkopuoliseen käyttöön kurssin aihepiirit 
on jaettu docx-tiedostoihin, joita voi käyttää muissa alustoissa. https://aoe.fi/#/materiaali/376 
 
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. LOPS 2019. https://aoe.fi/#/materiaali/126 
 
FY2: Opentunti-alustalla oleva kurssi. Tehty LOPS 2015 -tavoitteiden mukaan. https://aoe.fi/#/materi-
aali/372 
 
Psykologian tutkimuskurssi - Johdatus psykologiseen tutkimukseen: Oppimateriaali on tarkoitettu 
johdannoksi psykologian tutkimusmaailmaan. Ensisijaisena yleisönä ovat lukion loppuvaiheen opintoja 
tai yliopiston alkuvaiheen opintoja suorittavat opiskelijat. Sisältää myös harjoituksia. https://aoe.fi/#/mate-
riaali/384 
 
YH3: Sivuston oppimateriaali on hyvin tiivis ja osin valikoitu esitys moduulin YH3 oppisisällöistä ja tee-
moista, ja se on tarkoitettu ennen kaikkea eräänlaiseksi runkoasiakirjaksi, johon sitoa opetusta tai itse-
opiskelua. Tavoitteena on – yhteiskuntaopin oppiaineen painopisteiden mukaisesti – rohkaista opiskeli-
jaa itsenäiseen tiedonhakuun, mitä myös oppimateriaalin tehtävät heijastelevat. Opettajan pienellä lisä-
vaivannäöllä tämä oppimateriaali mahdollistaa kurssin toteuttamisen hyvin ilman oppikirjaakin. Oppima-
teriaali on jaettu neljään keskeiseen teemaan: Euroopan yhdentyminen, Euroopan unionin hallinto, Eu-
roopan unionin lainsäädäntö sekä globaalitalous ja talouskriisit. Teemat muodostavat laaja-alaisia koko-
naisuuksia, joissa on monipuolisia opetus- ja saatetekstejä sekä joitain soveltavia tehtäviä. Valtaosa teh-
tävistä on testattu ja pilotoitu opetuksessa, joten ne toimivat todistettavasti sellaisenaan. LOPS 2019. 
https://aoe.fi/#/materiaali/395 
 
YH4: Oppimateriaali on tarkoitettu lukion YH4 Lakitieto -kurssin/moduulin opiskeluun ja opettajan avuksi. 
Helposti ymmärrettävä materiaali sisältää dioja, joissa käsitellään lakitiedon keskeisiä asioita. Lisäksi 
mukana on monipuolisia tehtäviä, jotka kehittävät oikeudellista ymmärrystä – ja toivottavasti innostavat 
juridiikan maailmaan! LOPS 2019. https://aoe.fi/#/materiaali/402 
 
YH5: Yhteiskuntaopin kertauskurssin materiaali on tarkoitettu lukion YH05-kertauskurssin tukimateriaa-
liksi. Ylioppilaskokeisiin valmentavalla kertauskurssilla kerrataan neljän kurssin sisältöjä ja harjoitellaan 
erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista. Moodle-alustalle laadittu materiaali pitää sisällään yleistä tietoa 
yhteiskuntaopin yo-kokeesta ja erityyppisistä tehtävistä. Jokaisesta kurssista on kurssikohtaiset muistiin-
panotiivistelmät, tehtäviä ja kertaustestejä, joiden avulla voi kerrata asioita ja tarkistaa osaamistaan. 
https://aoe.fi/#/materiaali/407 
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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 
Matematiikan T1-tason materiaali löytyy myös erillisenä. https://aoe.fi/#/materiaali/302 
 
  
Ammatilliset opinnot: 
Hius- ja kauneudenhoitoalan pt. 
Materiaalit ovat tuotettu hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa olevan Myyntityö ja asiakasläh-
töinen palvelutoiminta tutkinnon osassa olevaan asiakastilaisuuden järjestämiseen. Materiaalissa 
käsitellään asiakastilaisuuden järjestämiseen liittyviä asioita ja ohjeita. Toisessa materiaalissa on erik-
seen asiakastilaisuuden budjetointi. https://aoe.fi/#/materiaali/271 
 
Hius- ja kauneudenhoitoalan neuvontapalveluiden oppimateriaalia ja tehtäviä. https://aoe.fi/#/materi-
aali/366 
 
Kone- ja tuotantotekniikka: Levytyöhalli 360: https://www.thinglink.com/video/1159071437206585347 
  
Liiketoiminnan perustutkinto: 
Liiketoiminnan perustutkinnon Työyhteisössä toimiminen 15 osp -tutkinnonosa on materiaali, jota voi 
käyttää verkkokurssina ja lähiopetuksen tukena. Kurssi on suunniteltu opiskelijalle, jolla on aiempaa, pi-
dempiaikaista työkokemusta. https://aoe.fi/#/materiaali/333 
 
Liiketoiminnan perustutkinnon Tuloksellinen toiminta 15 osp -tutkinnonosa on materiaali, jota voi käyt-
tää verkkokurssina ja lähiopetuksen tukena. Tässä materiaalissa käsitellään ammattitaitovaatimusten 
osioita yhteiskunnan talous sekä yritysten liiketoimintamalli ja perusprosessit. https://aoe.fi/#/materi-
aali/335 
Tutkinnon osaan liittyviä taulukkolaskenharjoituksia; kaavat ja funktiot, kaavio, prosenttilasku, alv-las-
kenta, kannattavuus. https://aoe.fi/#/materiaali/364 
 
Liiketoiminnan perustutkinto: Toinen Tuloksellinen toiminta -materiaali kattaa osan Tuloksellinen toi-
minta (20 osp) -tutkinnon osan osaamisvaatimuksista johdatellen opiskelijan ymmärtämään organisaa-
tion perusprosesseja, tuottoja ja kustannuksia, kuvaamaan kustannusrakenteen, laatimaan katetuotto-
laskelman sekä ymmärtämään hinnoittelun vaikutuksen kannattavuuteen. https://aoe.fi/#/materiaali/380 
 
Liiketoiminnan perustutkinnon Palkanlaskennan 30 osp -tutkinnonosa on materiaali, jota voi käyttää 
verkkokurssin ja lähiopetuksen tukena. Tässä materiaalissa käsitellään ammattitaitovaatimusten mukai-
sia osioita. https://aoe.fi/#/materiaali/361 
 
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/ 
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Maatalousalan perustutkinto: Materiaali jätehuollosta opiskelijalle itsenäiseen perehtymiseen ja näyttöi-
hin valmistautumiseen sekä opettajalle kurssimateriaaliksi. https://aoe.fi/#/materiaali/398 
 
Prosessiteollisuuden ja laboratorioalan perustutkinnot: Prosessiteollisuuden epäorgaanisen kemian 
perusteet -kurssi. https://aoe.fi/#/materiaali/417 
 
Sote-ala 
Sosiaali- ja terveysalan pt, Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osaan - HOIVAKOTI ja 
PÄIVÄKOTI. Thinglinkejä. https://aoe.fi/#/materiaali/354 
Lisäksi tutkinnon osaan liittyviä opetusvideoita. https://aoe.fi/#/materiaali/355 
 
Sosiaali- ja terveysalan pt, virtuaalipäiväkoti: https://www.thinglink.com/video/1193064086426877954 
 
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp - Anatomia ja fysiologia. https://aoe.fi/#/materi-
aali/362 
 
Kokemusasiantuntija-video (kesto 13,35 min). https://aoe.fi/#/materiaali/390 
 
Sote-alalle vaihtanut aikuisopiskelija kertoo opiskelu- ja työkokemuksistaan (video, kesto 4, 04 
min). https://aoe.fi/#/materiaali/405 
 
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto: 
 
Suurkeittiön ruokatuotanto -kurssi Itslearning-oppimisympäristössä. https://aoe.fi/#/materiaali/391 
 
Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot -kurssi Itslearning-oppimisympäristössä. https://aoe.fi/#/materi-
aali/392 
 
Katu- ja pikaruokapalvelut -verkkokurssi Itslearning-oppimisympäristössä. https://aoe.fi/#/materi-
aali/393 
 
Tekstiili- ja muotiala 
Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon materiaalitieto. Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen -tut-
kinnon osaan. https://aoe.fi/#/materiaali/301 
 
Vaatteiden kaavoittaminen. Sisältää videoita kaavoittamisesta ja hameen kuosittelupohjan. 
https://aoe.fi/#/materiaali/351 
 
Kudonnan perusteet, kudontatyön suunnittelu. Aineisto sisältää ohjeita kangaspuilla kudottavan kan-
kaan tekniseen suunnitteluun. Ohjeiden lisäksi aineisto sisältää harjoitustehtäviä ja niiden vastaukset. 
Aineisto on tarkoitettu avuksi itsenäiseen opiskeluun. https://aoe.fi/#/materiaali/353 
 

Stailaaminen. Materiaali sisältää teoriaa stailauksen suunnitteluun, sekä teoriaan pohjautuvia tehtäviä 
itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävät ohjaavat suunnitelussa tarvittavaan asiakastyöskentelyyn. 
https://aoe.fi/#/materiaali/356 

 
Sähkö- ja automaatioasentajan pt. 
Sähkö- ja automaatioasentajan perustutkinnon elektroniikan opetus. Materiaali on perusosaamisen 
elektroniikan osaamisen opettamiseen ja opitun testaamiseen. https://aoe.fi/#/materiaali/341 
 
 
  
 
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 
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esimerkiksi 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 
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/. Käsikirjoitus löytyy Avointen oppimateriaalien kirjastosta: https://aoe.fi/#/ma-
teriaali/357. 
 
 
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 

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 
 
Anpassad matematik. https://aoe.fi/#/materiaali/449 
 
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 materiaalin, 4 osp kohderyhmänä ovat ammatillisen toisen asteen opiskeli-
jat, joille matematiikan arviointi on mukautettu. Opettaja voi poimia tehtävistä ne, jotka tukevat opiskelijan 
oman tutkinnon opintoja.Tekijänä Luovi. https://aoe.fi/#/materiaali/275 
 
Ammattiopisto Luovi on tuottanut Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (pakollinen, 1 osp) -tutkinnon 
osan osaan materiaalia, joita voit tarkastella Avointen oppimateriaalien kirjastosta. Opiskelija tekee opin-
tojen aikana oman digitaalisen yrittäjätarinan. Materiaali sisältää aloitusvideo-ohjeen opiskelijalle ja 
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opettajalle, tekstimuotoiset ohjeet opettajalle sekä 4 Sway-harjoitetta, joissa opiskelija tarvitsee mobiili-
laitteen, internet-yhteyden ja MS Sway-sovelluksen. https://aoe.fi/#/materiaali/305 
 
Företagande och företagsinriktad verksamhet. Materialet kan användas vid skapande av en ny kurs 
och som inspirationsmaterial inom ämnet företagande. Den studerande ska göra en egen virtuell företag-
arberättelse. Undervisningsvideo och Sway-övningarna är inte översatta till svenska. 
https://aoe.fi/#/materiaali/454 
 
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp. Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (pa-
kollinen), 2 osp -Moodlekurssi, jota voi käyttää lähiopetuksen tukena ja verkkokurssina. Saat kurssin 
käyttöösi lataamalla kurssin otsikon alla sijaitsevan varmuuskopiotiedoston koneellesi ja palauttamalla 
varmuuskopion omaan Moodleesi. Pyydä kurssin palauttamiseen tarvittaessa apua oman organisaatiosi 
Moodlen hallinnoijilta tai digiopettajilta. Moodlekurssi on tuotettu Tolokusti verkossa -hankkeessa 2019 - 
2020. https://aoe.fi/#/materiaali/115 
 
Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, Englantia jatko-opintoihin (valinnainen), 3 osp 
Moodlekurssi, jota voi käyttää lähiopetuksen tukena ja verkkokurssina. Kurssilta puuttuu vielä tekstinym-
märtämistentti Osaamisen arviointi -osiosta. Saat kurssin käyttöösi lataamalla kurssin varmuuskopiotie-
doston koneellesi ja palauttamalla varmuuskopion omaan Moodleesi. https://aoe.fi/#/materiaali/243 
 
Svenska som andraspråk (4 kp). Ett webbaserat studiematerial för de fyra obligatoriska kompetenspo-
ängen (kp) i Svenska som andraspråk inom den grundläggande yrkesutbildningen. Studiematerialet be-
står av fyra delområden: Kommunicera 1 kp, Tolka texter 1 kp, Söka information 1 kp och Producera tex-
ter 1kp. Varje del innehåller teori, grammatik, övningar och inlämningsuppgifter. 
https://aoe.fi/#/materiaali/437 
 
Svenska som andra inhemska språk, 1 kp. Ett webbaserat studiematerial för det obligatoriska kompe-
tenspoänget i Svenska som det andra inhemska språket inom den grundläggande yrkesutbildningen. 
Studiematerialet består av fyra delområden: Tala, Läsa, Skriva och Grammatik. Varje del innehåller teori, 
övningar och inlämningsuppgifter. https://aoe.fi/#/materiaali/448 
 
 
TASE-hanke: 
 
Opas verkkokurssilla opiskeluun on tarkoitettu kaikille verkkokurssilla opiskelusta kiinnostuneille. Op-
paassa kerrotaan mm. mikä verkkokurssi on, kenelle verkkokurssilla opiskelu sopii ja miten verkkokurs-
silla opiskellaan? https://aoe.fi/#/materiaali/450 
 
YTO-aineet: 
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 
 
Englannin alkeet on vasta-alkajille tarkoitettu englannin opintojen kokonaisuus. Kurssin laajuus on 3 
osp, ja se kuuluu yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin opintoihin. Alkeiskurssin jälkeen on mahdollista 
edetä pakollisiin tutkinnon perusteissa oleviin englannin opintoihin. https://aoe.fi/#/materiaali/433 
 
Ruotsin alkeet on vasta-alkajille tarkoitettu ruotsin opintojen kokonaisuus. Kurssin laajuus on 3 osp, ja 
se kuuluu yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin opintoihin. Alkeiskurssin jälkeen on mahdollista edetä 
pakollisiin tutkinnon perusteissa oleviin ruotsin opintoihin. https://aoe.fi/#/materiaali/435 
 
Saksan alkeet on vasta-alkajille tarkoitettu opintokokonaisuus. Kurssin laajuus on 3 osp, ja se kuuluu 
yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin opintoihin. https://aoe.fi/#/materiaali/446 
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Viestintä ja vuorovaikutus / suomi toisena kielenä. Opinto on tarkoitettu suomea toisena kielenä pu-
huville. Opinto kuuluu viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen pakollisiin osaamistavoitteisiin (4osp). 
https://aoe.fi/#/materiaali/447 
 
 
Ammatilliset: 
 
Ravitsemuksen materiaali. Ravitsemuksen ja hyvinvoinnin perustietoa opetetaan ja opitaan monessa 
eri tutkinnossa ja koulutusjärjestelmän osassa. Materiaali on suunnattu eri alojen ammatillisiin opintoihin, 
mutta sitä voi hyödyntää muissakin opinnoissa. https://aoe.fi/#/materiaali/319 
 
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä valinnainen tutkinnonosa 15osp. ThingLink-
pohjasta pääset etenemään polkua pitkin. Polun varrelta aukeaa Google-sivustoja, joiden sisällä on oh-
jeita opiskeluun (mm.podcastit, videot, tehtävät). Opiskelija voi edetä opiskelussa omaan tahtiinsa ja pa-
lauttaa tehtävät opettajan kanssa sovitulle oppimisalustalle. Polun viimeinen vaihe sisältää ohjeet näy-
töstä. Näytön toteutus sovitaan erikseen ohjaavan opettajan kanssa ja se voidaan toteuttaa yksilöllisesti 
eri tavoin. https://aoe.fi/#/materiaali/334 
 
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. Materiaali löytyy myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta: 
https://aoe.fi/#/materiaali/394 
 
Laboratorio- ja prosessiala: 
Mikrobiologian laboratoriotyöt. Sisältää aerobisten mikrobien määrittäminen naudan jauhelihasta, au-
toklaavin 46-E käyttöohjeen, fermentoinnin harjoitustyön ja maitohappobakteerien määrityksen. 
https://aoe.fi/#/materiaali/374 
 
Lämpöarvon määrittäminen. Sisältää pommikalometrin ja pH-mittarin ohjeet. https://aoe.fi/#/materi-
aali/375 
 
Puuteollisuuden perustutkinto: 
Kalusteiden valmistaminen -tutkinnon osan harjoitustyö tehdään opettajan ohjauksessa. Piirustukset ja 
ohjeistavat videot tukevat opiskelijaa harjoituksen tekemisessä ja opettajaa työn ohjauksessa. Harjoitus-
työhön pääset tutustumaan oheisesta linkistä. Avautuvasta sivusta klikkaa edelleen "Kirjautuminen vie-
railijana". https://aoe.fi/#/materiaali/423 
 
Rakennusalan perustutkinto: 
Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus. https://aoe.fi/#/materiaali/409 
 
Rakennusalan kiviasennus -materiaali. Sisältää pienimuotoisesti kivialan asennusta sekä suomi-sa-
nastoa maahanmuuttajille kivialan asennuksista ja työkaluista, työmaakohteista. On myös linkkejä mate-
riaaleista ja asennuksen tekotavoista, matemaattisia kaavoja ja kivialan teollisuutta. https://aoe.fi/#/mate-
riaali/442 
 
 
 
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 

https://aoe.fi/#/materiaali/447
https://aoe.fi/#/materiaali/319
https://aoe.fi/#/materiaali/334
https://animaatio.verkkohepo.net/
https://aoe.fi/#/materiaali/394
https://aoe.fi/#/materiaali/374
https://aoe.fi/#/materiaali/375
https://aoe.fi/#/materiaali/375
https://aoe.fi/#/materiaali/423
https://aoe.fi/#/materiaali/409
https://aoe.fi/#/materiaali/442
https://aoe.fi/#/materiaali/442
https://aoe.fi/#/materiaali/69
https://aoe.fi/#/materiaali/71
https://aoe.fi/#/materiaali/82
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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