
   

Toisen asteen oppimateriaalikustannusten 
alentamispiloteissa tuotetut valmiit ammatillisen 
koulutuksen materiaalit (tilanne 30.5.2020)  
 

Yleiset 
 
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 kirjastosta: 
https://aoe.fi/#/materiaali/450 
 
Moodleoppia opettajille. Materiaali löytyy Moodle-varmuuskopiotiedostona (mbz) 
osoitteesta: https://bit.ly/2lTwTmE 
 

 

Yhteiset tutkinnon osat 
 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
 
Yhteiset tutkinnon osat_pakolliset tutkinnon osat_T1-tason materiaali, joka on 
tarkoitettu opiskelijoille, 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 

 
Matematiikka ja matematiikan_soveltaminen 4 osp. Matematiikka ja matematiikan 
soveltaminen (pakollinen) 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 verkkokurssina ja lähiopetuksen tukena. Kurssi on suunniteltu alasta 
riippumattomaksi. https://aoe.fi/#/materiaali/200 

 
Mukautetun matematiikan materiaalin, 4 osp kohderyhmänä ovat ammatillisen toisen 
asteen opiskelijat, joille matematiikan arviointi on mukautettu. Opettaja voi poimia tehtävistä 
ne, jotka tukevat opiskelijan oman tutkinnon opintoja.Tekijänä Luovi. 
https://aoe.fi/#/materiaali/275 

 
Ammatillista matematiikkaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijoille: 
https://aoe.fi/#/materiaali/214 
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Sähköalan matematiikkaa -Moodlekurssi sisältää laskutehtäviä, testejä, simulaatioita ja 
interaktiivista opetusmateriaalia sähköalan matemaattisiin laskutehtäviin ja sisältöihin. 
Pääaiheita ovat mm. trigonometria, teollisuusmittaukset ja oikosulkuvirta. Materiaalia voi 
käyttää itseopiskeluun tai lähiopetuksen tukena. 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 tarvitsevansa 
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 prosenttilaskentaa hyvin käytännönläheisesti. 
https://aoe.fi/#/materiaali/158 
 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp löytyy Avointen 
oppimateriaalien kirjastosta (https://aoe.fi/#/materiaali/118). Kyseessä on Moodlekurssi, jota 
voi käyttää lähiopetuksen tukena ja verkkokurssina. Kurssi on suunniteltu alasta 
riippumattomaksi. Saat kurssin käyttöösi lataamalla kurssin varmuuskopiotiedoston 
koneellesi ja palauttamalla varmuuskopion omaan Moodleesi. Pyydä tarvittaessa apua oman 
organisaatiosi Moodlen hallinnoijilta tai digiopettajilta.  
 
 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
 
Yhteiset tutkinnon osat_pakolliset tutkinnon osat_T1-tason materiaali, joka on 
tarkoitettu opiskelijoille, 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 

 
Suomi toisena kielenä 
 
Viestintä ja vuorovaikutus / suomi toisena kielenä. Opinto on tarkoitettu suomea toisena 
kielenä puhuville. Opinto kuuluu viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen pakollisiin 
osaamistavoitteisiin (4osp). https://aoe.fi/#/materiaali/447 

 
Svenska som andraspråk 
 
Svenska som andraspråk (4 kp). Ett webbaserat studiematerial för de fyra obligatoriska 
kompetenspoängen (kp) i Svenska som andraspråk inom den grundläggande 
yrkesutbildningen. Studiematerialet består av fyra delområden: Kommunicera 1 kp, Tolka 
texter 1 kp, Söka information 1 kp och Producera texter 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 kompetenspoänget i Svenska som det andra inhemska språket inom den 
grundläggande yrkesutbildningen. Studiematerialet består av fyra delområden: Tala, Läsa, 
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Skriva och Grammatik. Varje del innehåller teori, övningar och inlämningsuppgifter. 
https://aoe.fi/#/materiaali/448 

 
Englanti 
 
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 
 
Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, Englantia jatko-opintoihin (valinnainen), 3 
osp 
Moodlekurssi, jota voi käyttää lähiopetuksen tukena ja verkkokurssina. Kurssilta puuttuu 
vielä tekstinymmärtämistentti Osaamisen arviointi -osiosta. Saat kurssin käyttöösi lataamalla 
kurssin varmuuskopiotiedoston koneellesi ja palauttamalla varmuuskopion omaan 
Moodleesi. https://aoe.fi/#/materiaali/243 

 
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/#/materiaali/104 
Myös Itslearning-muodossa: https://aoe.fi/#/materiaali/105 

 
Ruotsi 
 
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 
 
Svenska som andra inhemska språk, 1 kp. Ett webbaserat studiematerial för det 
obligatoriska kompetenspoänget 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 
 
 

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä -kurssi Moodlen varmuuskopiona. 
https://bit.ly/2lTwTmE 
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Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 
 
Yhteiset tutkinnon osat_pakolliset tutkinnon osat_T1-tason materiaali, joka on 
tarkoitettu opiskelijoille, 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 

 
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 
 
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp. Yhteiskunnassa ja kansalaisena 
toimiminen (pakollinen), 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 
 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
 
Ammattiopisto Luovi on tuottanut Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (pakollinen, 1 osp) 
-tutkinnon osan osaan materiaalia, joita voit tarkastella Avointen oppimateriaalien kirjastosta. 
Opiskelija tekee opintojen aikana oman digitaalisen yrittäjätarinan. Materiaali sisältää 
aloitusvideo-ohjeen opiskelijalle ja opettajalle, tekstimuotoiset ohjeet opettajalle sekä 4 
Sway-harjoitetta, joissa opiskelija tarvitsee mobiililaitteen, 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 företagarberättelse. Undervisningsvideo och Sway-övningarna är inte 
översatta till svenska. https://aoe.fi/#/materiaali/454 
 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp, pakollinen) https://aoe.fi/#/materiaali/145 

 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 
 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen: https://youtu.be/serg6mxAt5A (video 
työergonomiasta, esimerkkinä bussinkuljettajan työtehtävät) 
 

Kestävän kehityksen edistäminen 
 
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 esimerkiksi lopputentin voi tehdä kurssin kautta. Kurssi on tuotettu 

https://aoe.fi/#/materiaali/236
https://aoe.fi/#/materiaali/115
https://aoe.fi/#/materiaali/305
https://aoe.fi/#/materiaali/454
https://aoe.fi/#/materiaali/145
https://youtu.be/serg6mxAt5A


   
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 koulutussopimus- tai oppisopimusyrityksessään. Verkkokurssille pääsee osoitteella: 
https://kestavankehityksenedistaminen3osp.weebly.com/. Käsikirjoitus löytyy Avointen 
oppimateriaalien kirjastosta: https://aoe.fi/#/materiaali/357. 

 
 

Ammatilliset materiaalit tutkinnoittain 
 
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 

 
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 
 
Materiaalit ovat tuotettu hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa olevan Myyntityö ja 
asiakaslähtöinen palvelutoiminta tutkinnon osassa olevaan asiakastilaisuuden 
järjestämiseen. Materiaalissa käsitellään asiakastilaisuuden järjestämiseen liittyviä asioita 
ja ohjeita. Toisessa materiaalissa on erikseen asiakastilaisuuden budjetointi. 
https://aoe.fi/#/materiaali/271 
 
Hius- ja kauneudenhoitoalan neuvontapalveluiden oppimateriaalia ja tehtäviä. 
https://aoe.fi/#/materiaali/366 

 
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 
 
Levytyöhalli 360: https://www.thinglink.com/video/1159071437206585347 

 
Laboratorioalan perustutkinto 
 
Prosessiteollisuuden epäorgaanisen kemian perusteet -kurssi. 
https://aoe.fi/#/materiaali/417 
 
Mikrobiologian laboratoriotyöt. Sisältää aerobisten mikrobien määrittäminen naudan 
jauhelihasta, autoklaavin 46-E käyttöohjeen, fermentoinnin harjoitustyön ja 
maitohappobakteerien määrityksen. https://aoe.fi/#/materiaali/374 
 
Lämpöarvon määrittäminen. Sisältää pommikalometrin ja pH-mittarin ohjeet. 
https://aoe.fi/#/materiaali/375 
 
Tiheyden arviointi -harjoitustehtävä. https://aoe.fi/#/materiaali/76 
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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, pidempiaikaista työkokemusta. https://aoe.fi/#/materiaali/333 
 
Liiketoiminnan perustutkinnon Tuloksellinen toiminta 15 osp -tutkinnonosa on materiaali, 
jota voi käyttää verkkokurssina ja lähiopetuksen tukena. Tässä materiaalissa käsitellään 
ammattitaitovaatimusten osioita yhteiskunnan talous sekä yritysten liiketoimintamalli ja 
perusprosessit. https://aoe.fi/#/materiaali/335 
Tutkinnon osaan liittyviä taulukkolaskenharjoituksia; kaavat ja funktiot, kaavio, 
prosenttilasku, alv-laskenta, kannattavuus. https://aoe.fi/#/materiaali/364 
 
Liiketoiminnan perustutkinto: Toinen Tuloksellinen toiminta -materiaali kattaa osan 
Tuloksellinen toiminta (20 osp) -tutkinnon osan osaamisvaatimuksista johdatellen opiskelijan 
ymmärtämään organisaation perusprosesseja, tuottoja ja kustannuksia, kuvaamaan 
kustannusrakenteen, laatimaan katetuottolaskelman 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 mukaisia osioita. https://aoe.fi/#/materiaali/361 
 
Arvonlisäverolaskut https://aoe.fi/#/materiaali/75 

 
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 
 
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/ 

 
Maatalousalan perustutkinto 
 
Materiaali jätehuollosta opiskelijalle itsenäiseen perehtymiseen ja näyttöihin 
valmistautumiseen sekä opettajalle kurssimateriaaliksi. https://aoe.fi/#/materiaali/398 
 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 
 
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluvaan valinnaiseen Animaation ja 
liikegrafiikan toteuttaminen -tutkinnonosaan on valmistunut verkkosivusto. Sivuston 
aineisto ja tietosisältö on tarkoitettu monimuoto-opetuksena järjestettävän tutkinnonosan 
suorittamisen rungoksi ja tukimateriaaliksi. Sivuston 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 
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Prosessiteollisuuden perustutkinto 
 
Prosessiteollisuuden epäorgaanisen kemian perusteet -kurssi. 
https://aoe.fi/#/materiaali/417 
 
Mikrobiologian laboratoriotyöt. Sisältää aerobisten mikrobien määrittäminen naudan 
jauhelihasta, autoklaavin 46-E käyttöohjeen, fermentoinnin harjoitustyön ja 
maitohappobakteerien määrityksen. https://aoe.fi/#/materiaali/374 
 
Lämpöarvon määrittäminen. Sisältää pommikalometrin ja pH-mittarin ohjeet. 
https://aoe.fi/#/materiaali/375 

 
Puuteollisuuden perustutkinto 
 
Kalusteiden valmistaminen -tutkinnon osan harjoitustyö tehdään opettajan ohjauksessa. 
Piirustukset ja ohjeistavat videot tukevat opiskelijaa harjoituksen tekemisessä ja opettajaa 
työn ohjauksessa. Harjoitustyöhön pääset tutustumaan oheisesta linkistä. Avautuvasta 
sivusta klikkaa edelleen "Kirjautuminen vierailijana". https://aoe.fi/#/materiaali/423 

 
Rakennusalan perustutkinto 
 
Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus. https://aoe.fi/#/materiaali/409 
 
Rakennusalan kiviasennus -materiaali. Sisältää pienimuotoisesti kivialan asennusta sekä 
suomi-sanastoa maahanmuuttajille kivialan asennuksista ja työkaluista, työmaakohteista. On 
myös linkkejä materiaaleista ja asennuksen tekotavoista, matemaattisia kaavoja ja kivialan 
teollisuutta. https://aoe.fi/#/materiaali/442 

 
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto 
 
Suurkeittiön ruokatuotanto -kurssi Itslearning-oppimisympäristössä. 
https://aoe.fi/#/materiaali/391 
 
Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot -kurssi Itslearning-oppimisympäristössä. 
https://aoe.fi/#/materiaali/392 
 
Katu- ja pikaruokapalvelut -verkkokurssi Itslearning-oppimisympäristössä. 
https://aoe.fi/#/materiaali/393 

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
 
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 
 
Virtuaalipäiväkoti: https://www.thinglink.com/video/1193064086426877954 
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Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp - Anatomia ja fysiologia. 
https://aoe.fi/#/materiaali/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 
 
Kanneljärven Opiston opiskelijat ovat tuottaneet kolme ehkäisevän päihdetyön 
oppimateriaalivideota 

• https://d11oz1xo3vrzp6.cloudfront.net/publish/2019/11/4/76539413e5744c22b0dba3
5c2846b207.mp4 

• https://d11oz1xo3vrzp6.cloudfront.net/publish/2019/11/13/53e66f4aadb9431fa7b386
ecebb7e93a.mp4 

• https://d11oz1xo3vrzp6.cloudfront.net/publish/2019/11/13/479359f9751c44968ad8df
306cc08f8d.mp4 

 
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä valinnainen tutkinnonosa 15osp. 
ThingLink-pohjasta pääset etenemään polkua pitkin. Polun varrelta aukeaa Google-
sivustoja, joiden sisällä on ohjeita opiskeluun (mm.podcastit, videot, tehtävät). Opiskelija voi 
edetä opiskelussa omaan tahtiinsa ja palauttaa tehtävät opettajan kanssa sovitulle 
oppimisalustalle. Polun viimeinen vaihe sisältää ohjeet näytöstä. Näytön toteutus sovitaan 
erikseen ohjaavan opettajan kanssa ja se voidaan toteuttaa yksilöllisesti eri tavoin. 
https://aoe.fi/#/materiaali/334 

 
Sähkö ja automaatiosasentajan perustutkinto 
 
Sähkö- ja automaatioasentajan perustutkinnon elektroniikan opetus. Materiaali on 
perusosaamisen elektroniikan osaamisen opettamiseen ja opitun testaamiseen. 
https://aoe.fi/#/materiaali/341 

 
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 
 
Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon materiaalitieto. Tekstiili- ja muotialan tuotteen 
valmistaminen -tutkinnon 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 kankaan 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 
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