
   

Toisen asteen oppimateriaalikustannusten 
alentamispiloteissa tuotetut valmiit ammatillisen 
koulutuksen materiaalit (tilanne 4.1.2021)  
 

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 
 
Opiskelussa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaaminen 
Tämä materiaali on tarkoitettu opinnoissa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön 
osaamisen kehittämiseen. Materiaalia voidaan käyttää osana pakollista Toiminta 
digitaalisessa ympäristössä -osa-aluetta tai opintojen orientaatiojaksolla digitaitojen 
kartuttamiseen. https://aoe.fi/#/materiaali/643 
 
Digikurssi toisen asteen opiskelijoille 
Tampereen kaupungin toisen asteen opiskelijoille tehty digikurssi, jonka avulla he ottavat 
haltuun erilaiset sähköiset järjestelmät opintojen alussa. Kurssi suoritetaan Moodlessa ja 
siinä on monipuolisesti tehtäviä mm. sähköisistä oppimisympäristöistä, välineistä ja 
tekijänoikeuksista. https://aoe.fi/#/materiaali/955 
 
Digitaalinen portfolio 
Verkkosivusto digitaalisen portfolion tekemisen tueksi. Voi käyttää itsenäiseen opiskeluun tai 
opettajan ohjauksessa. Opettajille alasivuilla taideteollisuusalan ja tekstiili- ja muotialan 
perustutkintojen perusteiden mukaiset kokonaisuudet. https://aoe.fi/#/materiaali/1054 

 
Moodleoppia opettajille. Materiaali löytyy Moodle-varmuuskopiotiedostona (mbz) 
osoitteesta: https://bit.ly/2lTwTmE 
 
Opetusvideon käsikirjoittaminen, kuvaaminen, leikkaaminen ja julkaisu 
Kuvaus hyvän opetusvideon tekemisestä käytännön työtehtävän oppimiseksi. Aoe.fi:ssä on 
julkaistu tällä mallilla tehtyjä videoita (esim. https://aoe.fi/#/materiaali/66). Soveltuu kaiille 
opetusvideoiden tekijöille. https://aoe.fi/#/materiaali/684 
 
Ammatillisten tutkinnon osien verkkokurssin käsikirjoittaminen 
Tämä aineisto sisältää ammatillisten tutkinnon osien käsikirjoitustyökalun ja ohjeet 
digitaalisen työkirjan (Workseed) käyttöön. Tämän materiaalin avulla opettajat voivat 
käsikirjoittaa ammatillisia sisältöjä, jotka tuottaja valmistaa oppimateriaaleiksi. 
https://aoe.fi/#/materiaali/1053 
 
Digiluotsiope-toiminnan testaaminen ja edellytykset käytännössä 
Digiosaamista tarvitaan ja digitutor/luotsi-toiminta on apua ja tukea suoraan kohteeseen 
silloin kun sitä tarvitaan. ALADIN-hanke pilotoi digiluotsitoimintaa pandemiakevään aikana, 
jolloin moni oppilaitos siirtyi pääosin etä- ja verkko-opetukseen. Digiluotsitoiminta tuli todella 
tarpeeseen, koska apua ja tukea tarvittiin, opettajat kysyivät ja jakoivat tietoa sekä ottivat 
apua vastaan entistä aktiivisemmin. Digitutor-toiminnalla avun ja tuen saaminen oli oikea-
aikaista sekä matalan kynnyksen ansiosta tervetullutta. Tässä tuotoksessa on koonti 
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digiluotsitoiminnasta tehdyn kyselyn vastauksista ja hanketoimijoiden ajatuksista toiminnan 
perustamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. https://aoe.fi/#/materiaali/966 
 
 

 

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 
 
Matematiikan avoin oppimateriaali ammatilliseen koulutukseen. Tämän wikin 
tavoitteena on luoda ilmaisia ja avoimia oppimateriaaleja ammatilliseen koulutukseen. 
Sisällön puolesta materiaali soveltuu ainakin osin käytettäväksi myös peruskoulujen 
vuosiluokilla 7-9. Wiki on tarkoitus jättää avoimeksi, jolloin kuka tahansa voi parantaa, 
muokata ja kopioida materiaaleja omaan ja kaikkien sivuston vierailijoiden käyttöön. 
https://aoe.fi/#/materiaali/602 

 
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 
 
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen, 4 osp 
Materiaali sisältää Matematiikka ja matematiikan soveltaminen -osan pakolliset 
osaamistavoitteet. Materiaalin harjoitustehtävät ovat lähinnä T1 - H3-tasoisia. Sisältää 
peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan, geometrian ja talous-ja tilastomatematiikan 
perusteet. https://aoe.fi/#/materiaali/967 
 
Talousmatematiikka 1 osp. Nämä oppimateriaalit ovat osa Matematiikka ja matematiikan 
soveltaminen 4 osp -oppimateriaalia. Materiaalissa on seuraavat pääaiheet 
harjoitustehtävineen: prosenttilaskut, korkolaskut, ansiotulojen verotus, arvonlisävero sekä 
yrityksen kannattavuuden peruskäsitteet. Opetusmateriaali on rakennettu Moodlen Kirja-
aktiviteettien avulla ja pyritty pitämään yksinkertaisena, jotta uuden oppimateriaalin 
lisääminen ja sisällön muuttaminen olisi mahdollisimman helppoa. Harjoitustehtävät ovat 
avoimia kysymyksiä ja niiden ratkaisemiseksi opiskelija yleensä tarvitsee kynää ja paperia ja 
mahdollisesti myös taskulaskinta. Tehtävien palautuksen jälkeen opiskelijalle ei anneta 
oikeita vastauksia, vaan opiskelijan oletetaan yrittävän ratkaista tehtäviä uudelleen niin 
kauan kunnes vastaukset ovat oikein. Joihinkin tehtäviin on kuitenkin liitetty niihin liittyvien 
tyypillisten laskuvirheiden varalta erityisiä palautteita, jotka kohdistavat opiskelijan huomion 
tehtävien keskeisiin elementteihin. Ansiotulojen verotukseen liittyviä tehtäviä ei ole 
sisällytetty tähän materiaaliin, koska niiden pitäminen ajan tasalla olisi opettajille melko 
työlästä.  https://aoe.fi/#/materiaali/750 
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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 
 
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen, 3 osp 
Materiaali sisältää Matematiikka ja matematiikan soveltaminen -osan valinnaiset 
osaamistavoitteet. Sisältää seuraavat osiot: lausekkeet ja yhtälöt, tilastomatematiikka sekä 
kustannus- ja kannattavuuslaskenta. https://aoe.fi/#/materiaali/968 
 
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 
 
Taulukkolaskennan perusteet 
Perusharjoituksia taulukkolaskentaan. https://aoe.fi/#/materiaali/596 

 
Ammatillista matematiikkaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijoille: 
https://aoe.fi/#/materiaali/214 
 
Lääkelaskut 
Tämä matematiikan harjoitusmateriaali johdattaa sinut lääkelaskentaan vaiheittain ja 
selkeästi. Tehtävät on tarkoitettu erityisesti S2- ja erilailla oppiville niin, että pääset hyvään 
alkuun myös itsenäisesti laskemalla. Laskut on jaettu aiheittain ja perustasolta alkaen siten, 
että osaaminen kasvaa sujuvasti. On hyvä varmistaa osaaminen kaikilla osa-alueilla 
järjestyksessä edeten. Tee harjoitukset peruslaskuista alkaen aina lääkelaskentaan asti: 
tablettien ja lääkeliuosten sekä niiden painonmukaiseen annosteluun. Ennen lääkelaskentaa 
kannattaa tutustua huolellisesti vaihe vaiheelta opastaviin ohjeisiin. Kun etenet 
järjestyksessä ja vaiheittain, onnistut varmasti, ja kun onnistut, innostut lisää haastavampiin 
lääkelaskuihin! https://aoe.fi/#/materiaali/1068 
 
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 
 
Rakennusalan matematikkaa 
Materiaalin tarkoituksena on antaa esimerkkejä rakennusalan opiskelijalle, missä kaikissa 
työtehtävissä matematiikkaa tarvitaan ja kertoa esimerkein, miten tehtävien laskemisesta 
selviää. Laskutehtävät on pyritty rakentamaan selkeiksi kokonaisuuksiksi, jotka pohjautuvat 
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talonrakennustyömaalla vastaan tuleviin laskennallisiin ilmiöihin. 
https://aoe.fi/#/materiaali/1043 
 
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. 
 
Geometrian pakohuonepeli. Geometrian pakohuonepeli sisältää opetusvideot sekä lyhyet 
tehtävät tasogeometriasta. Tehtävissä käydään läpi suorakulmion, kolmion sekä ympyrän 
pinta-alat ja piirit. Tehtäviä tehdään pakohuonepelimäisessä PowerPoint-ympäristössä, ja 
pelistä selviäminen vaatii tehtävien ratkaisun lisäksi myös lukkojen avaamista oikeiden 
vastausten avulla. Saat materiaalin käyttöösi lataamalla PowerPoint-tiedoston. Opiskelijoita 
tulee ohjeistaa, että peliä pelataan PowerPointin esitys-tilassa eikä siinä saa käyttää 
nuolinäppäimiä. https://aoe.fi/#/materiaali/475 
  
 

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 
 
Tekstinkäsittelyn perustehtävä 
https://aoe.fi/#/materiaali/598 

 
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 
 
Suomi toisena kielenä S2 ammatillisessa koulutuksessa verkkokurssin pedagoginen 
käsikirjoitus. https://aoe.fi/#/materiaali/601 
 
Kielitietoa ja kulttuuria - ruotsin kielen opinnot korvaava kurssi 
Kurssi on tarkoitettu tutkinnon osan osa-alueen Viestintä ja vuorovaikutus toisella 
kotimaisella kielellä, ruotsi osaamistavoitteista poikkeamisen toteuttamiseen; kurssilla 
voidaan korvata kurssi Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi. Yhden 
osaamispisteen laajuisella kurssilla tutustutaan suomen kielen sanastoon ja erilaisiin 
sananmuodostustapoihin, tehdään havaintoja arkikielen muuttumisesta ja tunnistetaan uutta 
sanastoa, myös oman alan näkökulmasta. Lisäksi kurssilla eritellään ja pohditaan 
suomalaisen kulttuurin piirteitä ja tapoja. Lataamisen vaativa Moodle-kurssi. 
https://aoe.fi/#/materiaali/1027 
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Suomea autoalalle 
Materiaalia ja tehtäviä autoalan S2-opetukseen. https://aoe.fi/#/materiaali/1011 

 
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, 
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 englannin kielellä, pakollinen (3 osp), alkeisenglanti 
Kurssi soveltuu kaikille aloille ja on tarkoitettu seuraaville opiskelijoille: englannin kielen 
taitosi ovat päässeet ruostumaan pahasti, etkä käytä englantia työssäsi tai vapaa-ajallasi tai 
et ole aiemmin juuri opiskellut englantia. Huom! Tämän viestintä ja vuorovaikutus vieraalla 
kielellä, englanti, pakollinen 3 osaamispistettä -kurssin avulla voit saada loppuarvosanaksi 
Tyydyttävä 1 tai 2. Ota englannin opettajiin yhteyttä, ennen kuin aloitat kurssitehtävien 
tekemisen. https://aoe.fi/#/materiaali/471 
 
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 

 
Sanastoharjoitus suomi-englanti (yleistekniikka ja korjaussanasto) 
Ammatilliseen englannin opetukseen tarkoitettu sanastoharjoitus liittyen korjaussanastoon 
tai yleiseen tekniseen sanastoon. https://aoe.fi/#/materiaali/841 
Valinnaisen englannin rakennusalan tehtäviä. https://aoe.fi/#/materiaali/69 
 
Rakentaminen ja kiinteistö -sanastoharjoitus 
Sanastotehtävä käytettäväksi ammatillisen koulutuksen talonrakentamisen ja 
kiinteistöhuollon alalla. Sanojen suomentaminen, englanti-suomi. 
https://aoe.fi/#/materiaali/838 
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Valinnaisen englannin metallialan tehtäviä. https://aoe.fi/#/materiaali/71 
 
Valinnaisen englannin LVI-alan tehtäviä. https://aoe.fi/#/materiaali/82 
 
Englannin sanastoa puuseppäopiskelijoille 
Puuseppäalan sanastoa ammatillisessa englannin opetuksessa käytettäväksi. Sanastolista 
suomi-englanti.  https://aoe.fi/#/materiaali/839 
 
Puuseppä, sanastotehtävä 
Englannin kielen sanastoharjoitus puuseppäopiskelijoille. https://aoe.fi/#/materiaali/842 
 
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 
 
Cars and logistics käännöstehtävä suomesta englantiin. Ammatillisessa englannin 
opetuksessa käytettävä autoalalle suunnattu sanastoharjoitus. https://aoe.fi/#/materiaali/833 
 
Englannin harjoitus linja-autonkuljettajille 
Englannin kielen lauseharjoituksia linja-autonkuljettajaopiskelijoille ammatillisessa 
koulutuksessa. https://aoe.fi/#/materiaali/845 
 
Gardening vocabulary -sanastotehtävä 
Ammatilliseen englannin opetukseen tarkoitettu puutarha-alan sanastoharjoitus. 
https://aoe.fi/#/materiaali/836 
 

 
Ruotsi 
 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 
Oppimateriaalikokoelma kuuluu opintojaksoon Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella 
kielellä, ruotsi 1 osp. Sisältää videon ja Thinglink-tehtävän. https://aoe.fi/#/materiaali/729 
 
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 
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Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä -kurssi Moodlen varmuuskopiona. 
https://bit.ly/2lTwTmE 
 
Tietoturvan perustehtäviä  
https://aoe.fi/#/materiaali/597 
 
Opiskelussa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaaminen 
Tämä materiaali on tarkoitettu opinnoissa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön 
osaamisen kehittämiseen. Materiaalia voidaan käyttää osana pakollista Toiminta 
digitaalisessa ympäristössä -osa-aluetta tai opintojen orientaatiojaksolla digitaitojen 
kartuttamiseen. https://aoe.fi/#/materiaali/643 
 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp (ohjevideot). Videot ovat osa Toiminta 
digitaalisessa ympäristössä 2 osp -oppimateriaalia. Sisältää mm. osiot Laitteiden käyttö 
opinnoissa, Laitteiden käyttäminen työtehtävissä, Outlook-sähköpostin päätoiminnot. 
https://aoe.fi/#/materiaali/726 
 
 

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 
 
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp pedagoginen käsikirja. Pedagoginen 
käsikirjoitus verkkokurssin luomiseksi eri alustoille YTO: Yhteiskunta- ja 
työelämäosaaminen, 9 osp ammatillisessa koulutuksessa. https://aoe.fi/#/materiaali/605 

 
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 
 
 

Työelämässä toimiminen 
 
Suomalaisessa työelämässä toimiminen, paikallinen tutkinnon osa 15 osp. 
Suomalaisessa työelämässä toimiminen on paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva 
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tutkinnon osa. Sen laajuus on 15 osp. Tutkinnon osa on suunniteltu vastaamaan työelämän 
tarpeisiin ja se vahvistaa opiskelijoiden, joilla ei ole ollenkaan tai on vain vähän, osaamista 
suomalaisesta työelämästä. Suomalaisessa työelämässä toimiminen tutkinnon osassa 
käydään läpi työelämän perustaitoja. Tutkinnon osa koostuu kolmesta osa-alueesta: 
työelämätaidot, viestintä- ja digitaidot sekä työkyky ja –hyvinvointi. Tämän paikallisen 
tutkinnon osan voi liittää mihin tahansa perustutkintoon ammatillisten valinnaisten tutkinnon 
osien määräytymissäännön mukaisesti. https://aoe.fi/#/materiaali/478 
 
Att verka i finskt arbetslivet 
Originalmaterialet har producerats vid Careeria inom projektet Tolokusti verkossa 2019-
2020. Därefter har delar av materialet översatts inom samma projekt till svenska via 
Yrkesakademin i Österbotten. Det svenskspråkiga materialet kan användas vid skapande av 
en ny kurs och som inspirationsmaterial inom temat arbetsliv, interaktion och arbetsförmåga. 
https://aoe.fi/#/materiaali/611 

 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
Materiaalia voi käyttää pohjana opettajan tai ohjaajan suunnitellessa yhteisten tutkinnon 
osien opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien osa-alueen opetusta tai aiheeseen liittyvää 
ohjausta. https://aoe.fi/#/materiaali/600 
 

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 
suomen lisäksi englannin ja ruotsinkielisinä. https://aoe.fi/#/materiaali/865 
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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. 
 
Kestävän kehityksen ulottuvuudet. Video toimii lyhyenä esittelynä kestävän kehityksen 
edistämiseen. Videolla on esiteltynä kestävän kehityksen ulottuvuudet. 
https://aoe.fi/#/materiaali/461 
 

 
 

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 

 
Suomalaisessa työelämässä toimiminen on paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuva tutkinnon osa. Sen laajuus on 15 osp. Tutkinnon osa on suunniteltu vastaamaan 
työelämän tarpeisiin ja se vahvistaa opiskelijoiden, joilla ei ole ollenkaan tai on vain vähän, 
osaamista suomalaisesta työelämästä. Suomalaisessa työelämässä toimiminen tutkinnon 
osassa käydään läpi työelämän perustaitoja. Tutkinnon osa koostuu kolmesta osa-alueesta: 
työelämätaidot, viestintä- ja digitaidot sekä työkyky ja –hyvinvointi. Tämän paikallisen 
tutkinnon osan voi liittää mihin tahansa perustutkintoon ammatillisten valinnaisten tutkinnon 
osien määräytymissäännön mukaisesti. Moodlekurssi on tuotettu Tolokusti verkossa- 
hankkeessa 2018 - 2020. https://aoe.fi/#/materiaali/478 
 
Työturvallisuus työelämäjaksolla -pakohuonepeli (käsikirja 2020) 
Tämä on käsikirja, jonka avulla voit toteuttaa Työturvallisuus työelämäjaksolla -
pakohuonepelin missä tahansa. Peli on tarkoitettu työelämäjaksolle siirtyvien opiskelijoiden 
työelämäosaamisen tueksi. Peli on suunniteltu Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
opiskelijoiden opetukseen, mutta se soveltuu myös S2- opiskelijaryhmien opetukseen. Peli 
soveltuu myös uusien opiskelijaryhmien ryhmäytymistarkoitukseen. Peliä on pelattu neljän 
hengen pienryhmissä. Peli sisältää viidet samanlaiset pakohuonepelitarvikkeet. Peli on 
suunniteltu niin, että pienryhmät tekevät annettujen vihjeiden mukaan tehtävät 1-5. Tekijät 
Maija Myllykoski ja Jaana Nisumaa. https://aoe.fi/#/materiaali/970 
 

 
Autoalan perustutkinto 
 
Suomea autoalalle 
Materiaalia ja tehtäviä autoalan S2-opetukseen. https://aoe.fi/#/materiaali/1011 
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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 

 
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 
 
Liikkumisen ohjaaminen. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon liikkumisen ohjaamisen 
tutkinnon osan Kanneljärven Opiston toteutuksen esittely. https://aoe.fi/#/materiaali/832 
 
Nuori 2020 
Kanneljärven Opiston kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijat kertovat videolla 
Tampereen Nuorisopäivistä 2020. https://aoe.fi/#/materiaali/849 
 
Kanneljärven Opiston opiskelijoiden tuottamia ehkäisevän päihdetyön 
oppimateriaalivideoita 

• Tupakka (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Videon on tehnyt Kanneljärven Opiston opiskelija Laura Sainio. Tämä video kuuluu 
hänen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopintojensa ehkäisevän päihdetyön kurssiin. 
https://aoe.fi/#/materiaali/857 

• Alkoholi (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Opiskelija Tinja Ahlforsin tekemä video päihteistä ja niiden haittavaikutuksista. Video on 
osa ehkäisevän päihdetyön tutkinnon osan opetusmateriaalia. Tällä videolla aiheena on 
alkoholi ja muut päihteet. https://aoe.fi/#/materiaali/852 

• Alkoholi (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Videon on tehnyt Kanneljärven Opiston opiskelija Laura Sainio. Tämä video kuuluu 
hänen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopintojensa ehkäisevän päihdetyön kurssiin. 
https://aoe.fi/#/materiaali/855 

• Nuuska (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Opiskelijoiden tekemä video päihteistä ja niiden haittavaikutuksista. Video on osa 
ehkäisevän päihdetyön tutkinnon osan opetusmateriaalia. Tällä videolla aiheena on 
nuuska. https://aoe.fi/#/materiaali/853 

• Kannabis (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Videon on tehnyt Kanneljärven Opiston opiskelija Laura Sainio. Tämä video kuuluu 
hänen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopintojensa ehkäisevän päihdetyön kurssiin. 
https://aoe.fi/#/materiaali/856 

• Huumeet (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Kanneljärven Opiston opiskelijan tekemä video päihteistä ja niiden haittavaikutuksista. 
Video on osa ehkäisevän päihdetyön tutkinnon osan opetusmateriaalia. Tällä videolla 
aiheena on huumeet. https://aoe.fi/#/materiaali/854 
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 
 
Levytyöhalli 360: https://www.thinglink.com/video/1159071437206585347 
 
Hitsauksen laadunhallinta. Kokoelma sisältää oppimateriaalia kone- ja tuotantotekniikan 
perustutkintoon, tuotantotekniikan ammattitutkintoon ja tuotantotekniikan 
erikoisammattitutkintoon. Oppimateriaalit käsittelevät hitsaukseen ja sen laadunhallintaan 
liittyviä asioita tavoitteena oppimateriaalin ja opetuksen yhtenäistäminen valtakunnallisesti. 
https://aoe.fi/#/materiaali/776 
 

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 
 

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 
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Kannattavuuslaskenta - selkeytettyä materiaalia 
Selkeytettyä materiaalia kannattavuuslaskennasta sisältäen myös selkeäkielisen sanaston. 
Soveltuu käytettäväksi oppitunnilla ohjatusti tai itsenäisesti. Materiaalin pohjana on käytetty 
oppikirjaa: Taloushallinto. Toiminnan kannattavuus. https://aoe.fi/#/materiaali/1010 

 
Logistiikan perustutkinto 
 
Video nostamisen ja ajamisen ergonomiasta.  https://aoe.fi/#/materiaali/462 

 

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 

 
Metsäalan perus- ja ammattitutkinto 
 
Tuomarniemen puulajit 
Kokoelma sisältää oppimateriaalia metsäalan perustutkintoon, metsäalan ammattitutkintoon 
ja puutarha-alan ammattitutkintoon. Tuomarniemen puulajitriviassa harjoitellaan puulajien 
tuntemista ja puulajitietoutta tietovisan ja kuvatunnistamisen avulla. Puulajit-tehtäväkirjan 
tehtävät liittyvät metsään, metsäalan eri toimijoihin, puukauppaan, metsän uudistamiseen ja 
työvälineihin metsässä. https://aoe.fi/#/materiaali/949 

 
Prosessiteollisuuden perustutkinto 
 
Prosessiteollisuuden epäorgaanisen kemian perusteet -kurssi. 
https://aoe.fi/#/materiaali/417 
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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 
 
Tuotantoprosessien käynnissäpito, 25 osp. Moodle-kurssi Tuotantoprosessien 
käynnissäpito -tutkinnon osaan. Pääset kurssille kirjautumalla sisään vierailijana. 
https://aoe.fi/#/materiaali/829 

 
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 
 
Videoita työturvallisuudesta 
- Bobcat-laite ja turvallinen nousu. https://aoe.fi/#/materiaali/457 
- Husqvarna 409 -moottorisahan käynnistys. https://aoe.fi/#/materiaali/458 
- Ammattikäyttöisten pienruoholeikkureiden käynnistys. https://aoe.fi/#/materiaali/459 
- Vetosahat ja niiden käyttö. https://aoe.fi/#/materiaali/460 
- Nostamisen ja ajamisen ergonomiaa. https://aoe.fi/#/materiaali/462 
 
Työturvallisuus työelämäjaksolla -pakohuonepeli (käsikirja 2020) 
Tämä on käsikirja, jonka avulla voit toteuttaa Työturvallisuus työelämäjaksolla -
pakohuonepelin missä tahansa. Peli on tarkoitettu työelämäjaksolle siirtyvien opiskelijoiden 
työelämäosaamisen tueksi. Peli on suunniteltu Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
opiskelijoiden opetukseen, mutta se soveltuu myös S2- opiskelijaryhmien opetukseen. Peli 
soveltuu myös uusien opiskelijaryhmien ryhmäytymistarkoitukseen. Peliä on pelattu neljän 
hengen pienryhmissä. Peli sisältää viidet samanlaiset pakohuonepelitarvikkeet. Peli on 
suunniteltu niin, että pienryhmät tekevät annettujen vihjeiden mukaan tehtävät 1-5. Tekijät 
Maija Myllykoski ja Jaana Nisumaa. https://aoe.fi/#/materiaali/970 
 
 

Puutarha-alan ammattitutkinto 
 
Tuomarniemen puulajit 
Kokoelma sisältää oppimateriaalia metsäalan perustutkintoon, metsäalan ammattitutkintoon 
ja puutarha-alan ammattitutkintoon. Tuomarniemen puulajitriviassa harjoitellaan puulajien 
tuntemista ja puulajitietoutta tietovisan ja kuvatunnistamisen avulla. Puulajit-tehtäväkirjan 
tehtävät liittyvät metsään, metsäalan eri toimijoihin, puukauppaan, metsän uudistamiseen ja 
työvälineihin metsässä. https://aoe.fi/#/materiaali/949 

 
Ympäristöystävällinen viherala -opintojakso 
Tämä ympäristöystävälliseen viheralaan kouluttava opintokokonaisuus koostuu 
interaktiivisista H5P-aktiviteetillä tehdyistä dioista ja osaamista varmistavista tenteistä. 
https://aoe.fi/#/materiaali/936 

 
Puuteollisuuden perustutkinto 
 
Kalusteiden valmistaminen -tutkinnon osan harjoitustyö tehdään opettajan ohjauksessa. 
Piirustukset ja ohjeistavat videot tukevat opiskelijaa harjoituksen tekemisessä ja opettajaa 
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työn ohjauksessa. Harjoitustyöhön pääset tutustumaan oheisesta linkistä. Avautuvasta 
sivusta klikkaa edelleen "Kirjautuminen vierailijana". https://aoe.fi/#/materiaali/423 
 
Massiivipuutuotteen valmistaminen 
Tämän LIPASTO harjoitustyön tekemällä opit massiivipuutuotteen valmistuksessa tarvittavia 
taitoja. Pääset sisään Moodleen kirjautumalla vierailijana. https://aoe.fi/#/materiaali/929 

 
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 
 
Rakennusalan perustyöt 1. Materiaalin tavoitteena on, että opiskelija tuntee 
työmaaorganisaation rakenteen ja siellä toimivien henkilöiden ammattinimikkeet ja 
toimenkuvan, jotka ovat perusedellytyksenä työmaalla toimimiseen. Opiskelija tuntee 
rakentamisen eri vaiheet sekä niissä olevat yleisimmät työlajit. Ja lisäksi paljon muuta! 
Materiaalia voi käyttää itseopiskeluun tai lähiopetuksen tukena. Sisältöä ei voi pitää 
"oppikirjana" tai yhtenäisenä kokonaisuutena. https://aoe.fi/#/materiaali/578 
  
Rakennusalan perustyöt 2. Opiskelija tuntee maarakennuksen eri vaiheet sekä niissä 
olevat yleisimmät työlajit. Hän tuntee ja tunnistaa yleisimmät talonrakennuksessa käytettävät 
perustamistavat. Tuntee luiskattujen ja tuettujen kaivantojen perusteet ja toiminta 
periaatteet. Opiskelija saa perusvalmiuksia turvalliselle kaivantotyön toteutukselle. 
Materiaalia voi käyttää itseopiskeluun tai lähiopetuksen tukena. Sisältöä ei voi pitää 
"oppikirjana" tai yhtenäisenä kokonaisuutena. https://aoe.fi/#/materiaali/590 
 

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 
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Kasvun ja osallisuuden edistäminen - Thinglink 
ThingLink-esitys on tehty selkokielisenä materiaalina opettajan ja opiskelijan avuksi. 
Aiheissa käsitellään Kasvun ja osallisuuden edistämisen -tutkinnonosan keskeisiä käsitteitä 
ja palvelujärjestelmää. Materiaalia voi hyödyntää opetuksen tukena visuaalisena 
elementtinä. https://aoe.fi/#/materiaali/1042 
 
Virtuaalipäiväkoti: https://www.thinglink.com/video/1193064086426877954 
 
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp - Anatomia ja fysiologia. 
https://aoe.fi/#/materiaali/362 
 
Lääkelaskut 
Tämä matematiikan harjoitusmateriaali johdattaa sinut lääkelaskentaan vaiheittain ja 
selkeästi. Tehtävät on tarkoitettu erityisesti S2- ja eri lailla oppiville niin, että pääset hyvään 
alkuun myös itsenäisesti laskemalla. Laskut on jaettu aiheittain ja perustasolta alkaen siten, 
että osaaminen kasvaa sujuvasti. On hyvä varmistaa osaaminen kaikilla osa-alueilla 
järjestyksessä edeten. Tee harjoitukset peruslaskuista alkaen aina lääkelaskentaan asti: 
tablettien ja lääkeliuosten sekä niiden painonmukaiseen annosteluun. Ennen lääkelaskentaa 
kannattaa tutustua huolellisesti vaihe vaiheelta opastaviin ohjeisiin. Kun etenet 
järjestyksessä ja vaiheittain, onnistut varmasti, ja kun onnistut, innostut lisää haastavampiin 
lääkelaskuihin! https://aoe.fi/#/materiaali/1068 
 
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 
 
Thinglink Sosiaali- ja terveysalan pt, Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon 
osaan. Kuvausympäristönä Kiipulan Telma. https://aoe.fi/#/materiaali/780 
 
Kanneljärven Opiston opiskelijoiden tuottamia ehkäisevän päihdetyön 
oppimateriaalivideoita 

• Tupakka (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Videon on tehnyt Kanneljärven Opiston opiskelija Laura Sainio. Tämä video kuuluu 
hänen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopintojensa ehkäisevän päihdetyön kurssiin. 
https://aoe.fi/#/materiaali/857 

• Alkoholi (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Opiskelija Tinja Ahlforsin tekemä video päihteistä ja niiden haittavaikutuksista. Video on 
osa ehkäisevän päihdetyön tutkinnon osan opetusmateriaalia. Tällä videolla aiheena on 
alkoholi ja muut päihteet. https://aoe.fi/#/materiaali/852 

• Alkoholi (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Videon on tehnyt Kanneljärven Opiston opiskelija Laura Sainio. Tämä video kuuluu 
hänen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopintojensa ehkäisevän päihdetyön kurssiin. 
https://aoe.fi/#/materiaali/855 

• Nuuska (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Opiskelijoiden tekemä video päihteistä ja niiden haittavaikutuksista. Video on osa 
ehkäisevän päihdetyön tutkinnon osan opetusmateriaalia. Tällä videolla aiheena on 
nuuska. https://aoe.fi/#/materiaali/853 

• Kannabis (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
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Videon on tehnyt Kanneljärven Opiston opiskelija Laura Sainio. Tämä video kuuluu 
hänen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopintojensa ehkäisevän päihdetyön kurssiin. 
https://aoe.fi/#/materiaali/856 

• Huumeet (ehkäisevän päihdetyön kurssi) 
Kanneljärven Opiston opiskelijan tekemä video päihteistä ja niiden haittavaikutuksista. 
Video on osa ehkäisevän päihdetyön tutkinnon osan opetusmateriaalia. Tällä videolla 
aiheena on huumeet. https://aoe.fi/#/materiaali/854 

 
Auttaminen ensiaputilanteissa 
Auttamisen ja ensiavun videot (17 videota) ovat opiskelijoiden toisilleen tekemiä videoita, 
joiden tarkoitus on auttaa osaamisen karttumisessa. Ne eivät ole virheettömiä, mutta 
toivottavasti ne auttavat asioitten omaksumisessa ja rohkaisevat käyttämään omia taitoja 
erilaisissa tilanteissa. https://aoe.fi/#/materiaali/1061 
 
Thinglink Kasvatus- ja ohjausalan at, Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus – tutkinnon 
osaan – Aamu- ja iltapäivätoiminta. Thinglink aamu- ja iltapäivätoiminnasta. 
https://aoe.fi/#/materiaali/781 
 
HYTE ESCAPE - pakopeli kansansairauksista  
HYTE ESCAPE - pakopeli kansansairauksista on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen (30 osp) tutkinnon osaan suunniteltu Moodlessa 
pelattava pakopeli. Pakopeli sijoittuu ikääntyneiden asumispalveluyksikköön, jossa 
työvuoron (pelin) aikana tulee vastaan erilaisia asiakaskohtaamisia ja päättelyä vaativia 
tilanteita. Alkuperäisellä kurssialueella on käytetty grid-formaattia. Varmuuskopio sisältää 
H5P -aktiviteetteja: tämän takia varmuuskopion käyttäjällä tulee olla omassa Moodle -
oppimisympäristössä myös H5P -työkalut käytössä, jotta varmuuskopion palauttaminen 
onnistuu ja aktiviteetit toimivat oikein. HYTE ESCAPE – pakopelistä on saatavissa 
käsikirjoitus pdf-muodossa ja tämän perusteella voit toteuttaa pakopelin omassa 
oppimisympäristössäsi. https://aoe.fi/#/materiaali/727 
 
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. Keväällä julkaistun materiaalin päivitetty versio. 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 
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Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, ohjevideot 
Videokokoelma sisältää seuraavat ohjevideot tekstiili- ja muotialan perustutkintoon: 
villalangan kirjovärjäys mikrossa, mittojen otto vaatteiden valmistuksessa, 
paitapuserokauluksen kaavan piirtäminen, tekstiili- ja muotialalla käytettyjä työvälineitä, 
selluloosakuitujen pesukonevärjäys, saumat ja päärmeet tekstiileissä, pystykauluksen 
kaavan piirtäminen, erilaiset kaulusmallit ja niiden työohjeet, kaulurikauluksen kaavan 
piirtäminen, Brother-vaatturinnapinläpikoneen käyttö, kaarevan kauluksen eli baby-
kauluksen kaavan piirtäminen ja vaatteiden taskut. Videoissa ei ole ääntä. 
https://aoe.fi/#/materiaali/951 
 
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 
 
Osaamisesta ja tuotteista viestiminen (10 osp). Aineisto on luotu tekstiili- ja muotialan 
perustutkinnon opettajille ja opiskelijoille opetuksen ja opiskelun tueksi. Se kattaa tällä 
hetkellä Osaamisesta ja tuotteista viestiminen -nimisestä pakollisesta tutkinnonosasta n. 8 
osaamispistettä. Aineisto on luotu Tampereen toisen asteen koulutuksen yhteiselle 
Moodlealustalle. Aineiston mukana on varmuuskopiotiedosto, joka voidaan ladata 
oppilaitoksen omaan järjestelmään. Aineisto on vielä keskeneräinen. 
https://aoe.fi/#/materiaali/455 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 
 
Tietokoneen kokoaminen komponenteista 
PC-tietokoneen kokoaminen on yksi perinteisiä tieto- ja viestintätekniikan alan työtehtäviä. 
Tämä kolmiosainen esitysmateriaali on projektimuotoinen tutustuminen tietokoneen 
kokoamiseen komponenteista. Materiaalin tekemiseen osallistui Hyria koulutus Oy:n 
kouluttaja Teemu Kilpeläisen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan alan opiskelijoita. Opiskelijat 
kuvasivat materiaalissa olevia videoita, sekä osallistuivat myös tekstimateriaalin 
tuottamiseen. HUOM. materiaalissa ei ole esikatseltavaa sisältöä. Materiaali on jaettuna 
kolmeen pakattuun .zip-tiedostoon. Tiedostot ladataan ja puretaan käyttäjän omalle 
tietokoneelle tai verkkoympäristöön. Materiaali toimii nettiselaimella, ja se skaalautuu eri 
kokoisille näytöille. Esitysten video-osuuksissa on taustamusiikki. 
https://aoe.fi/#/materiaali/516  
 
Rakenna unelmien tietokonelaitteisto 
Perusharjoitus tietokonelaitteiden laiteosaamiseen ja laitteiden hankintaan. 
https://aoe.fi/#/materiaali/599 
 
iPad3:n purkaminen 
Videota voi käyttää iPad3:n osien ja purkamisen opettelemiseen. Videosta voi nähdä myös 
iPad3:n purkamiseen liittyvät työvaiheet tai käyttää sitä apuna, kun purkamista tehdään 
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käytännössä. Video on toteutettu Aladin-hankkessa syksyllä 2020. Videon ovat tehneet tieto- 
ja viestintätekniikan opiskelijat Toni Lipponen ja Emanuele Cala' Campana. 
https://aoe.fi/#/materiaali/649 
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