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Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot -MATERIAALIA 

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tavoitteena on tutkintokoulutuksessa vaadittavien opiskelutaitojen, 

kuten esimerkiksi kielellisten, matemaattisten tai tietoteknisten valmiuksien vahvistaminen taikka 

opiskelutekniikkaan liittyvien taitojen harjaannuttaminen. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot voivat 

päätoimisina kestää enintään kuuden kuukauden ajan.  
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Voit etsiä Opetushallituksen verkkojulkaisuja ja oppimateriaaleja julkaisusarjan, aiheen ja koulutusasteen 

mukaan. Opetushallituksen verkkojulkaisut ovat pääosin maksuttomia.. 

 

Opetushallituksen tuottamat ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisut ja oppimateriaalit 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-

julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOppimateriaali%5D=Oppimateriaali 

Opetushallituksen tuottamiin oppikirjoihin liittyviä opettajan oppaita, jotka on jaoteltu oppiaineittain 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-

julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOpettajan%20opas%5D=Opettajan%20opas  

Opetushallituksen maksulliset oppimateriaalit ja julkaisut https://verkkokauppa.oph.fi/ ja 

https://www.ellibs.com/fi/books/publisher/0/opetushallitus  

Ammatillisen erityisopetuksen kuvapankki https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/amme-

ammatillisen-erityisopetuksen-kuvapankki  

Tekoihin- sivusto tarjoaa tukea, tietoa ja materiaaleja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. 

Materiaali on suunnattu opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lisäksi sivustolta löytyy materiaaleja 

oppisopimuskoulutukseen ja osaamisen tunnistamiseen. https://www.tekoihin.fi/oppimateriaaleja/ 

  

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOppimateriaali%5D=Oppimateriaali
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOppimateriaali%5D=Oppimateriaali
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOpettajan%20opas%5D=Opettajan%20opas
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOpettajan%20opas%5D=Opettajan%20opas
https://verkkokauppa.oph.fi/
https://www.ellibs.com/fi/books/publisher/0/opetushallitus
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/amme-ammatillisen-erityisopetuksen-kuvapankki
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/amme-ammatillisen-erityisopetuksen-kuvapankki
https://www.tekoihin.fi/oppimateriaaleja/
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2.1 OPISKELUVALMIUKSIEN TUKEMINEN 
 

Alkukartoitus opiskeluvalmiudet https://www.hamk.fi/wp-

content/uploads/2018/08/Alkukartoituslomake.pdf  

Digitreenit https://yle.fi/aihe/digitreenit  

Ihmiseltä ihmiselle -oppimateriaali ohjaa harjoittelemaan sosiaalisia taitoja 

https://verkkokauppa.oph.fi/sivu/tuote/ihmiselta-ihmiselle-sosiaaliset-taidot/2451375 

Mitä on opiskeluhyvinvointi? http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/mita-on-opiskeluhyvinvointi/ 

Opi oppimaan – Opettajan opas https://www.redu.fi/loader.aspx?id=d438dd35-c510-47c3-9325-

a461a031cde1 

Oppimisvalmiuksien kartoituskysely Rakennus-, metalli, ravintola- ja puutarha-aloille verkkoperusteinen 

http://prometheus.axxell.fi/videos/osama/  

Tiedonhakutehtävät https://www.kotus.fi/kotus/kotus_verkossa/tiedonhakutehtavat  

Tunteesta tunteeseen – Ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin: Tunnetaitojen oppimateriaali kasvatukseen ja 

erityiskasvatukseen https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas 

 
 
  

https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/08/Alkukartoituslomake.pdf
https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/08/Alkukartoituslomake.pdf
https://yle.fi/aihe/digitreenit
https://verkkokauppa.oph.fi/sivu/tuote/ihmiselta-ihmiselle-sosiaaliset-taidot/2451375
http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/mita-on-opiskeluhyvinvointi/
https://www.redu.fi/loader.aspx?id=d438dd35-c510-47c3-9325-a461a031cde1
https://www.redu.fi/loader.aspx?id=d438dd35-c510-47c3-9325-a461a031cde1
http://prometheus.axxell.fi/videos/osama/
https://www.kotus.fi/kotus/kotus_verkossa/tiedonhakutehtavat
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas


4 
 

 

2.1.1 Oppimisen vahvistaminen  
 

Avoimet ammatilliset opinnot https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/fi/materiaalit/sanastot 

Mun elämä – Ohjausmateriaalia erityisopetukseen https://www.edu.fi/munelama 

Papunet -sivuilla on selkokielistä tietoa mm. Euroopan Unionin toiminnasta, yhdistystoiminnasta, laeista, 

terveydestä, vapaa-ajan vietosta, suomalaisesta luonnosta, kirjaston ja matkapuhelimen käytöstä, 

merkkipäivistä, uskonnollisista juhlapäivistä ja Suomen historiasta sekä Suomen sosiaaliturvasta, 

työelämästä, opiskelusta ja terveydenhuollosta. www.papunet.net/selko 

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten 

oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja 

kuvia. http://linkkiapaja.edu.fi/oph/search.html 

    

https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/fi/materiaalit/sanastot
https://www.edu.fi/munelama
http://www.papunet.net/selko
http://linkkiapaja.edu.fi/oph/search.html
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2.1.2 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen sekä tutkintokohtainen 

kielitaito  
 
Kopiraittilan koulu https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kopiraittilan-koulu  

ÄIDINKIELI 
 

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/ 

http://www.perunakellari.fi/ai.html 

https://www.facebook.com/SuomenKielioppi/posts/httpwikivirtuesficonlexisharjoituksetaika-

adverbi202/1243545349065014/ 

http://aivoapina.fi/  

http://www.amiedu.net/jokeri/ 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/saisinko-puheenvuoron-kokoustaidon-oppimateriaali  

 

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 

 
Majakangas, Pirkko – Pöyhönen, Hanna-Liisa: PILKO JA PAISTA. Ruoanvalmistuksen sanasto.  
 
Wilén, Raili – Viskari-Lippojoki, Ulla – Leinonen, Eija: PUHDISTAN JA SUOJAAN 
Puhdistuspalvelualan oppikirja maahanmuuttajille 
 
Puhdistuspalvelualan videot: Yhdistelmäkone osa1; Yhdistelmäkone osa2;  Yhdistelmäkone osa3; 
Nopeakierroksinen kone osa1; Nopeakierroksinen kone osa2  
 
Selkokielinen puhdistuspalvelumateriaali https://www.hyria.fi/files/87/Puhdistuspalvelu.pdf 
 
Kuva ja oppimateriaalia puhdistuspalvelualalle http://www11.edu.fi/amme2/  
 
Kokkipeli http://www11.edu.fi/kokkipeli/login/login  
 
Oppimisaihioita ravintola-alan englannin, ruotsin ja suomen kielen opetukseen 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-
ravintola-alan  
 
Elintarvikkeiden pakkaaminen https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/elintarvikkeiden-
pakkaaminen  
 
Selkokielinen hygieniapassin itseopiskelumateriaali 

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/  

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kopiraittilan-koulu
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/
http://www.perunakellari.fi/ai.html
https://www.facebook.com/SuomenKielioppi/posts/httpwikivirtuesficonlexisharjoituksetaika-adverbi202/1243545349065014/
https://www.facebook.com/SuomenKielioppi/posts/httpwikivirtuesficonlexisharjoituksetaika-adverbi202/1243545349065014/
http://aivoapina.fi/
http://www.amiedu.net/jokeri/
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/saisinko-puheenvuoron-kokoustaidon-oppimateriaali
http://www.youtube.com/watch?v=hOnpZVzMv7w
http://www.youtube.com/watch?v=y3F5XJlqNaY
http://www.youtube.com/watch?v=nO15hdjMRK4
http://www.youtube.com/watch?v=HdbfsDlpDW4
http://www.youtube.com/watch?v=1oeagzpn8MM
https://www.hyria.fi/files/87/Puhdistuspalvelu.pdf
http://www11.edu.fi/amme2/
http://www11.edu.fi/kokkipeli/login/login
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-ravintola-alan
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-ravintola-alan
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/elintarvikkeiden-pakkaaminen
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/elintarvikkeiden-pakkaaminen
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/
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Hygieniasanosto suomi-englanti http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/hygieniaosaaminen/englanniksi.htm  

Hygieniaosaaminen selkokielellä opas http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ruokaahygieenisesti/app/  

Selkokielinen hygieniaosaamismateriaali 
https://www.hyria.fi/projektit/paattyneiden_projektien_tuloksia_ja_tuotoksia/duuniin/hygieniaosaaminen  

Tarjoilijan sanastoa: baari ja ruokaravintola suomi-turkki, suomi-venäjä, 
http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja 

Ruoanvalmistussanasto suomi-kurdi http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja  

Ruuanvalmistussanasto suomi-venäjä http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja  

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 
 

Toimistosanastoa https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-

kielenoppimiseen/oppimisaihioita-toimistoalan 

Vähittäiskaupan sanastoa https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-

kielenoppimiseen/oppimisaihioita-vahittaiskaupan   

Liiketaloussanastoa https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/liiketalouden-ja-hallinnon-alan-sanoja-

ja-kasitteita  

Kotikimara. Oppimateriaalien aloja ovat liike-elämä ja terveysala. Lisäksi sivulta löytyvät ammatilliset S2-

viitekehykset liiketalouden ja tietotekniikan aloille sekä sosiaali- ja terveysalalle. 

https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=16876283  

  

SOSIAALI- JA TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA 
 

Kela, Maria – Korpela, Eveliina – Lehtinen, Päivi: SAIRAAN HYVÄÄ SUOMEA. Terveysalan suomea 
maahanmuuttajille.  
 
Oppimisaihioita sairaala-alan englannin ja suomen kielen opetukseen 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-
sairaala-alan 

 
Kotikimara. Oppimateriaalien aloja ovat liike-elämä ja terveysala. Lisäksi sivulta löytyvät ammatilliset S2-
viitekehykset liiketalouden ja tietotekniikan aloille sekä sosiaali- ja terveysalalle. 
https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=16876283  
 

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/hygieniaosaaminen/englanniksi.htm
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ruokaahygieenisesti/app/
https://www.hyria.fi/projektit/paattyneiden_projektien_tuloksia_ja_tuotoksia/duuniin/hygieniaosaaminen
http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja
http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja
http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-toimistoalan
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-toimistoalan
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-vahittaiskaupan
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-vahittaiskaupan
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/liiketalouden-ja-hallinnon-alan-sanoja-ja-kasitteita
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/liiketalouden-ja-hallinnon-alan-sanoja-ja-kasitteita
https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=16876283
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-sairaala-alan
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-sairaala-alan
https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=16876283
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Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus osaamisala 
https://www.hyria.fi/files/8944/Lasten_nuorten_hoito_kasvatus_11ero.pdf  
 
Sairaanhoito ja huolenpito https://www.hyria.fi/files/8945/Sairaanhoito_ja_huolenpito_11ero.pdf  
 
Vammaistyö https://www.hyria.fi/files/8946/Vammaistyo_12ero.pdf  
 
Selkokielinen ensiapumateriaali maahanmuuttajien opetukseen https://www.hyria.fi/files/64/Ensiapu.pdf 
 
Lähihoitajien suomen kielen tukipaketti https://docplayer.fi/1171164-Selva-suomea-palvelualoile.html 
 
Suomen kielen tukipaketti lähihoitajaksi opiskeleville maahanmuuttajille 
http://estudio.edupoli.fi/kielituki/lahihoitajat/ 
 
Opetusmateriaalia matematiikkaan ja suomen kieleen http://www.amiedu.net/jokeri/  
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet selkokielellä (soveltuvin osin) 
https://www.hyria.fi/files/5144/Sosiaali-_ja_terveysalan_perustutkinnon_perusteet_selkokielella.pdf 

Materiaaleja hoiva-alan suomea -kurssille https://hoivablog.wordpress.com/materiaalit-selkokielella/ 

Elimistön rakenne: https://www.opike.fi/files/products/product_376/Ihminen.pdf 

Lääkeala: https://www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto/selkokieliset-tiivistelmat 

 

TEHTÄVIÄ:   

Sanastoteht Kuntoutum tukeminen (pdf) (304.5 KB) 

Sanastotehtävät Hoito huolenpito (pdf) (382.4 KB) 

Tehtäväpaketti Superlehti (pdf) (440.9 KB) 

Vanhusten kotihoito ja huolenpito (pdf) (393.4 KB) 

  

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALA 
 

Kampaamoalan sisältöjen harjoitteluun https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-

ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-kampaamoalan ja https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-

julkaisut/julkaisut/var-salong-opettajan-opas-ja-kirjaa-taydentava-digimateriaali  

Iholla https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/iholla-ihonhoidon-oppimisiahio  

 

https://www.hyria.fi/files/8944/Lasten_nuorten_hoito_kasvatus_11ero.pdf
https://www.hyria.fi/files/8945/Sairaanhoito_ja_huolenpito_11ero.pdf
https://www.hyria.fi/files/8946/Vammaistyo_12ero.pdf
https://www.hyria.fi/files/64/Ensiapu.pdf
https://docplayer.fi/1171164-Selva-suomea-palvelualoile.html
http://estudio.edupoli.fi/kielituki/lahihoitajat/
http://www.amiedu.net/jokeri/
https://www.hyria.fi/files/5144/Sosiaali-_ja_terveysalan_perustutkinnon_perusteet_selkokielella.pdf
https://hoivablog.wordpress.com/materiaalit-selkokielella/
https://www.opike.fi/files/products/product_376/Ihminen.pdf
https://www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto/selkokieliset-tiivistelmat
https://www.hyria.fi/files/8948/Sanastoteht_Kuntoutum_tukeminen.pdf
https://www.hyria.fi/files/8949/Sanastotehtavat_Hoito_huolenpito.pdf
https://www.hyria.fi/files/8951/Tehtavapaketti_Superlehti.pdf
https://www.hyria.fi/files/8952/Vanhusten_kotihoito_ja_huolenpito.pdf
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-kampaamoalan
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-kampaamoalan
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/var-salong-opettajan-opas-ja-kirjaa-taydentava-digimateriaali
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/var-salong-opettajan-opas-ja-kirjaa-taydentava-digimateriaali
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/iholla-ihonhoidon-oppimisiahio
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 
 

Kirja. Mäkelä, Matti: RAKENTAVAA SUOMEA; Rakennusalan oppikirja maahanmuuttajille 
 
Tekniikan sanasto http://www.ptcpower.com/literature/Dictionary.pdf  
 
Tekninen sanasto suomi-venäjä http://virtuoosi.pkky.fi/maahanmuuttajat/metalli_sanasto.htm  
 
Tekniikan alan multimediaopiskelumateriaali; http://info.edu.turku.fi/kielisauma/fi/  
http://info.edu.turku.fi/kielisauma/en/  
 
Autotalli sanastoa http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ammatilliset_kielet/autotalli/fimg/ ja 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-
autoalan-englannin  

 
Pintakäsittelyn sanasto suomi-venäjä http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja  
 
Rakennusalan perussanasto suomi-englanti ja suomi-venäjä 
http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja  
 
Metallialan sanasto suomi-venäjä ja suomi-somalia 
http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja  
 
Opetusmateriaalia matematiikkaan ja suomen kieleen http://www.amiedu.net/jokeri/  
 
Kuva- ja oppimateriaalia ammatilliseen erityisopetukseen http://www11.edu.fi/amme2/  
 
Kiviteknologia sivusto http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kiviteknologia/  
 
Metallituotemaalaus https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/metallituotemaalaus  
 
Kunnossapito https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kunnossapito  
 
Lähiverkko https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/lahiverkko  
 
Hitsaa hiirellä https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hitsaa-hiirella  
 
 

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA 

 
Oppimisaihioita maitotuotannon englannin, ruotsin ja suomen kielen opetukseen 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-
maitotuotannon   
 
Puuteollisuus https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/puutuoteteollisuus  

 
 

http://www.ptcpower.com/literature/Dictionary.pdf
http://virtuoosi.pkky.fi/maahanmuuttajat/metalli_sanasto.htm
http://info.edu.turku.fi/kielisauma/fi/
http://info.edu.turku.fi/kielisauma/en/
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ammatilliset_kielet/autotalli/fimg/
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-autoalan-englannin
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-autoalan-englannin
http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja
http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja
http://mamu.pkky.fi/Ammat_sanastot.htm#Ammatillisia_sanastoja
http://www.amiedu.net/jokeri/
http://www11.edu.fi/amme2/
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kiviteknologia/
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/metallituotemaalaus
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kunnossapito
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/lahiverkko
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hitsaa-hiirella
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-maitotuotannon
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-maitotuotannon
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/puutuoteteollisuus


9 
 

 

KULTTUURIALA 
 

Vaatetussanasto venäjäksi http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/vaatetussanasto/  
Tekstiilitehdas https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tekstiilitehdas  
 
Naisten jakun valmistaminen https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/naisten-jakun-
valmistaminen  
 
 

LUONNONTIETEIDEN ALA  
 

Kemianlaskut laboratoriossa https://www.edu.fi/kemianlaskut  

Biogeeni https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/biogeeni  

 

TURVALLISUUSALA 
 

Turvallisuusalan oppimateriaali https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/turvallisuusalan-

oppimateriaali  

 

  
  

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/vaatetussanasto/
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tekstiilitehdas
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/naisten-jakun-valmistaminen
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/naisten-jakun-valmistaminen
https://www.edu.fi/kemianlaskut
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/biogeeni
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/turvallisuusalan-oppimateriaali
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/turvallisuusalan-oppimateriaali
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2.1.3 Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen  
 

Pesulle ja puhtaaksi -hygieniataitopeli https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/pesulle-ja-
puhtaaksi-hygieniataitopeli  

Opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa http://www.nyyti.fi/wp/wp-
content/uploads/2016/09/ela%CC%88ma%CC%88ntaitoopas_netti2-1-1.pdf 

 

  

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/pesulle-ja-puhtaaksi-hygieniataitopeli
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/pesulle-ja-puhtaaksi-hygieniataitopeli
http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/09/ela%CC%88ma%CC%88ntaitoopas_netti2-1-1.pdf
http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/09/ela%CC%88ma%CC%88ntaitoopas_netti2-1-1.pdf
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2.2 TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN  
 

Ammatteja ja työelämää selkokielellä https://www11.edu.fi/homma/  

Sivuilla on selkokielistä tietoa mm. Euroopan Unionin toiminnasta, yhdistystoiminnasta, laeista, 

terveydestä, vapaa-ajan vietosta, suomalaisesta luonnosta, kirjaston ja matkapuhelimen käytöstä, 

merkkipäivistä, uskonnollisista juhlapäivistä ja Suomen historiasta sekä Suomen sosiaaliturvasta, 

työelämästä, opiskelusta ja terveydenhuollosta. www.papunet.net/selko 

Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä https://ameo.fi/wp-
content/uploads/2018/02/Tyohon_selkomateriaali.pdf 

Työelämätietoa maahanmuuttajille http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/article/34 

Puhelinkäyttäytymistä ja kielitietoa https://kotisuomessa.fi/web/site-45256/state-jurdgmbtei/page-151521  

Työelämävalmiudet https://kotisuomessa.fi/web/site-45256/state-jurdgmbtei/page-144264  

Suomen kielen ja työkulttuurin sekä kulttuurienvälisen työviestinnän opiskelun materiaalia 
https://docplayer.fi/1171164-Selva-suomea-palvelualoile.html  

Osaajia työelämään – verkko-oppimisympäristö: https://peda.net/jao-
ammatillinen/hankkeet/sujuvat/osaajiatyoelamaan/oppimisymparisto/os 

Hoivakotielämää hoivakotien arkeen perehdyttävää materiaalia S2-oppijalle 
http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Hoivakotielämää-S2-
tehtäviä-opiskelijalle.pdf 

Työkykyinen työntekijä https://www.ttl.fi/tyontekija/  

Toimiva työyhteisö https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/  

Turvallinen työympäristö https://www.ttl.fi/tyoymparisto/  

Työkykypassi https://www.tyokykypassi.fi/  

Työelämän kielen opiskelua https://salpro.salpaus.fi/hotpotatoes/hommia_etusivu.html sekä 
https://salpro.salpaus.fi/hotpotatoes/  

Selkokielinen opiskelutaito- ja työelämäviestintämateriaali 

https://www.hyria.fi/files/1052/Ammatillinen_viestinta.pdf  

  

https://www11.edu.fi/homma/
http://www.papunet.net/selko
https://ameo.fi/wp-content/uploads/2018/02/Tyohon_selkomateriaali.pdf
https://ameo.fi/wp-content/uploads/2018/02/Tyohon_selkomateriaali.pdf
http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/article/34
https://kotisuomessa.fi/web/site-45256/state-jurdgmbtei/page-151521
https://kotisuomessa.fi/web/site-45256/state-jurdgmbtei/page-144264
https://docplayer.fi/1171164-Selva-suomea-palvelualoile.html
https://peda.net/jao-ammatillinen/hankkeet/sujuvat/osaajiatyoelamaan/oppimisymparisto/os
https://peda.net/jao-ammatillinen/hankkeet/sujuvat/osaajiatyoelamaan/oppimisymparisto/os
http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Hoivakotielämää-S2-tehtäviä-opiskelijalle.pdf
http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Hoivakotielämää-S2-tehtäviä-opiskelijalle.pdf
https://www.ttl.fi/tyontekija/
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/
https://www.tyokykypassi.fi/
https://salpro.salpaus.fi/hotpotatoes/hommia_etusivu.html
https://salpro.salpaus.fi/hotpotatoes/
https://www.hyria.fi/files/1052/Ammatillinen_viestinta.pdf
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2.3. MATEMAATTISTEN TAITOJEN VAHVISTAMINEN 
 

Matikkaa, ole hyvä!: Matematiikkaa eriyttävään ammatilliseen opetukseen catering-alalle. 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/matikkaa-ole-hyva 

http://www.perunakellari.fi/ai.html 

http://www.amiedu.net/jokeri/ 

  

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/matikkaa-ole-hyva
http://www.perunakellari.fi/ai.html
http://www.amiedu.net/jokeri/
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2.4 TOISEN KOTIMAISEN KIELEN VAHVISTAMINEN  
 

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet  

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ 

  

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
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2.5 VIERAAN KIELEN VAHVISTAMINEN 
 

Englanti, espanja, ranska, saksa, italia, venäjä, suomi 

https://fi.speaklanguages.com/ 

Hej 10-oppilaan digimateriaalit https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hej-10-oppilaan-

digiharjoitukset  

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 

https://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/opettajan_oppaat/toinen_kotimainen_kieli_ja_vieraat_kielet 

Suomi toisena kielenä (S2) ; 

https://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/opettajan_oppaat/suomi_toisena_kielena_s2 

Oppimisaihioita kampaamoalan englannin ja suomen kielen opetukseen 

https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-

kampaamoalan 

 

https://fi.speaklanguages.com/
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hej-10-oppilaan-digiharjoitukset
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hej-10-oppilaan-digiharjoitukset
https://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/opettajan_oppaat/toinen_kotimainen_kieli_ja_vieraat_kielet
https://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/opettajan_oppaat/suomi_toisena_kielena_s2
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-kampaamoalan
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-kampaamoalan
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/oppimisaihioita-ammatilliseen-kielenoppimiseen/oppimisaihioita-kampaamoalan
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