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Koulutuksen ja oppimisen kehityskulut

• Avointen oppimateriaalien edistäminen
linkittyy keskeisiin koulutuksen ja opetuksen
kehityskulkuihin
• Unescon OER Recommendation
• Oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen

asteen opetuksen maksuttomuus
• Korkeakoulujen digivisio 2030
• Jatkuvan oppimisen uudistus ja jatkuvan

oppimisen linjaukset
• Avoimen tieteen julistus

Kuva: Kansallismuseo, Vankilamuseon kokoelma. 
Sähkötekniikan historiaa esittelevä opetustaulu. 
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Avoimet oppimateriaalit

• Eri muotoisia opetukseen, kasvatukseen tai oppimiseen kohdennettuja
digitaalisia materiaaleja, jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä

• Tukevat opetuksen aikaista oppimista, uuden tutkimista ja vanhan
kertaamista

• Haravoidaan Finnaan Avointen oppimateriaalien kirjastosta (aoe.fi), 
jossa oppimateriaaleja julkaisevat yksittäiset opettajat, organisaatiot ja 
erilaiset hankkeet

• Avointen oppimateriaalien kirjastoa kehittää opetus- ja
kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus



Kansalliskirjasto ja Avointen oppimateriaalien kirjasto

• Avointen oppimateriaalien kirjasto kehitettiin osana Avointen
oppimateriaalien käytön edistäminen -hanketta (2018-2020). 
Vuoden 2020 aikana oppimateriaalit tulivat löydettäväksi
myös Finnaan. 

• Hankkeen jatkokaudella 2021 keskitytään oppimateriaalien
tunnettuuden, saatavuuden ja käytön kasvattamiseen
• Kulttuuriperintöaineistoista oppimateriaaleja
• Avoimet oppimateriaalit osana Finnan markkinointia
• Avoimet oppimateriaalit oppimisalustoille
• Avoimet oppimateriaalit kirjastojen näkymiin



(Avoimet) oppimateriaalit
= Aineistotyyppi ja aineisto, joka 
löytyy Finnan haulla

Finna Luokkahuone
= Finna.fi:n kootut oppimisen ja 
opettamisen sisällöt eri koulutusasteille

Finnan visio - Edistämme tiedonsaantia ja elinikäistä oppimista

Oppiminen Finna.fi:ssä
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• Avoimet oppimateriaalit löytyvät 
Finna.fi:stä omalta Oppimateriaalit-
välilehdeltään
• Oppimateriaalit kuvaillaan 

julkaisemisen yhteydessä koulutusta 
koskevilla kentillä

• Näin ollen välilehdellä on omat 
oppimisen hakurajaimet, esim.
• Koulutusaste
• Oppiaine
• Tavoite- ja sisältöalue
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• Organisaatiot voivat 
ottaa oppimateriaalit 
käyttöön myös 
omissa Finna-
näkymissään:
a) Tietokantana 

(aineistotyyppinä)
b) Omalla välilehdellä
c) Oppimisen 

hakurajainten kera



Finna-organisaatioiden julkaisemat oppimateriaalit

• Avointen oppimateriaalien 
kirjasto oppimateriaalien 
julkaisupaikkana

⇢ näkyvyyttä oman 
organisaation oppimateriaaleille
⇢ asiantuntijuuden avoin 
jakaminen



Uudenlaista yhteistyötä

• Avoimet oppimateriaalit 
tarjoavat Finna-
organisaatioille uudenlaisia 
sisällöntuotannon ja 
yhteistyön mahdollisuuksia

⇢ kulttuuriperintöaineistoista  
avoimia oppimateriaaleja
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