
   

 

 
Opiskelumateriaalikustannusten alentamishankkeissa 
tuotettavat digitaaliset materiaalit (2.12.2019) (Suluissa hanke 
ja päätoteuttaja ja/tai toteuttava organisaatio) Tähdellä merkityt 
valmiit. Valmiit on luetteloitu myös erikseen sivulla 6) 
 
Lukiomateriaalit: 

- Toisen asteen yhteinen matematiikan lähtötasotesti ViLLE-järjestelmään (TASE: Turun 
lukiot) 

- Pitkän matematiikan abikurssi: videoita, pelillisyyttä, Geogebra (TASE: Gradia) 
- Lukion aloittavien matematiikan taitoja parantava kurssi (TASE: Tavastia) 
- Peruskoulun matematiikan kertauskurssi (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen 

yliopisto) 
- Tieto- ja viestintätekniikan peruskurssi lukiolaisille (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: 

Tampereen yliopisto) 
- Ohjelmointikurssi lukiolaisille (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto) 
- *Verkkomateriaalin käyttö matemaattisten aineiden toisen asteen opetuksessa - sähköinen 

itseopiskelumateriaali opettajille (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto) 
- Digikurssi opiskelutaidoista lukiossa (TASE: Tampereen lukiokoulutus) 
- Opas verkkokurssilla opiskeluun (TASE: Gradia) 

 
 

Matematiikka: 
- MAY1 (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto)*; (Oppikirjattomuus: 

Kuopion Isoverstas) 
- MAA2 (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto); *(Lukion pitkän 

matematiikan sähköistäminen oppimisanalytiikkaa hyödyntäen: Liedon lukio. Alusta: ViLLE-
oppimisjärjestelmä); Oppikirjattomuus: Kuopion Isoverstas.) 

- *MAA3 (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto)* (Lukion pitkän 
matematiikan sähköistäminen oppimisanalytiikkaa hyödyntäen: Liedon lukio. Alusta: ViLLE-
oppimisjärjestelmä)* 

- *MAA4 (Lukion pitkän matematiikan sähköistäminen oppimisanalytiikkaa hyödyntäen: Liedon 
lukio. (Alusta: ViLLE-oppimisjärjestelmä) 

- *MAA5 (Lukion pitkän matematiikan sähköistäminen oppimisanalytiikkaa hyödyntäen: Liedon 
lukio. (Alusta: ViLLE-oppimisjärjestelmään) 

- *MAA9 (Lukiomatematiikan avoimet kurssimateriaalit ja tehtävät: Eiran aikuislukio) 
- MAA10 (*Lukiomatematiikan avoimet kurssimateriaalit ja tehtävät: Eiran aikuislukio). (Oppimisen 

tulevaisuus on avoin: Kuopion kaupunki) 
- *MAB2 (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto) 
- MAB3 (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto) 
- *MAB5 (Lukiomatematiikan avoimet kurssimateriaalit ja tehtävät: Eiran aikuislukio) 

- *MAB6 (Lukiomatematiikan avoimet kurssimateriaalit ja tehtävät: Eiran aikuislukio). 
- *Pitkän matematiikan kertauskurssi (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen 

yliopisto) 
 
 
 
 
 



   

 

Fysiikka: 
- FY1-kurssi (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto); (Lukiofysiikan avoimet 

kurssimateriaalit ja tehtävät: Eiran aikuislukio) 
- FY2 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: Ulvilan lukio) 
- Kaikki fysiikan kurssit 1-7 (Lukiofysiikan avoimet kurssimateriaalit ja tehtävät: Eiran aikuislukio) 
- Kurssit vielä määrittelemättä (Lukion avoin oppimateriaali: Nousiaisten kunta) 

 

Kemia: 
- KE1 (Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto) 
- KE5 (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion kaupunki) 

 

Englanti: 
- ENA1 (Oppikirjattomuus: Kuopion Isoverstas) 
- Kurssit vielä määrittelemättä (Lukion avoin oppimateriaali: Nousiaisten kunta) 

 
Saksa: 

- Kurssit vielä määrittelemättä (Lukion avoin oppimateriaali: Nousiaisten kunta) 
 

Historia: 
- HI3 (Oppikirjattomuus: Kuopion Isoverstas.) (PKS-lukiot digiaikaan: Helsingin kaupunki) 
- HI6 (TASE: Ruoveden lukio) 
- HI7 (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion kaupunki) 
- HI9 (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion kaupunki) 
- Kurssit vielä määrittelemättä (Lukion avoin oppimateriaali: Nousiaisten kunta) 

 

Yhteiskuntaoppi: 
- YH3 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: Kristiinankaupungin lukio) 
- YH4 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: Nakkilan lukio) 
- YH5 (kertauskurssi) (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: PSYL); (Oppimisen tulevaisuus on 

avoin: Kuopion kaupunki) 
  

Opinto-ohjaus: 
- OP1 (Oppikirjattomuus: Kuopion Isoverstas. Alusta: Moodle); (Oppimisen tulevaisuus on avoin: 

Kuopion kaupunki) 
- OP2 (PKS-lukiot digiaikaan: Helsingin kaupunki) 

 

Musiikki: 
- MU1 (Oppikirjattomuus: Kuopion Isoverstas); (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion 

kaupunki) 
- MU2 (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion kaupunki) 
- MU4 (PKS-lukiot digiaikaan: Helsingin kaupunki) 

 
Terveystieto: 

- TE1 (Oppikirjattomuus: Kuopion Isoverstas. Alusta: Moodle) 
 

Biologia: 
- BI2 (Oppikirjattomuus: Kuopion Isoverstas. Alusta: Moodle) 
- BI6 (kertauskurssi) (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: Porin Lyseon lukio) 
- kurssia ei ole vielä määritelty (TASE: Ruoveden lukio). 

 
 



   

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi: 
- ÄI3 (PKS-lukiot digiaikaan: Helsingin kaupunki); (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion 

kaupunki) 
- ÄI4 (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion kaupunki) 
- ÄI5 (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion kaupunki) 
- ÄI6 (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion kaupunki) 
- ÄI7 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: Kurikan lukio) 
- ÄI8 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: Honkajoen lukio) 
- ÄI9 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: Kankaanpään Yhteislyseo) 
- ÄI10 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: Euran lukio) 
- Yhdistelmäkurssi, jossa käydään läpi ÄI4 ja FI2-kurssien asiat. Yhdistelmäkurssista 

opiskelijat saavat kaksi lukiokurssia (Oppikirjattomuus: Kuopion Isoverstas)  
 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus: 
- S21 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: PSYL); (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion 

kaupunki) 
- S22 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: PSYL); (Oppimisen tulevaisuus on avoin: Kuopion 

kaupunki) 
- S23 (PKS-lukiot digiaikaan: Helsingin kaupunki) 
- S24 (PKS-lukiot digiaikaan: Helsingin kaupunki) 

 
 

Filosofia: 
- yhdistelmäkurssi, jossa käydään läpi ÄI4 ja FI2-kurssien asiat. Yhdistelmäkurssista 

opiskelijat saavat kaksi lukiokurssia (Oppikirjattomuus: Kuopion Isoverstas) 
- FI2 (Oppimisen tulevaisuus on avoin, Kuopion kaupunki) 

 

Psykologia: 
- PS1 (PKS-lukiot digiaikaan: Helsingin kaupunki) 
- psykologian tutkimuskurssi 7 (Satakunnan ja E-Pohjanmaan hanke: PSYL)   

 
 
   

Ammatillisen koulutuksen materiaalit: 
 

- AAVO-palvelun kurssien päivittäminen perusteiden mukaisiksi (pakolliset yto:t: englanti, 
yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, toiminta 
digitaalisessa ympäristössä; valinnaiset: ohjelmoinnin perusteet, valokuvaus, tietoturva; 
ammatilliset tutkinnon osat: kannattavuus, budjetointi ja hinnoittelu) (TASE: TAI) 

- Tiivistetty 1-tason YTO-paketti (arviointi hyl, T1) (Raseko) 
 
 

- YTO:  
o Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 

▪ Toisen asteen yhteinen matematiikan lähtötasotesti ViLLE-järjestelmään 
● TASE: Turun lukiot ja TAI 

▪ Peruskoulun matematiikan kertauskurssi  
● Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto 

▪ Matematiikan ja fysiikan verkkotehtävien pedagoginen käsikirjoitus ja siihen 
liittyviä tehtäviä ja materiaalia  

● DYTO: EKAMI, KSAO, ESEDU ja EPOPISTO  
▪ Matematiikka, 4 osp  

● Tolokusti verkossa: OSAO  



   

 

● *Tolokusti verkossa: Luovi (HUOM! Mukautettu matematiikka) 
● Aladin: TTS, Sedu, Raseko, Novida  

▪ Alakohtainen matematiikka: 
● Sähköala (TASE: Sampo) 
● Talonrakennus (TASE: Sampo) 
● Ei tarkennettu aloja (TASE: Omnia) 

▪ FYKE, 2 osp  
● *Tolokusti verkossa: OSAO 
● TASE: TAI 

▪ Verkkomateriaalin käyttö matemaattisten aineiden toisen asteen 
opetuksessa - sähköinen itseopiskelumateriaali opettajille  

● Matemaattisten aineiden verkkokurssit: Tampereen yliopisto 
 
 

o Viestinnän ja vuorovaikutusosaaminen 
▪ Tehtäväpaketin selkokielistäminen, ei tarkennettu  

● TASE: Salo 
▪ Suomen kielen, ruotsin ja englannin kielien pedagogiset käsikirjoitukset ja 

tehtävät eri toimialoille  
● DYTO: EKAMI, SRKO, Taitaja 

▪ Englanti  
● DYTO: ESEDU 

▪ Äidinkieli, suomi  
● DYTO: ESEDU ja EPOPISTO 
● Tolokusti verkossa: OSAO 
● Aladin: TTS, Raseko, Novida 

▪ Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp 
● *Tolokusti verkossa: OSAO 

▪ Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, 3 osp pakollinen  
● Tolokusti verkossa: CAREERIA: kurssi maahanmuuttajataustaisille ja 

toinen integroitu prosessialalle 
▪ Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella, ruotsi pakollinen 1 osp ja 

valinnaiset 3 osp 
●  Tolokusti verkossa: Yrkesakademin i Österbotten 

▪ Englantia jatko-opintoihin, 3 osp  
● Tolokusti verkossa: OSAO 

▪ Taide ja luova ilmaisu  
● *Tolokusti verkossa: OSAO 

▪ Opiskelussa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaaminen 
● Materiaali/verkkototeutus käy osaksi Toiminta digitaalisessa ympäristössä 

2 osp kokonaisuutta 
● Voidaan käyttää myös opiskeluvalmiuksiin valmentavana materiaalina 
● TASE: Gradia 

 
 

o Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 
▪ Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp  

● *Tolokusti verkossa: OSAO  
▪ Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp  

● Tolokusti verkossa: Luovi  
▪ Työkyvyn ylläpito 

●  TASE: TAI  
● Aladin: TTS, Sedu, Raseko, Novida 

▪ Työelämässä toimiminen  
● Tolokusti verkossa: OSAO 



   

 

●  Aladin: TTS, Sedu, Raseko, Novida 
▪ Kestävän kehityksen edistäminen 

● Kestävän kehityksen suoritustavan ja tehtäväpaketin kehittäminen (TASE: 
Salo: pilottialoina rakennus-, auto-, raca- ja hiusalat) 

● Kestävän kehityksen oppimateriaali, pakollinen 1 osp ja alakohtaisista 
caseista koostuvia valinnaisia 3 osp (Kestävän kehityksen digitaalinen 
oppimateriaali: Helsinki Business College) 

● Kestävän kehityksen edistäminen (Aladin: Novida) 

▪ Pedagogiset käsikirjoitukset Yrittäjyys, työelämässä toimiminen, 
yhteiskunnassa ja kansalaisena  

● DYTO: KVLAKK, Taitaja, AEL, Samiedu ja SRKO 
   

 

Ammatilliset tutkinnon osat: 
 

- Autoalan pt.:  
o Auton tai moottoripyörän huoltaminen: videoita (TASE: Tavastia) 
o Videoita opetukseen (Koutsaa kaveria: Luksia)  

- Kone- ja tuotantotekniikan pt.:  
o Kone- ja tuotantotekniikan PT levy- ja hitsaustekniikka: tehdään 360-

multimediaympäristöjä joissa mm. kasteluletkun lisäteline (piirustusten luku, budjetointi), 

kiinnityslevy (Aladin: Raseko, KPedu) 
o Hitsaus (Aladin: Sedu) 

- Laboratorioalan pt.: työohjeet digitaaliseen muotoon (TASE: Tredu) 
- Liiketoiminnan pt.:  

o Asiakaspalvelu englanniksi (TASE: TAI) 
- Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto: videomateriaalia opetukseen (Koutsaa 

kaveria: Kisakallion urheiluopisto) 
- Logistiikan pt.:  

o Ajoneuvotekniikan avointa materiaalia ja videomateriaalia mm. koulukyydin 
järjestämisestä. Lisäksi on tarkoitus tuottaa lisää videomateriaalia mm. erityismatkustajien 
kohtaamisesta ja ergonomiasta. (TASE: TTS) 

o Videomateriaalia opetukseen (Koutsaa kaveria: Luksia) 
- Luonnonvara-ala: videomateriaalia opetukseen (Koutsaa kaveria: Hyria) 
- Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt.: Verkkokurssi animaatiosta (TASE: Tredu) 
- Pintakäsittelyalan pt.: tutkinnon osa avoin (TASE: Tavastia) 
- Prosessiteollisuuden pt.: Tuotanprosessin käynnissäpito -tutkinnon osa, oppisisällöt ja näyttö 

verkkokurssiksi (TASE: Tredu) 
- Puutarha-alan pt/at:  

o Puutarharakentamisen verkkomateriaali (TASE: Tredu) 
o Arboristin tutkinto: puulajien tunnistaminen (Aladin: Sedu) 
o Kestävä kehitys (Aladin: TTS, Sykli)  

- Puuteollisuuden pt.:  

o Kalusteiden valmistus ‐tutkinnon osaan tehtävä koulutusmateriaalin tuottaminen (TASE: 
Tredu) 

o Puusepäntuotteiden valmistaminen (TASE: Tredu) 
o Viiluleikkurin materiaalin valmistaminen (TASE: Tredu) 
o Käyttöohje robotilla loittamiseen ja yksinkertaisen työn ajamiseen (TASE: Tredu)  

- Sote-alan pt.:  
o Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä (TASE: WinNova, Gradia ja Tavastia) 
o *Ravitsemuksen materiaali (TASE: Tavastia) 
o Kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osan kielitietoinen materiaali (TASE: Tredu) 



   

 

o Kasvun ja osallisuuden tutkinnonosaan 360-oppimisympäristöjä (videot, kuvat, tekstit 

hotspotteihin). Luodaan tarinamuotoon tehtävät ympäristöistä (hoivakoti ja päiväkoti) -> 

testattu opiskelijoiden kanssa pilottia [laitteistona Ricoh Theta V ja iPad-pro], arvioinnin ja 

ohjauksen ajanvarausjärjestelmän testaamista (Aladin: Takk) 
o Kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnonosaan materiaalia erityisryhmien ohjaus-

opintoon (TASE: TAI) 
o Videomateriaalia opetukseen (Koutsaa kaveria: Luksia) 
o Vielä tarkennettavana (Aladin: Sedu, KPedu, Hyria) 

- Sähkö- ja automaatioalan pt.:  
o Sähkö- ja automaatiosasennukset -tutkinnon osa: piirustukset ja piirrosmerkit, 

hydrauliikka ja pneumatiikka (TASE: Gradia) 
o Sähkö- ja energiatekniikan oppimateriaali (TASE: Tredu) 
o Sähkön kappaletavara‐automaation oppimisympäristö Nokian toimipisteeseen, ei 

varsinaisesti materiaalituotantoa (TASE: Tredu) 
- Talonrakennuksen pt.:  

o Kivirakentamisen verkkomateriaali (TASE: Tredu) 
o Kuvattu kosteuskoordinaattorikoulutusta ja rakennusfysiikan videomateriaalia, jonka 

oheen tuotetaan myös testi. (TASE: TTS) 
o Tutkinnon osa: raudoitus ja betonointi, verkkototeutus (DYTO: SAMIEDU) 

- Talotekniikan pt.: vesityökortin suorittaminen: materiaalia selkokielellä sekä kuvin ja videoin 
(TASE: Salo) 

- Tekstiili- ja muotialan pt.:  
o Osaamisesta ja tuotteesta viestiminen (TASE: Tavastia ja Tredu) 
o Tuotteiden valmistaminen tutkinnonosa -> tunnistaa ja valitsee alan materiaaleja ja 

lisätarvikkeita (Aladin: Raseko) 
o Erikoismateriaalien ja tekniikoiden käyttäminen (Aladin: Sedu) 

 
- Useat tutkinnot: 

- Työturvallisuusmateriaalia (rakennus-, sähkö-, metalli-, puhdistus-, kiinteistö-, ja ravintola-aloilla) 
(TASE: Omnia, ei tarkennettu) 

- Yrityksessä toimiminen, 15 osp (Bisnekset verkkoon: Stadin ammattiopisto) 
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp (Bisnekset verkkoon: Stadin ao) 

  



   

 

Valmiit  materiaalit: 
 
Lukiokoulutus 
 
Lukiomatematiikan avoimet kurssimateriaalit ja tehtävät -hanke: 

- MAB5 - MAB6 
- MAA9 - MAA10 

Kaikki kurssit löytyvät osoitteesta: omaantahtiin.com. Täältä löytyvät myös aiemmin tuotetut muut lukion 
matematiikan kurssit (MAY1 sekä loput lyhyen ja pitkän matematiikan kurssit). 
 
 
Lukion pitkän matematiikan sähköistäminen oppimisanalytiikkaa hyödyntäen: 

- MAA2 - MAA5 
Kaikki kurssit on toteutettu ViLLE-ympäristössä, ja ne sisältävät runsaasti koneen tarkistamia, 
oppimisanalytiikkaa kerääviä tehtäviä. Teoria opettajan soveltamasta oppikirjasta tai Eiran aikuislukion 
kehittämästä sivustosta Matematiikkaa omaan tahtiin (https://alpha.omaantahtiin.com/etusivu). 

Kurssien kirjautumisosoite on ville.utu.fi. Suoraa aineistolinkkiä syntyneisiin materiaaleihin ei voida 
tarjota, koska sivusto vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen kerätäkseen oppimisanalytiikkaa. Alusta 
tehtävineen on silti maksuton ja oppimisanalytiikan keräämiseen liittyvien laillisten ja eettisten rajoitteiden 
sallimissa puitteissa mahdollisimman avoin. Kuvaukset kurssien sisällöstä aihepiireinnen ja 
esimerkkikuvineen tullaan lisäämään Oppimisanalytiikan keskuksen kotisivuille osoitteeseen 
oppimisanalytiikka.fi. 

 
Matemaattisten aineiden verkkokurssit -hanke: 

- Verkkomateriaalin käyttö matemaattisten aineiden toisen asteen opetuksessa - sähköinen 
itseopiskelumateriaali opettajille 

- MAY1 
- MAA3 
- MAB2 
- Lukion pitkän matematiikan kertauskurssi 

Kaikki materiaalit (myös tulevat) löytyvät osoitteesta: https://tim.jyu.fi/view/tau/toisen-asteen-
materiaalit/matemaattisten-aineiden-verkkokurssit-lukioon-ja-ammatilliseen-koulutukseen 
 

 
 
Ammatillinen koulutus 
 
Tolokusti verkossa -hanke: 
OSAOlle tulee Moodleen (uusi Moodle Pinja-käyttöliittymällä) kaikille avoin kategoria hankkeissa 
tuotettuja materiaaleja varten tämän vuoden aikana. Seuraavat materiaalit löytyvät tällä hetkellä mbz-
tiedostoina One Drivesta: 

- Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp (Tämä löytyy myös linkistä: 
https://sites.google.com/view/fyke-pakollinen-2-osp/etusivu) 

- Moodleoppia opettajille 
- Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
- Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp 

Linkki materiaaleihin: https://bit.ly/2lTwTmE 
 

Mukautetun matematiikan materiaali löytyy word-tiedostoina seuraavasta linkistä: Tolokusti verkossa 
-hankkeessa tuotetut materiaalit Tekijänä Luovi. 
 

https://alpha.omaantahtiin.com/etusivu
https://tim.jyu.fi/view/tau/toisen-asteen-materiaalit/matemaattisten-aineiden-verkkokurssit-lukioon-ja-ammatilliseen-koulutukseen#1sMak9BzNqdQ
https://tim.jyu.fi/view/tau/toisen-asteen-materiaalit/matemaattisten-aineiden-verkkokurssit-lukioon-ja-ammatilliseen-koulutukseen#1sMak9BzNqdQ
https://sites.google.com/view/fyke-pakollinen-2-osp/etusivu
https://bit.ly/2lTwTmE
https://osekk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/parkkija_osao_fi/EmtKgxFU9jdAtHqxL0ZiRAkBoTzCo7Tr9Y8zEhq85DuPrg?e=jvY7dk
https://osekk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/parkkija_osao_fi/EmtKgxFU9jdAtHqxL0ZiRAkBoTzCo7Tr9Y8zEhq85DuPrg?e=jvY7dk


   

 

 
TASE-hanke: 
Ravitsemuksen materiaali (Voi käyttää sote-alan lisäksi muillakin aloilla) 
https://ravitsemusjahyvinvoint.blogspot.com/ 
 

  

https://ravitsemusjahyvinvoint.blogspot.com/


   

 

Pilottihankkeista saa lisätietoja niiden yhteyshenkilöiltä: 
 

TASE: Turun kaupungin sivistystoimiala, Mika Salonen, mika.salonen@turku.fi 
 
Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen: 
Tampereen yliopisto, Timo Poranen, timo.poranen@tuni.fi 
 
Aladin: TTS Työtehoseura, Miia Mäentausta, miia.maentausta@tts.fi 
 
Bisnekset verkkoon 2019: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Arja Kuutti, arja.kuutti@hel.fi 
 
DYTO: Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Kalle Sarlund, kalle.sarlund@taitajantie.fi 
 
Koutsaa kaveria: Luksia, Toni Tiilikainen, toni.tiilikainen@luksia.fi 
 
Tolokusti verkossa: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Jaana Parkkila, jaana.parkkila@osao.fi 
 
Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali: Helsinki Business College, Jouni Hytönen, 
jouni.hytonen@bc.fi 
 
Kaakkoiskulman lainaamo: Ähtärin lukio, Markku Juhola, markku.juhola@ahtari.fi 
 
Keuruun lukion kirjalainaamo: Keuruun lukio, Vesa Leinonen, vesa.leinonen@keuruu.fi 
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