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Microsoft Shape the Future –alennus ja LOE pähkinänkuoressa

Alennuksen edellytykset ja 

Letter of Eligibility (LOE)

• Koulun tulee olla 

rekisteröitynyt Microsoftilla 

K-12 kouluksi ja saa siten STF-

alennuksiin oikeuttavan 

todistuksen, Letter of 

Eligibility (LOE).

• STF-laitteita voi tilata 

oppilaille (6-18-v.), opettajille 

ja koulun henkilökunnalle. 

• Huom: LOE ei ole sopimus 

eikä velvoita hankintaan.

• LOE-todistus on voimassa 2 

vuotta, ei uusiudu 

automaattisesti.

Yhteinen LOE 

ja sen käyttö 

• Kouluja edustava taho (multiple

LOE Owner) voi hakea kerralla 

usealle koululle yhteisen LOEn

• LOE Owner lähettää sähköisen 

alennuskelpoisuustodistuksenk

ouluille, laitehankintoja 

tekeville kontakteille. 

• Koulu esittää jälleenmyyjälle 

LOE-todistuksensa 

tarjouspyynnön tai tilauksen 

yhteydessä

• Jälleenmyyjä käyttää STF-

hintoja ja tilaa laitteet 

laitetoimittajalta Windows Pro 

Education-lisenssillä

Kansallinen koulurekisteröinti, 
National LOE 

Suomen kaikilla K-12 kouluilla
alk. 20.10.2021

• LOE Owner: Kuntaliitto

• Hyödyt: 

✓ Kaikki K-12 koulut 
(kuntien, valtion, yksityiset, jne.)  
ovat LOEnpiirissä,  yksittäisen 
koulun ei tarvitse hakea LOE:a
erikseen

✓ Uutena mahdollisuus standardia 
suurempi alennus ns. strategisen 
SKUnlaite-spesifikaatioiden 
täyttyessä (ks. viimeinen sivu)
(huom: 10 000 laitteen vaatimus ei 
koske yksittäistä tilausta, vaan on 
Suomi—tasoinen)

Mikä on Shape the Future

(STF) alennus

• Microsoft antaa 

laitevalmistajille alennuksen

(HP, Lenovo, Dell, Acer, ASUS, 

etc.) kouluille ostettaviin 

laitteisiin Windows-lisenssistä

• Laitevalmistaja esiasentaa STF-

laitteeseen Windows 10 Pro 

Education käyttöjärjestelmän

• Asiakas saa alennuksen suoraan 

tilaamalla laitteen STF-laitteena

• STF-laitteet on otettavissa 

suoraan koulun M365 –

pilvihallintaan 

(Autopilot&Intune).



Kansallinen LOE

Reference Number: 

15431 10/20/2021

Tiera-kuntien LOE 

Reference Number:

13692 3/18/2021

AMKE koulujen 

LOE
Reference Number:

137293/16/2021

Yksittäisten 
kuntien 

omat LOE:t
Valtorin

LOE

3377 2133 84 30 14

Kaikkien Suomen kuntien ja 

kaupunkien koulutoimet
Tieran kautta hankkivat kuntien 

ja kaupunkien koulutoimet

Kaikki Suomen ammatilliset 

koulutuksen järjestäjät

Kaikki Suomen 

ammatilliset koulutuksen 

järjestäjät

Valtion ylläpitämät koulut

Valtorin

alaiset 

valtion 

koulut

Yksityiset koulut

Suomen kansallinen Letter of Eligibility (LOE) –todistus
Korvaa aiemmin saadut LOEt, koska kattaa kaikki Suomen K-12 koulut. Ja lisäksi sisältää uuden, strategisen SKU:n



Kansallinen Shape the Future LOE

- hyötyjä ja etuja koko hankintaketjuun

Microsoftin 

alennusoikeus kerralla 

kaikille Suomen K-12 

oppilaitokselle

Asiakkaan 

tilauksenteko 
nopeutuu kun alennus 

tulee automaattisesti

Uusi, suurempi 

alennus tyypillisesti

peruskouluille 

hankituissa 

laiteluokissa
(strateginen SKU, ks. 

tarkemmin seuraava sivu)

Jälleenmyyjä voi 
varastoida STF -

hinnoiteltuja  

Windows Pro 

Education -laitteita

➢ saatavuus paranee



Shape the Future Device SKU kategoriat

The treshold of 10K devices is calculated in the National level within the 2 years of LOE egilibility. NOT on a deal, Reseller or Customer level


