
Tampereen yliopiston normaalikoulu

KOULUN OPPILAALLEEN LAINAAMAN TIETOKONEEN KÄYTTÄJÄSITOUMUS

Oppilas saa lainaksi Tampereen yliopiston normaalikoulun omistaman kannettavan tietokoneen
koulunkäyntiään varten. Oppilas on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina-ajan. Laitteen ja
sähköisten oppimisympäristöjen avulla monipuolistetaan oppimista ja opetusta sekä kehitetään
opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Edellytyksenä lainattavan tietokoneen käyttöönotolle on, että oppilas sekä oppilaan huoltaja
hyväksyy tämän sitoumuksen osana olevat käyttöehdot ja sitoutuvat osaltaan niitä noudattamaan.
Sitoumus on oppilas- ja tietokonekohtainen. Sitoumuksen allekirjoittamisen jälkeen oppilaalle
luovutetaan hänen käyttöönsä rekisteröity tietokone.

Kannettavan tietokoneen lisäksi oppilas saa lainaksi virtalähteen, suojataskun ja kuulokkeet.

Huoltaja hyväksyy, että oppilas sitoutuu laitteiden käyttöä koskeviin sääntöihin ja ehtoihin.
Huoltaja varmistaa, että oppilas lukee ja ymmärtää käyttöä koskevat ehdot.

Huoltaja sitoutuu yhdessä oppilaan kanssa ilmoittamaan oppilaitokselle laitteen
vahingoittumisesta tai katoamisesta, ja tekemään siitä kirjallisen selvityksen.

Oppilaan tultua täysi-ikäiseksi vastaa hän itsenäisesti tämän sitoumuksen ja käyttöä koskevien
ehtojen noudattamisesta.

Päiväys   _____.______. 2021

_______________________________________    _____________________________________
oppilaan allekirjoitus nimen selvennys

_______________________________________    _____________________________________
huoltajan allekirjoitus nimen selvennys



Tietokoneen lainaamista ja käyttöä koskevat ehdot

Tampereen yliopiston normaalikoulu lainaa oppilaalle oppilaitoksen omistaman tietokoneen oppilaan
koulunkäyntiä varten. Oppilas on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina-ajan. Laina-aika alkaa, kun laite
luovutetaan oppilaalle. Laitteen käytössä ja siitä huolehtimisessa noudatetaan alla lueteltuja sääntöjä ja
ehtoja.

1. Laite on tarkoitettu oppilaan henkilökohtaiseksi oppimisvälineeksi. Oppilas ei saa luovuttaa laitetta
ilman opettajan antamaa lupaa kenenkään muun käyttöön taikka hallintaan.

2. Oppilaan on käytettävä laitetta siten, että hän ei riko lakeja, hyviä tapoja eikä oppilaitoksen
järjestyssääntöjä. Tietokoneelle ei saa ladata laitonta materiaalia. Mikäli oppilas kuitenkin käyttää
laitetta lain vastaisesti, on hän siitä vastuussa lainsäädännön määrittelemällä tavalla.

3. Laitetta käytettäessä tulee noudattaa Office 365-tunnusten ja muiden verkkopalvelujen käyttöön
liittyviä käyttöehtoja, joita oppilas on sitoutunut noudattamaan allekirjoittamalla erillisen
tunnussitoumuksen. Tietokonetta ei saa käyttää laitevalmistajan ja ohjelmistotoimittajan käyttö- ja
lisenssiehtojen vastaisesti.

4. Oppilaan on kuljetettava ja säilytettävä laitetta asiaankuuluvalla varovaisuudella. Laitteen mukana
oppilaalle lainataan myös suojatasku. Koululla säilytettäessä laite on oltava oppilaitoksen
osoittamassa lukitussa paikassa.

5. Oppilas vastaa laitteelle tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamastaan vahingosta. Mikäli laite
vahingoittuu koulupäivän aikana, tulee siitä ilmoittaa välittömästi oppitunnin opettajalle tai omalle
luokanvalvojalle. Laitteen vahingoittumisesta tai katoamisesta koulupäivän ulkopuolella on
ilmoitettava omalle luokanvalvojalle, ja tehtävä kirjallinen selvitys.

6. Tampereen yliopiston normaalikoulu vastaa laitteen huollosta ja mahdollisista korjauksista. Laitteen
ohjelmistoasennukset ja päivitykset sekä tietoturva hoidetaan pääsääntöisesti keskitetysti
oppilaitoksen hallinnoimana. Oppilaitos vastaa siitä, että keskitetysti asennettavat sovellukset eivät
riko lakeja taikka kolmansien osapuolien oikeuksia ja että ne ovat hyvän tavan mukaisia.

7. Tampereen yliopiston normaalikoulun ja Tampereen yliopiston tietohallinnon työntekijöillä on
milloin tahansa oikeus tutkia laitteen asetuksia ja tietoja, ja oppilaalla on velvollisuus luovuttaa laite
tietohallinnon tarkastettavaksi.

8. Oppituntien aikana laitetta käytetään opettajan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Oppilas vastaa siitä, että laite on päivittäin mukana koulussa ja että laitteen akku on ladattuna
koulun alkaessa.

9. Laitteen voi yhdistää kodin tietoverkkoon tai muuhun suojattuun tieto- tai mobiiliverkkoon. Oppilas
saa käyttää laitetta vähäisessä määrin myös henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa. Oppilas saa
kytkeä laitteeseen omia oheislaitteita.

10. Laina-aika päättyy, jos oppilas siirtyy toiseen kouluun, kuitenkin viimeistään 9. luokan lopussa. Laina-
ajan päättyä laite, virtalähde ja muut oppilaitoksen oppilaalle lainaamat oheistarvikkeet on
palautettava oppilaitokselle.

11. Laite voidaan vaatia palautettavaksi jo aikaisemminkin, esimerkiksi laitteen uusimisen takia. Laitteen
uusimisen yhteydessä aikaisemmin tehty sitoumus siirtyy automaattisesti koskemaan uusittua
laitetta.

12. Laina-ajasta riippumatta oppilaitoksella on aina oikeus ottaa laite pois oppilaalta, joka ei noudata
laitetta koskevia käyttöehtoja tai muita oppilaitoksen tai opettajan antamia ohjeita ja määräyksiä.


