Tampereen yliopiston normaalikoulu

KOULUN OPPILAALLE TARJOAMAN LAITTEEN KÄYTTÖEHDOT
Oppilas (perusaste 1-6 lk) saa lainaksi Tampereen yliopiston normaalikoulun omistaman iPadin
koulunkäyntiään varten. Oppilas on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina-ajan. Laitteen
tarkoitus on monipuolistaa ja rikastuttaa opiskelua sekä mahdollistaa digitaalisten opetusvälineiden
ja -materiaalien käyttö. Laitteen käyttö on osa lakisääteistä perusopetustoimintaa: laitteen ja
sähköisten oppimisympäristöjen avulla monipuolistetaan oppimista ja opetusta sekä kehitetään
opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan tieto- ja viestintäteknologista osaamista.
1.-6. luokan oppilas saa käyttöönsä Tampereen yliopiston toimesta luodun tunnuksen (hallittu
Apple ID) laitteen käyttöä varten. Edellytyksenä oppilaan mobiililaitteen käyttöönotolle on, että
oppilaan huoltaja hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu osaltaan niitä noudattamaan. Huoltaja hyväksyy
käyttöehdot palauttamalla tämän lomakkeen allekirjoitettuna, jonka jälkeen ne ovat voimassa
toistaiseksi. Ottamalla laitteen käyttöönsä oppilas sitoutuu noudattamaan Tampereen yliopiston
normaalikoulun mobiililaitteen lainaamista ja käyttöä koskevat ehdot, jotka ovat tämän
dokumentin 2. sivulla sekä verkossa https://tinyurl.com/kayttoehdot -osoitteessa.

 Huoltaja hyväksyy, että oppilas sitoutuu laitteen 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. Huoltaja sitoutuu yhdessä oppilaan kanssa tekemään
vahingoittumisesta tai katoamisesta oppilaitokselle kirjallisen selvityksen oppilaitoksen tätä
tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella.

Päiväys _____.______. 2021

_______________________________________ _____________________________________
huoltajan allekirjoitus
nimen selvennys

Mobiililaitteen lainaamista ja käyttöä koskevat ehdot
Tampereen yliopiston normaalikoulu lainaa oppilaalle oppilaitoksen omistaman laitteen oppilaan
koulunkäyntiä varten. Oppilas on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina-ajan. Laitteen käytössä ja siitä
huolehtimisessa noudatetaan alla lueteltuja sääntöjä ja ehtoja. Tämän sopimuksen hyväksyminen tarkoittaa,
että oppilas sitoutuu noudattamaan kyseisiä sääntöjä ja ehtoja
1. Laite on tarkoitettu oppilaan henkilökohtaiseksi oppimisvälineeksi. Oppilas ei saa luovuttaa laitetta
kenenkään muun käyttöön taikka hallintaan.
2. Oppilaan on käytettävä laitetta siten, että hän ei riko lakeja, hyviä tapoja eikä oppilaitoksen
järjestyssääntöjä.
3. Oppilaan on kuljetettava ja säilytettävä laitetta asiaankuuluvalla varovaisuudella. Laitetta on
säilytettävä alkuperäisessä suojakuoressaan, eikä mitään laitteen suojakuoren osia saa poistaa.
4. Oppilas vastaa laitteelle tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamastaan vahingosta tässä
sitoumuksessa ja vahingonkorvauslaissa määritellyllä tavalla. Mikäli laite vahingoittuu sen ollessa
pois suojakuoresta, on oppilas aina korvausvelvollinen. Mikäli laite vahingoittuu koulupäivän aikana,
tulee vahingoittumisesta ilmoittaa välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle. Jos laite katoaa tai
varastetaan, tulee siitä ilmoittaa välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle ja tehdä tarvittaessa
tutkintapyyntö. Laitetta ei saa jättää vartioimatta tai näkyville autoon tai muuhun kulkuneuvoon tai
julkiseen tilaan. Laitteen vahingoittumisesta tai katoamisesta on tehtävä oppilaitokselle kirjallinen
selvitys oppilaitoksen tätä tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella.
5. Tampereen yliopiston normaalikoulu vastaa laitteen huollosta ja mahdollisista korjauksista.
6. Laitteeseen ladataan ensisijaisesti oppilaitoksen määräämiä sovelluksia oppilaitoksen hallinnoimana.
Keskitetysti asennettavat sovellukset eivät edellytä toimenpiteitä oppilaalta. Oppilaitos vastaa siitä,
että keskitetysti asennettavat sovellukset eivät riko lakeja taikka kolmansien osapuolien oikeuksia ja
että ne ovat hyvän tavan mukaisia.
7. Oppilas saa käyttää laitetta vain Tampereen yliopiston normaalikoulun etukäteen luoman
henkilökohtaisen Apple ID:n avulla. Laitteeseen ei saa kirjautua millään muulla Apple ID:llä.
Käyttöönoton yhteydessä laitteeseen voidaan määrittää pääsykoodin rinnalle Touch Id
(sormenjälkitunnistus) tai Face Id -toiminta (kasvojentunnistus). Laitteeseen esiasennusprosessissa
tehtyjä profiiliasennuksia ei saa poistaa eikä laitetta saa omatoimisesti nollata.
8. Tampereen yliopiston normaalikoulun ja tietohallinnon työntekijöillä on milloin tahansa oikeus
tutkia laitteen asetuksia.
9. Oppituntien aikana laitetta käytetään opettajan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Muutoin kuin oppitunneilla laitetta säilytetään koulupäivien aikana oppilaitoksen osoittamassa
säilytystilassa.
10. Laitteen kotikäytössä oppilaan on noudatettava huoltajansa asettamia sääntöjä. Tarvittaessa
huoltajalla on oikeus ottaa laite pois oppilaalta. Lainalaitteen voi yhdistää kodin WiFi- tai
mobiiliverkkoon. Koululla toimiessa laite yhdistyy automaattisesti yliopiston tietoverkkoon.
11. Ohjelmistopäivitykset asentuvat laitteeseen automaattisesti. Oppilaan tulee asentaa laitteen
käyttöjärjestelmäpäivitykset. Oppilaitos opastaa tarvittaessa.
12. Oppilas vastaa siitä, että laite on päivittäin mukana koulussa ja että laitteen akku on ladattuna
koulun alkaessa.
13. Laina-aika päättyy kulloinkin lukuvuoden päättyessä. Laina-ajan päättyessä laite, virtalähde ja muut
oheistarvikkeet on palautettava oppilaitokseen alkuperäisessä laatikossaan. Palautuksesta
ohjeistetaan oppilasta erikseen. Laina-ajasta riippumatta oppilaitoksella on aina oikeus ottaa laite
pois oppilaalta, joka ei noudata laitetta koskevia käyttöehtoja.

