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SOPIMUS KANNETTAVAN KÄYTÖSTÄ 
 
Tällä sopimuksella saan käyttööni Ylöjärven lukion hankkiman kannettavan tietokoneen 
siksi ajaksi, kun olen Ylöjärven lukion opiskelija (palautus kolmannen vuoden huhtikuussa, 
jos opiskelija valmistuu keväällä). Laite on HP EliteBook 840 G6.  
 
Käyttömaksuna lukio perii koneesta 90 €/ lukuvuosi. Lisäksi koneisiin asennetaan TI-
Nspire CX CAS -ohjelmisto, joka vastaa laskinta. Lisenssin käytöstä laskutamme 
vuosilisenssin hinnan 21 €/ lukuvuosi.  
Muut ohjelmat sisältyvät käyttömaksuun, vain laskinlisenssi laskutetaan yhdessä 
käyttömaksun kanssa.  
Koneen kokonaiskustannukseksi tulee siis 90 € + 21 € eli 111 €/lukuvuosi. 
 
Sitoudun noudattamaan alla olevia sääntöjä ja ohjeita.  
 

1. Laite on tarkoitettu opiskelun tukemiseen, joten muu käyttö ei ole sallittua. 
 
2. Laitetta pitää käsitellä niin, että se ei rikkoudu. Jos kuitenkin vahinko sattuu, on 

asiasta viipymättä ilmoitettava koululle ja tuotava laite huollettavaksi.  
Koulu varaa oikeuden siirtää huoltokustannukset töineen käyttäjän, tai 
käyttäjän ollessa alaikäinen, huoltajan vastuulle, jos laitteen rikkoutuminen 
on johtunut huolimattomasta käytöstä.  
Erityisesti seuraavat kohdat eivät kuulu laitteen takuun piiriin, joten ne tullaan 
laskuttamaan opiskelijalta: 

 
a. Näyttöpaneeli on halki/naarmuuntunut, paneelissa musta painojälki. 

Näyttöpaneelin rikkoutuminen kuuluu myös tähän kategoriaan. 
b. Nestettä kaatunut näppäimistön tai tasohiiren (koneessa kiinteästi) päälle, 

eivät toimi 
c. Näppäimistön fyysinen vika 
d. Emolevyvika, joka johtuu nestevauriosta (saattaa ilmetä vasta pitkänkin ajan 

kuluttua kastumisesta) 
e. USB/verkkoliitinten tai muiden liitinten pinnien vääntyminen 

 
3. Laitetta ei saa jättää niin, että se voidaan varastaa (esim. auto, kesämökki, muu 

yleinen tila). Jos tutkinnan jälkeen tällainen tilanne todetaan, velvoitetaan käyttäjä, 
tai käyttäjän ollessa alaikäinen, huoltaja korvausvelvolliseksi laitteen 
lunastuskustannuksin.  

 
4. Laitetta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.  

 
5. Laitteeseen ei saa asentaa mitään omia ohjelmia. Jos käyttäjä tarvitsee erityisesti 

jonkin ohjelman, on otettava yhteys etukäteen kaupungin koulutoimen IT-tukeen.  
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6. Käyttäjällä on koneeseen normaalit käyttäjäoikeudet (ei pääkäyttäjä). Pääkäyttäjän 
tunnuksen murtaminen on kielletty (vrt. Suomen laki) ja tulee johtamaan 
automaattisesti käyttöoikeuden päättymiseen.  

 
7. Koneeseen asennetut ohjelmat kuuluvat Ylöjärven kaupungin koulusopimusten tai 

lukion erillisten sopimusten piiriin, joten ne on tarkoitettu käyttäjän käytettäväksi, ei 
jaeltaviksi.  

 
8. Laitetta ei saa avata, purkaa tai muutenkaan käyttää laitteen tarkoituksen 

vastaisesti.  
 

9. Laitteeseen on asennettu virustorjuntaohjelma, jota ei saa poistaa eikä muuttaa sen 
suojausasetuksia. 

 
10. Laitteen voi kytkeä Internetiin myös kotona, mutta tällöin on huolehdittava, ettei 

koneelle pääse haittaohjelmia tai viruksia väärän käytön seurauksena (esim. 
tuntemattomat www-sivut, P2P-ohjelmat). 

 
11. Tietokoneen lisäksi käyttäjälle luovutetaan tarpeelliset oheisvarusteet. Palautuksen 

yhteydessä kaikki oheislaitteet on palautettava. Jos laitteen mukana tulevista 
oheislaitteista jokin häviää, on tästä ilmoitettava mahdollisimman pian koululle.  

 
12. Laite ja sen oheislaitteet on palautettava käyttäjän opiskeluoikeuden päättyessä 

(päättötodistus, ero). Laite tulee palauttaa koululle välittömästi myös muulloin, jos 
sitä pyydetään. 

 
13. Jos käyttäjä rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja, tullaan käyttöoikeus 

irtisanomaan yksipuolisella ilmoituksella. Tällöin laite ja sen oheislaitteet on 
palautettava koululle. Palauttamatta jättäminen johtaa laitteen lunastushinnan 
perimiseen.  

 
Allekirjoituksellani sitoudun noudattamaan yllä annettuja sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi lupaan 
huolehtia laitteesta parhaani mukaan.  
 
Päiväys 
______/_____ 2020 
 
Käyttäjän allekirjoitus   Huoltajan allekirjoitus 
 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
nimenselvennys   nimenselvennys 


