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KANNETTAVAN TIETOKONEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 
 
 
Käyttöoikeussopimus antaa lainaajalle oikeuden käyttää koulutuksen järjestäjän omistamaa kannettavaa 
tietokonetta ja siihen liitettävää laturia. Tämä sopimus on voimassa kolme vuotta opintojen aloittamisesta, 
jollei toisin ilmoiteta. Laina-aika päättyy, jos opiskelija keskeyttää opintonsa Arkadian yhteislyseossa. Jos 
lainaaja ei noudata mainittuja toimintatapoja, laite voidaan ottaa häneltä pois. 
 
Tietokoneiden käyttö 
Tietokoneeseen on ladattava käyttöjärjestelmän ehdottamat ohjelmistopäivitykset. Päivitykset parantavat 
koneen tietoturvaa ja takaavat koneen vakaamman toiminnan. 
Lataa tietokone kotona, jotta voit käyttää sitä koulussa koko koulupäivän ajan. 
Älä lainaa laitetta toisen käyttöön edes tilapäisesti ilman opettajasi lupaa. 
Muista, että laite on tarkoitettu oppimisvälineeksi. Tietokonetta on käytettävä lain, hyvien tapojen ja 
oppilaitoksen sääntöjen mukaan. 
Konetta ei saa tuunata tai koristella esimerkiksi omin tarroin tms. Koneen lukitseminen BIOS- ja 
kiintolevysalasanoilla on kielletty. Sormenjälkitunnisteen aktivoiminen estää abitti-koejärjestelmän käytön 
ja sen käyttö on sen vuoksi kielletty.  Koneen tulee palautuksen yhteydessä olla toimiva ja fyysisesti 
normaalissa käytetyn koneen kunnossa. Koneessa olevaa turvatarraa ei saa yrittää poistaa tai peittää. 
 
Laitteen kuljettaminen ja säilytys 
Tietokonetta kuljetetaan huolellisesti repussa kodin ja koulun välillä. Koululla tietokonetta voi säilyttää 
muiden tavaroiden ohella omassa lokerossa. Tietokoneen kuljettaminen ja säilyttäminen edellyttää 
normaalia huolellisuutta. Laitetta ei saa jättää vartioimatta tai näkyville autoon tai muuhun kulkuneuvoon 
tai julkiseen tilaan. 
 
Jos laite ei toimi, menee rikki tai katoaa 
Ilmoita Arkadian tietokonevastaavalle/siviilipalvelusmiehelle, jos laitteeseen tulee vika. Jos laite rikkoutuu 
korjauskelvottomaksi, pyritään koululta tarjoamaan kohtuullisessa ajassa toimiva kone. 
 
Laitteen käyttäjä vastaa laitteelle tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vaurioista tässä 
käyttöoikeussopimuksessa ja vahingonkorvauslaissa määritellyllä tavalla. Jos laitteen rikkoutuminen tai 
katoaminen on johtunut laitteen huolimattomasta käsittelystä tai säilyttämisestä, voidaan käyttäjältä vaatia 
korvausta. Pääperiaatteena on, että korjauskelpoinen laite veloitetaan huoltofirman laskutuksen mukaan. 
Korjauskelvoton laite: ensimmäisen vuoden jälkeen 400 €, toisen vuoden jälkeen 300 € viimeisenä vuonna 
200 €. Laitteen vahingoittumisesta on tehtävä oppilaitokselle kirjallinen selvitys. 
 
Jos laite katoaa tai varastetaan, tulee siitä välittömästi ilmoittaa oppilaitoksen edustajalle ja tehdä 
tarvittaessa rikosilmoitus. Katoamisesta on tehtävä koululle kirjallinen selvitys, johon on liitettävä 
mahdollinen rikosilmoitus.  
 
Koulutuksen järjestäjä 
Koulutuksen järjestäjän edustajalla on oikeus tarkistaa laitteen kunto ja toimivuus. Koulutuksen järjestäjä 
tarjoaa koulun tiloissa langattoman verkon laitteen käyttöä varten. 
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Lainaajan vastuut ja velvollisuudet 
Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseksi oppimisvälineeksi. Käytön tulee olla lain, hyvien tapojen, 
oppilaitoksen sääntöjen ja tämän sopimuksen mukaista. Erityisesti on huomioitava tekijänoikeus- ja 
tietosuojalainsäädäntö. Laitetta ei saa lainata toisen käyttöön edes tilapäisesti, ilman oppilaitoksen 
edustajan lupaa. Mikäli laite katoaa tai varastetaan tai laitteeseen tulee vika, toimintahäiriö tai se vioittuu 
fyysisesti, tästä on ilmoitettava välittömästi oppilaitoksen edustajalle. 
 
Hyväksyn tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot ja säännöt: 
 
 
__________________________________   
Päiväys ja paikka      
 
 
 
 
________________________________  _____________________________ 
Lainaajan nimi (opiskelija)   Allekirjoitus 
 
 
Hyväksyn tämän käyttöoikeussopimuksen ja olen käynyt sopimuksen sisällön huollettavani (lainaaja) 
kanssa läpi:  
 
 
__________________________________   
Päiväys ja paikka      
 
 
 
________________________________  _____________________________ 
Huoltajan nimi    Allekirjoitus 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Koulun merkintöjä: 
 
 
Luovutetun laitteen tunniste: 
 
Luovutetun laitteen sarjanumero: 
 
Luovuttajan kuittaus: 
 
 
 


