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Kone: 

Tietokoneen käyttösopimus
Opiskelija
Opiskelija sotu
Koulutus  

Sarjanumero
Malli
Laitteen lunastushinta ilmoitetaan myöhemmin
Laitteen korvaushinta 669,4 euroa (sis alv)

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (jatkossa Keuda) lainaa opiskelijalle henkilökohtaiseen 
käyttöön Keudan omistaman kannettavan tietokoneen ja siihen liittyvän virtalähteen (jatkossa 
”laite”) opiskelua varten. Keuda toteuttaa Oppivelvollisuuslain 1214/2020 16-17 § periaatteita, 
joiden mukaisesti opetuksen edellyttämät oppimateriaalit ja työvälineet ovat opiskelijalle 
maksuttomia. Opiskelija on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina‐ajan.

Laitetta koskien noudatetaan alla lueteltuja sääntöjä ja ehtoja. Tämän sopimuksen allekirjoittaminen 
tarkoittaa, että opiskelija sitoutuu noudattamaan kyseisiä sääntöjä ja ehtoja. Lisäksi opiskelija on 
tutustunut seuraaviin käyttösääntöihin:

1. Laite on tarkoitettu opiskelijan henkilökohtaiseksi oppimisvälineeksi. Opiskelija ei saa luovuttaa 
laitetta kenenkään muun käyttöön taikka hallintaan.

2. Opiskelijan on käytettävä laitetta siten, että hän ei riko lakeja, hyviä tapoja eikä oppilaitoksen 
järjestyssääntöjä.

3. Opiskelijan on kuljetettava ja säilytettävä laitetta asiaankuuluvalla varovaisuudella.

4. Opiskelija vastaa laitteelle tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamastaan vahingosta tässä 
sitoumuksessa ja vahingonkorvauslaissa määritellyllä tavalla. Mikäli laite vahingoittuu, tulee 
vahingoittumisesta ilmoittaa välittömästi oppilaitoksen tietohallintoon (helpdesk@keuda.fi). Jos 
laite katoaa tai varastetaan, tulee siitä ilmoittaa välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle ja tehdä 
tarvittaessa rikosilmoitus. Laitetta ei saa jättää vartioimatta tai näkyville autoon tai muuhun 
kulkuneuvoon tai julkiseen tilaan. Laitteen vahingoittumisesta tai katoamisesta on tehtävä 
oppilaitokselle kirjallinen selvitys.

5. Keuda vastaa laitteen huollosta ja mahdollisista korjauksista. Laitteen vaatimista asennuksista ja 
päivityksistä vastaa opiskelija

6. Laitteeseen ladataan ensisijaisesti Keudan määräämiä sovelluksia. Keskitetysti asennettavat 
sovellukset eivät edellytä toimenpiteitä oppilaalta. Keuda vastaa siitä, että keskitetysti asennettavat 
sovellukset eivät riko lakeja taikka kolmansien osapuolien oikeuksia ja että ne ovat hyvän tavan 
mukaisia. 

7. Keudan työntekijöillä on milloin tahansa oikeus tutkia laitteen asetuksia.

8. Oppituntien aikana laitetta käytetään opettajan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 
Muutoin kuin oppitunneilla opiskelijan on säilytettävä laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.

9. Laitteen kotikäytössä alaikäisen opiskelijan on noudatettava huoltajansa asettamia sääntöjä. 
Tarvittaessa huoltajalla on oikeus ottaa laite pois opiskelijalta. Laitteen viihdekäyttö on vapaa-ajalla 
sallittua huoltajan asettamissa rajoissa.

10. Ohjelmistopäivitykset asentuvat laitteeseen automaattisesti.

11. Laina-aika päättyy opintojen päättyessä. Laina-ajan päättyessä laite, virtalähde ja muut 
oheistarvikkeet on palautettava oppilaitokseen alkuperäisessä laatikossaan. Palautuksesta 
ohjeistetaan opiskelijoita erikseen. Laina-ajasta riippumatta oppilaitoksella on aina oikeus ottaa laite 
pois oppilaalta, joka ei noudata laitetta koskevia käyttöehtoja.

Laitteen lunastaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus lunastaa käytössä oleva tietokone opintojen päättyessä 
valmistumiseen. Laitteen lunastushinta ilmoitetaan myöhemmin. Tiedustelu lunastuksesta 
lähetetään opintojen päättymisen lähestyessä.

Alaikäinen opiskelija tiedottaa huoltajaa 

Opiskelija saa edellä esitetyllä tavalla lainaksi Keudan omistaman tietokoneen opiskelua varten. 
Opiskelija on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina-ajan. Laitteen tarkoitus on monipuolistaa ja 
rikastuttaa opiskelua sekä korvata oppikirjojen käyttöä siirryttäessä digitaalisten opetusvälineiden ja 
-materiaalien käyttöön. Laitteen käyttö on osa normaalia koulunkäyntiä.

Jotta opiskelija voi saada laitteen käyttöönsä, on hänen sitouduttava edellä esitettyihin sääntöihin 
ja ehtoihin. Lisäksi edellytyksenä on, että alaikäinen opiskelija on tiedottanut asiasta huoltajaa ja 
huoltaja hyväksyy alla olevat ehdot ja sitoutuu osaltaan niitä noudattamaan.

1. Huoltaja hyväksyy sen, että opiskelija sitoutuu laitteen käyttöä koskeviin sääntöihin ja ehtoihin.
Huoltaja varmistaa, että opiskelija lukee ja ymmärtää säännöt ja ehdot.

2. Huoltaja sitoutuu yhdessä opiskelijan kanssa ilmoittamaan oppilaitokselle laitteen 
vahingoittumisesta tai katoamisesta ja tekemään tarvittaessa katoamisesta rikosilmoituksen. 
Huoltaja sitoutuu yhdessä opiskelijan kanssa tekemään vahingoittumisesta tai katoamisesta 
oppilaitokselle kirjallisen selvityksen. 

Mikäli laitteet häviävät tai vahingoittuvat, vahingonaiheuttaja voi joutua vastuuseen vahingosta 
vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti [1] .

Opiskelija: 

Tämän sopimus on Keudan puolelta allekirjoitettu valmiiksi ja opiskelija allekirjoittaa 
tämän sähköisesti tai koneen luovutuksen yhteydessä

Olen vastaanottanut laitteen ja hyväksynyt sopimuksen

_______________________________________

Nimenselvennys

1 Vahingonkorvauslain 2 luvun 2 § mukaan myös kahdeksaatoista vuotta nuorempi on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamastaan vahingosta määrän, joka 
hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Vahingonkorvausvastuu voi 
syntyä myös huoltajalle laitteen käyttöä koskevan valvonnan laimi

Esimerkki  
Viivakooista!
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