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Henkilökohtaisen laitteen käytön periaatteet ja käyttösopimus 
 

1. Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimuksen kohde 
 
Kirkkonummen kunnan opetuspalvelut luovuttaa opiskelijan käyttöön kunnan omistaman tietokoneen opiskelua 
varten. Kyseinen laite voidaan luovuttaa opiskelijan käyttöön sen jälkeen, kun opiskelijan huoltaja on käynyt lait-
teen käytön periaatteet läpi yhdessä opiskelijan kanssa ja opiskelija sitoutuu periaatteiden noudattamiseen. Luki-
oiden osalta opiskelijan tullessa täysi-ikäiseksi siirtyy korvausvelvollisuus opiskelijalle tällä samalla sopimuksella. 

 

2. Henkilökohtaisen laitteen käytön periaatteet 
 

• Laite on tarkoitettu opiskelijan henkilökohtaista opiskelukäyttöä varten. Opiskelija sitoutuu käyttämään 
kyseistä laitetta vain kouluun, opetukseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa.  

• Laitetta ei saa luovuttaa tai lainata muiden henkilöiden käyttöön ilman Kirkkonummen kunnan antamaa 
lupaa. 

• Opiskelija on vastuussa kyseisestä, käyttösopimuksen mukaisesti hänen käyttöönsä annetusta laitteesta. 
Opiskelija sitoutuu sen mukaisesti käsittelemään, säilyttämään ja kuljettamaan laitetta huolellisuutta ja 
varovaisuutta noudattaen, huolehtien myös laitteen puhtaudesta.  

• Laitteen rikkoutumisesta, toimintahäiriöstä tai erilaisista vikatilanteista on ilmoitettava viipymättä koululle. 
Vikaantunutta laitetta ei saa yrittää korjata itse tai toimittaa sitä itse huollettavaksi tai korjattavaksi. 

• Opiskelijan vastuulla on pitää huolta, ettei kenenkään huolimaton tai ilkivaltainen käytös vahingoita ky-
seistä laitetta. Jos laite katoaa tai varastetaan, tulee siitä ilmoittaa välittömästi koululle. 

• Jos opiskelija vaihtaa koulua tai kuntaa, on kyseinen laite palautettava mahdollisine lisälaitteineen kou-
lulle. 

• Kirkkonummen kunta voi tarvittaessa vaihtaa käyttösopimuksen mukaisesti käyttöön annetun laitteen, 
ottaa laitteen takaisin tai muuttaa laitteen asetuksia ja ohjelmistoja etähallintajärjestelmän kautta ilman 
erillistä ilmoitusta. 

• Kirkkonummen kunta voi tarvittaessa kirjautua kyseiselle laitteelle, tarkistaa sen sisällön sekä lukita ja 
tyhjentää laitteen. 

• Jos opiskelija ei noudata tässä sopimuksessa käsiteltäviä laitteen käytön periaatteita ja toimintatapoja, 
voimassa oleva laitteen käyttösopimus voidaan purkaa välittömästi ilman erillistä ilmoitusta ja laite palau-
tetaan koululle. 

• Kirkkonummen kunta ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut käytettäessä laitetta johonkin muuhun 
tarkoitukseen kuin mitä tässä sopimuksessa laitteen käytön periaatteissa on määritelty.  

• Kyseisen laitteen huolimaton käsittely, tahallinen rikkominen tai käyttäminen tässä sopimuksessa käsitel-
tyjen laitteen käytön periaatteiden vastaisesti voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden enintään lait-
teen hankintahintaa vastaavasti. 
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3. Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimuksen hyväksyminen  
Allekirjoittamalla vakuutamme, että olemme ymmärtäneet opiskelijan käyttöön annettavan laitteen tässä käyttöso-
pimuksessa mainitut laitteen käytön periaatteet ja sitoudumme noudattamaan niitä. Tämä sopimus on voimassa 
sen allekirjoituspäivästä opiskelijan käyttöön annettavan laitteen palautushetkeen asti.  
 
Sopimus: 
 

 Olen käynyt läpi opiskelijan käyttöön annettavan laitteen käytön periaatteet opiskelijan kanssa ja 
sitoudumme noudattamaan niitä. (merkitse rastilla) 

 

Aika ja paikka Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 Opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys  

 
 
Koulun merkintöjä oppilaalle henkilökohtaiseen käyttöön annettua laitetta koskien: 
 

Koulu: Porkkalan lukio 

Sopimuksen alainen laite, (malli/tyyppi): Hp Propook G8 + oheislaitteet: Logitech PC USB (kuulokkeet) ja 
usb-muisti ( SunDisk ultra 16gb) 

Laitteen tunnus (KIR-numero): 

Laite luovutus opiskelijalle, pvm: 

Laitteen luovuttajan allekirjoitus: 

 
 
Koulun puolesta sopimuksen voivat allekirjoittaa 
 

- Porkkalan lukion tvt-palveluvastaava 

- Kirkkonummen kunnan ATK-palveluiden edustaja 

- Porkkalan lukion rehtori tai apulaisrehtori 

 
 
 


