
 
 

TUUSULAN LUKIO Lukuvuosi 2019-20 

 

Sopimus henkilökohtaisen kannettavan opiskelijatietokoneen hankkimisesta Tuusulan kunnan tuella 

 
Me sopijaosapuolet, Tuusulan lukion ________________  toimipisteen   ja alle 18-vuotiaan opiskelijan 

huoltaja ______________________________ sekä alle 18-vuotias opiskelija 

______________________________, olemme yhdessä sopineet tänään henkilökohtaisen 

oppilastietokoneen (Dell Latitude 3300) hankinnasta kunnan tuella ja allekirjoittaneet sopimuksen 

luettuamme ja hyväksyttyämme sopimuksen ehdot. 

 
Ehdot: 

1. Tämän sopimuksen tarkoituksena on saada toimiva, henkilökohtainen, tietokone opiskelijalle 

käyttöön lukioajaksi kunnan tuella. 

 

2. Tällä sopimuksella opiskelija ja hänen huoltajansa sitoutuu hankkimaan kannettavan tietokoneen, 

jonka hankinnan toteuttaa Tuusulan kunnan tietotekniikkayksikkö. Opiskelijan/huoltajan 

maksettava osa tietokoneen hinnasta on 200 €. 

 

3. Tietokone on lukioajan Tuusulan kunnan omistuksessa ja opiskelijan hallinnassa. Kunta ei huolehdi 

tietokoneen ylläpidosta tai korjauksesta. Opiskelija/huoltaja vastaa, että tietokone pysyy 

käyttökunnossa ja että käyttösääntöjä noudatetaan. Koneessa on normaali kolmen vuoden takuu 

Dellin kautta. Opiskelijan on ilmoitettava välittömästi koululle koneen rikkoutumisesta. Opiskelija 

vastaa, että koneessa on asennettuna ajan tasalla oleva virustorjuntaohjelmisto. 

 

4. Kun opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, siirtyy tietokone hänen omistukseensa.  

 

5. Konetta ei saa luovuttaa tai myydä toiselle henkilölle niin kauan kuin kone on kunnan omistuksessa. 

 

6. Tietokone tulee olla opiskelijalla mukana kaikkina koulupäivinä ja kaikilla oppitunneilla ellei toisin 

ole sovittu opettajan kanssa. Mikäli tietokone ei ole opiskelijalla mukana silloin, kun sitä tunnilla 

tarvitaan, tai mikäli tietokone on epäkunnossa, vaikka aikaa vian korjaamiseen olisi ollut, merkitään 

koneen puuttuminen rekisteriin (Wilma). Toistuva laiminlyönti (koneen jättäminen 

kotiin/käyttösääntöjen rikkominen) johtaa koneen palautumiseen kunnalle. Tällöin kunta ei palauta 

opiskelijan maksamaa rahaa takaisin. 

 

7. Koneen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava koululle ja tehtävä asiasta rikosilmoitus. Kunta ei 

ole velvollinen korvaamaan kadonnutta/varastettua konetta. 

 

8. Tietokoneella on kolmen vuoden OnSite-takuu. Takuuajan jälkeen opiskelija huolehtii laitteeseen 

mahdollisesti tulevista vioista. 

 



 
 

 

9. Kadonneesta tai rikotusta koneesta peritään kunnan osuus opiskelijalta/huoltajalta siten, että 

osuus peritään koneen käyttöikä huomioon ottaen alle 6kk 300 €, alle 1 vuosi 250 €, alle 2 vuotta 

150 €, alle 3 vuotta 100 €. 

 

10. Tietokoneen saaminen kunnan tuella edellyttää, että opiskelija ei keskeytä opiskeluaan Tuusulan 

lukiossa. Lukion keskeytyessä kannettava tietokone palautetaan Tuusulan kunnalle välittömästi. 

Maksettu raha palautetaan koneen käyttöikä huomioon ottaen alle 6kk 150 €, alle 1 vuosi 100 €,  

alle 2 vuotta 50 €. 

 

11. Tuusulan kunta voi purkaa sopimuksen väärinkäytösten johdosta. 

 

12. Tuusulan kunta ei ole velvollinen uusimaan tätä sopimusta opiskelijan kanssa. 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

Tuusulassa _____ / ____ 20___ 

 

Koulun edustaja (rehtori/apulaisrehtori) 

 

_______________________________________________ 

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja 

 

_______________________________________________ 

Alle 18-vuotias opiskelija 

 

_______________________________________________ 

(Sekä alle 18-vuotiaan huoltaja että alle 18-vuotias opiskelija allekirjoittavat) 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi molemmille sopimuksen osapuolille. 

Sopimuksen allekirjoittaja sitoutuu noudattamaan liitteenä olevia ohjeita. 

 

Sopimus on palautettava koulun kansliaan allekirjoitettuna ti 18.6.2019 klo 15.00 mennessä 

  



 
 

Ohjeet              Sopimuksen liite  

 
● Saat lukio-opintojasi varten kannettavan tietokoneen Dell Latitude 3300  käyttöösi. Tavoitteena on 

luoda lukioon toimintakulttuuri, jossa tieto- ja viestintätekniikan käyttö on luonnollinen osa 

lukio-opiskelua. Tarkoituksena on, että otat koneen joka päivä mukaan samalla tavalla kuin muut 

opiskeluvälineet. 

Sopimuksen allekirjoittaneena olet sitoutunut alla oleviin käyttöehtoihin. 

● Huoltajan tehtävänä on varmistaa, että opiskelija on ymmärtänyt, mitä tarkoittaa asiallinen ja hyvä 
huolehtiminen tietokoneesta. 

● Koneen käyttöönottoasennukset suoritetaan keskitetysti yhteisesti koululla. 
● Huolehdin tietokoneestani hyvin (tietokoneeseen suositellaan hankittavaksi suojus). 
● En luovuta konetta muiden käyttöön. 
● Huomioin ja ymmärrän kuljettamisessa tarvittavan varovaisuuden. 
● En jätä tietokonetta vartioimatta.  
● Pidän huolta, ettei kenenkään huolimaton tai ilkivaltainen käytös vahingoita tietokonetta. 
● En asenna koneelle ohjelmia, joihin ei ole voimassa olevaa asianmukaista lisenssiä. 
● En tallenna koneelle tekijänoikeussäännösten vastaista tai laitonta sisältöä. 
● Huolehdin, että tietokoneen käyttöturvallisuutta parantavat päivitykset (käyttöjärjestelmä, selain 

jne) tulevat asennetuksi. 
 

Sopimuksen mukaisen tietokoneen perustiedot on esitetty alla.  

Tekniset tiedot, tietokone: 

Dell Latitude 3300  
13.3" HD (1366 x 768)  
Intel Core i3-7020U 
8GB (DDR4) 
256GB SSD 
Win10 Pro 64bit  
3 vuoden onsite -takuu 
 


