IPADIN LAINAUS- JA KÄYTTÖSOPIMUS 2018

Lainattava laite: Apple iPad, sarjanumero ______________________________.
(täydennetään sopimuksen palautusvaiheessa)
Lainaaja: Ylitornion yhteiskoulun lukion opiskelija ___________________________.
Laitteen avulla on tarkoitus mm.
-

-

edistää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa ja opiskelussa siten, että tvt:n
käyttö on luonteva osa oppimisprosessia
käyttää erilaisia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja kurssitehtävien laatimisessa,
palauttamisessa ja jakamisessa sekä osaamisen arvioinnissa ja itsearviointitaitojen
kehittämisessä
kokeilla rohkeasti erilaisia työskentelytapoja erehdyksiä ja epäonnistumisia pelkäämättä
kehittää opiskelijoiden tiedonhakutaitoja sekä media- ja lähdekriittisyyttä
harjoitella median vastuullista käyttöä
taata sujuva yhteydenpito opiskelijan ja oppilaitoksen/opettajien välillä
edistää vuorovaikutusta opettajien, toisten opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa, myös
kansainvälisesti
hyödyntää tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja opintojen henkilökohtaistamisessa
parantaa mahdollisuutta opiskelijoiden eriyttämiseen ja opiskeluvaikeuksien
huomioimiseen

1) Laite ja sen mukana tulevat tarvikkeet (laturi, pakkauslaatikko) ovat Ylitornion Yhteiskoulun
Kannatusosakeyhtiön omaisuutta ja ne lainataan tässä sopimuksessa nimetyn opiskelijan
henkilökohtaiseen käyttöön. Opiskelija ei saa siirtää, luovuttaa tai lainata laitetta tai sen
mukana tulevia lisävarusteita toiselle henkilölle.

2) Laitteen lainasta peritään 50 euron suuruinen käyttömaksu, jota ei palauteta. Käyttömaksu
tulee olla maksettuna ennen laitteen luovutusta. Laitteen suojakuori ja mahdollinen
näppäimistö tulee hankkia itse.
3) Laitteen laina-aika alkaa laitteen luovutushetkestä ja päättyy 1.4. sinä vuonna, jolloin
opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Syksyllä valmistuvien opiskelijoiden laina-aika

päättyy 1.10. Mikäli opiskelijan opinnot keskeytyvät ennen päättötodistuksen saamista,
laina-aika päättyy keskeytysajankohtana. Laina-ajan päätyttyä opiskelijalla on 7 vrk aikaa
palauttaa laite ja sen mukana tulleet tarvikkeet lukiolle normaalia kulumista lukuun
ottamatta samassa kunnossa, kuin ne olivat laina-ajan alkaessa. Mikäli laitetta ei palauteta
määräaikaan mennessä, opiskelija sitoutuu korvaamaan Kannatusosakeyhtiölle laitteen
jäljellä olevat leasingkulut. Ennen laitteen palauttamista se on nollattava koululta
annettavien erillisten ohjeiden mukaan.
4) Mikäli opiskelijan opinnot eivät etene suunnitellulla tavalla tai hänen opintoihinsa tulee
yhtä jaksoa pidempi tauko, lainaussopimus raukeaa.

5) Lukio hankkii opiskelijan iPadille opiskelukäytössä yhteisesti käytettävät sovellukset. Mikäli
opiskelija haluaa hankkia laitteelle digitaalisen laskimen, hän kattaa itse laskimen
hankinnasta aiheutuvat kulut (noin 35 euroa, heinäkuu 2018).
6) Osa opetukseen ja opiskeluun käytettävistä sovelluksista sekä pilvipalvelimista edellyttää
opiskelijalta henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämistä. Opiskelija on
velvollinen huolehtimaan henkilökohtaisen, itse luomansa käyttäjätunnuksen ja siihen
liitetyn salasanan tietoturvallisesta käytöstä. Oppilaitos ei vastaa ko. sovelluksille
mahdollisesti luovutettujen henkilötietojen rekisteröinnistä, salassapidosta ja käytöstä.
7) Opiskelija saa ladata laitteelle omin kustannuksin omia sovelluksia. Omia sovelluksia
ladattaessa tulee miettiä, ovatko ne hyödyllisiä opiskelukäyttöä tai oman osaamisen
kehittämistä ajatellen. Omat sovellukset eivät saa heikentää laitteen käyttöominaisuuksia
ja kapasiteettia. Mikäli itse ladatun sovelluksen käytöstä aiheutuu ongelmia, opiskelija
sitoutuu poistamaan sen laitteelta.

8) Opiskelija sitoutuu lataamaan laitteelle aina uusimman ohjelmistopäivityksen ja
huolehtimaan siitä, että laitteen iCloud-varmuuskopiointi on päällä ja ajan tasalla.
9) Opiskelija sitoutuu käyttämään laitetta sekä kouluaikana että sen ulkopuolella asiallisesti,
nettietiketin, rikos-, henkilö- tekijänoikeus- ja vahingonkorvauslain, koulun
järjestyssääntöjen ja hyvän maun mukaisesti. Mikäli opiskelijaa joudutaan toistuvasti
huomauttamaan laitteen varomattomasta käsittelystä tai epäasiallisesta käytöstä,
lainaussopimus raukeaa ja opettajalla/rehtorilla on oikeus takavarikoida laite.

10) Laitteen käyttäminen pelien pelaamiseen oppituntien aikana ilman opettajalta saatua
lupaa ei ole sallittua. Mikäli opiskelijalle joudutaan jatkuvasti huomauttamaan
pelaamisesta oppitunneilla ja hän jatkaa pelaamista suullisista huomautuksista huolimatta,
opiskelijalle annetaan huoltajille tiedoksi saatettava kirjallinen huomautus. Mikäli opiskelija
tämänkin jälkeen jatkaa laitteen käyttämistä pelaamiseen oppitunneilla, rehtori takavarikoi
laitteen kahden viikon ajaksi.

11) Laite on oltava mukana koulussa joka päivä. Laitteen jatkuva unohtaminen kotiin aiheuttaa
lainasopimuksen raukeamisen.
12) Opiskelija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään laitetta ja sen lisävarusteita huolellisesti
ja varoen. Opiskelija vastaa laitteesta ja sen lisävarusteista sekä kouluaikana että kouluajan
ulkopuolella. Mikäli laite tai sen lisävaruste katoaa, varastetaan tai menee joko tahallisesta
tai huolimattomuudesta aiheutuneesta vahingosta jollain tavalla rikki, opiskelija on
velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi rehtorille. Opiskelija tai hänen huoltajansa on
velvollinen korvaamaan varastetun tai kadonneen laitteen tai lisälaitteen tilalle hankittavan
korvaavan laitteen hankintakulut Kannatusosakeyhtiölle kokonaisuudessaan. Korvaavan
laitteen hankkii aina oppilaitos.

13) Laitteella on koulun maksama leasing-vakuutus, jonka omavastuuosuus on noin 150 euroa
(heinäkuu 2018). Mikäli opiskelijan laite menee joko tahallisesta tai huolimattomuudesta
aiheutuneesta vahingosta jollain tavalla rikki ja se joudutaan korjaamaan tai vaihtamaan
uuteen, opiskelija tai hänen huoltajansa on velvollinen kattamaan laitteen
korjauksesta/vaihdosta aiheutuvat kustannukset (postimaksut ja omavastuuosuus)
Kannatusosakeyhtiölle. Koulu ei ole velvollinen hankkimaan opiskelijalle korvaavaa laitetta
huollon ajaksi. Koulun leasing-vakuutuksen korvauspäätöksen ollessa kielteinen, opiskelija
tai hänen huoltajansa sitoutuu korvaamaan Kannatusosakeyhtiölle laitteen
korjauskustannukset tai vastaavan laitteen tai lisävarusteen hankintakustannukset
kokonaisuudessaan. Laitteen lähettämisestä huoltoon vastaa aina oppilaitos.

14) Opiskelija sitoutuu osallistumaan lukion järjestämään laitteen ja siihen liittyvien sovellusten
käyttökoulutukseen sekä nettietikettikoulutukseen kouluaikana tai tarvittaessa myös sen
ulkopuolella.

15) Opiskelija sitoutuu laatimaan, tallentamaan ja jakamaan/palauttamaan eri oppiaineiden
kurssitehtävät/kokeet opettajien kurssin alussa antamien ohjeiden mukaisesti laitetta, sen
eri sovelluksia ja pilvipalvelimia hyödyntäen.
16) Opiskelijalla on mahdollisuus lunastaa lainassa ollut laite laina-ajan päättymisen jälkeen
erillisen laskelman mukaisella hinnalla.
17) Kaikissa iPadin käyttöön liittyvissä ongelmatapauksissa lukion rehtorilla on opiskelijaa tai
hänen huoltajaansa kuultuaan oikeus lukita tai tyhjentää laite etähallintaohjelman kautta.

Tämä sopimus on luettavissa koulun kotisivulla. Allekirjoitettu sopimus säilytetään
käyttösopimuksen voimassaoloajan lukion kansliassa.
Olemme tutustuneet sopimusehtoihin, hyväksymme ne ja sitoudumme allekirjoituksellamme
noudattamaan niitä.
Ylitorniolla _____/___________kuuta 2018
________________________________

________________________________

Opiskelijan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Laite on luovutettu opiskelijalle
Ylitorniolla _____/___________kuuta 2018
________________________________

_______________________________

Opiskelijan allekirjoitus

Rehtorin allekirjoitus

Opiskelija on luovuttanut laitteen takaisin oppilaitokselle
Ylitorniolla _____/___________kuuta 2018
________________________________

_______________________________

Opiskelijan allekirjoitus

Rehtorin allekirjoitus

