
Nurmijärven kunnan omistaman laitteen lainaamista ja käyttöä koskevat ehdot  

Oppilas  

Nurmijärven kunta lainaa oppilaalle kunnan omistaman Chromebook tietokoneen tai iPadin (jatkossa  

”laite”) oppilaan koulunkäyntiä varten. Oppilas on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina‐ajan.  

Laitetta koskien noudatetaan alla lueteltuja sääntöjä ja ehtoja. Tämän sopimuksen 

allekirjoittaminen tarkoittaa, että oppilas sitoutuu noudattamaan kyseisiä sääntöjä ja ehtoja.  

1. Laite on tarkoitettu oppilaan henkilökohtaiseksi oppimisvälineeksi. Oppilas ei saa luovuttaa 

laitetta kenenkään muun käyttöön taikka hallintaan.  

2. Oppilaan on käytettävä laitetta siten, että hän ei riko lakeja, hyviä tapoja eikä 

oppilaitoksen järjestyssääntöjä.  

3. Oppilaan on kuljetettava ja säilytettävä laitetta asiaankuuluvalla varovaisuudella.  

4. Oppilas vastaa laitteelle tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamastaan vahingosta tässä 

sitoumuksessa ja vahingonkorvauslaissa määritellyllä tavalla. Mikäli laite vahingoittuu, tulee  

vahingoittumisesta ilmoittaa välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle. 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. Nurmijärven kunta vastaa laitteen huollosta ja mahdollisista korjauksista.  

6. Laitteeseen ladataan ensisijaisesti kunnan/oppilaitoksen määräämiä sovelluksia oppilaitoksen 

hallinnoimana. Keskitetysti asennettavat sovellukset eivät edellytä toimenpiteitä oppilaalta. Kunta vastaa  

siitä, että keskitetysti asennettavat sovellukset eivät riko lakeja taikka kolmansien osapuolien oikeuksia ja  

että ne ovat hyvän tavan mukaisia.   

7. Nurmijärven kunnan sivistystoimen ja tietohallinnon työntekijöillä on milloin tahansa oikeus tutkia  

laitteen asetuksia.  

8. Opiskelun aikana laitetta käytetään opettajan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.  

9. Laitteen kotikäytössä oppilaan on noudatettava huoltajansa asettamia sääntöjä.  

10. Ohjelmistopäivitykset asentuvat laitteeseen automaattisesti. Oppilaitos opastaa 

tarvittaessa.  

11. Laina‐aika päättyy poikkeustilanteen päättyessä, kuitenkin viimeistään 2 vrk. ennen kevätlukukauden  

päättymistä. Laina‐ajan päättyessä laite, virtalähde ja muut oheistarvikkeet on palautettava oppilaitokseen  

alkuperäisessä kunnossa.  



 
Huoltaja  

Oppilas saa edellä esitetyllä tavalla lainaksi Nurmijärven kunnan omistaman Chromebook tietokoneen tai 

iPadin (jatkossa ”laite”) koulunkäyntiään varten. Oppilas on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina‐ 

ajan. Laitteen tarkoitus on mahdollistaa ja rikastuttaa opiskelua poikkeusolosuhteissa. Laitteen käyttö on  

osa normaalia koulunkäyntiä.  

Jotta oppilas voi saada laitteen käyttöönsä, on hänen sitouduttava edellä esitettyihin sääntöihin ja ehtoihin. 

Lisäksi edellytyksenä on, että oppilaan huoltaja hyväksyy alla olevat ehdot ja sitoutuu osaltaan niitä 

noudattamaan.  

1. Huoltaja hyväksyy sen, että oppilas sitoutuu laitteen käyttöä koskeviin sääntöihin ja ehtoihin. Huoltaja  

varmistaa, että oppilas lukee ja ymmärtää säännöt ja ehdot.  

2. Huoltaja sitoutuu yhdessä oppilaan kanssa ilmoittamaan oppilaitokselle laitteen vahingoittumisesta tai  

katoamisesta ja tekemään tarvittaessa katoamisesta rikosilmoituksen. Huoltaja sitoutuu yhdessä oppilaan  

kanssa tekemään vahingoittumisesta tai katoamisesta oppilaitokselle kirjallisen selvityksen.  

 

Nurmijärvellä, ____ kuun ____ päivänä 2021 

[Oppilaan allekirjoitus ja nimenselvennys + oppilaitos ja luokka]  

[Huoltajan/huoltajien allekirjoitus ja nimenselvennys]  

Lainattu laite:  

Merkki/malli/laitteen tunnus Laitteen sarjanumero 


