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Käyttöoikeussitoumus 

Seinäjoen kaupungin opetustoimen oppilaan tieto- ja viestintätekniikan käyttösäännöt 
 
 
Käyttäjien oikeudet 
 

1. Käyttöluvan saaneilla on oikeus käyttää Seinäjoen kaupungin opetustoimen oppilaille käyttöön 
osoitettuja atk-laitteistoja, ohjelmistoja, tietoliikenneverkkoa ja opetuskäyttöön hankittuja muita 
palveluita Seinäjoen kaupungin opetustoimen opintoihin liittyvien tehtävien suorittamiseksi 

2. Mikäli käyttäjä on saanut oman käyttäjätunnuksen, on hänellä oikeus käyttää sitä yo. 
käyttötarkoituksiin opiskeluajan tai muun sovitun ajan. Käyttäjätunnukseen liittyviä palveluita 
saatetaan tuottaa palveluna ja tunnukseen liittyviä tietoja saatetaan säilyttää esimerkiksi 
pilvipalvelussa 

3. Mikäli koulun kiinteistössä on oppilaille tarkoitettu langaton verkko, on käyttäjällä mahdollisuus 
käyttää sitä omilla käyttäjätunnuksillaan ja laitteillaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti opintoihin 
liittyvien tehtävien suorittamiseksi 

4. Käyttäjätunnuksen lakattua olemasta voimassa, poistetaan tunnukset ja siihen liittyvät tiedot 
kaupungin tietoverkosta. Tunnukseen liittyvät tiedot poistetaan myös käyttöön hankituista 
palveluista tunnuksen lakattua olemasta voimassa 

5. Käyttäjät voivat tehdä ylläpitäjille atk-palvelujen kehittämiseen liittyviä aloitteita 
6. Käyttäjä voi tehdä yksilöidyn valituksen rehtorille, jos hän on tyytymätön ylläpitohenkilöstön 

häneen kohdistamiin toimenpiteisiin 
7. Tietoverkkoon liittyvistä käyttäjätunnuksista muodostuu henkilörekisteri. Käyttäjä voi käyttää 

henkilörekisteriin liittyviä oikeuksiaan ko. rekisteriin liittyen ottamalla yhteyttä oppilaitoksen 
rehtoriin, joka yhteistyössä tietohallinnon kanssa tekee henkilötietoihin liittyvät päätökset sekä 
huolehtii rekisteröidyn oikeuksien toteutumista. Käyttöoikeuden hyväksymällä käyttäjä hyväksyy 
myös verkon tietoturvaan liittyvän teknisen valvonnan. Teknisessä valvonnassa noudatetaan Suomen 
tietosuojaa koskevia lakeja. 

 
Käyttäjien rajoitukset 
 

1. Muiden käyttäjien häiritseminen on kiellettyä. Kiellettyä on sekä suora häirintä että epäsuora, 
esimerkiksi tietokoneiden tai tietoliikenneverkon kapasiteetin tuhlauksesta aiheutuva häirintä 

2. Seinäjoen kaupungin opetustoimen käytössä olevien tietokonejärjestelmien, tietoliikenneverkon ja 
-yhteyksien sekä opetuskäyttöön hankittujen palveluiden käytön on liityttävä Seinäjoen kaupungin 
opetustoimen normaaliin toimintaan liittyvään tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun tai hallintoon 
ja niitä on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Maksuttoman tunnuksen käyttö liike- tai ansiotoimintaan 
on ehdottomasti kielletty. Maksullisesta käytöstä sovitaan erikseen 

3. Henkilökohtaisen tunnuksen edellyttämien järjestelmien käyttö ja käytön yrittäminen on kiellettyä, 
jos voimassaolevaa omaa käyttäjätunnusta ei ole. Järjestelmään pyrkiminen väärällä 
käyttäjätunnuksella sekä oman tunnuksen valtuuksien ylittäminen tai ylityksen yrittäminen ovat 
kiellettyjä. Laitteiden ja verkon käyttö muihin järjestelmiin murtautumiseksi on kiellettyä 

4. Laitteiston tai ohjelmiston muuttaminen on kielletty. Muiden, kuin Tietohallinnon ja Seinäjoen 
kaupungin opetustoimen hyväksymien laitteiden liittäminen koulujen koneisiin on kielletty. Oppilas 
on vastuussa kouluun tuotavien omien USB-muistien, CD/DVD-levyjen ym. ulkoisten 
tallennusvälineiden tietoturvallisuudesta. Näissä tallennusvälineissä saa olla vain opiskeluun 
liittyviä tiedostoja. Tämä koskee myös yhteisessä käytössä olevia yhden käyttäjän järjestelmiä 

5. Kiintiöiden ja muiden käyttörajoitusten kiertäminen tai sen yrittäminen on kiellettyä 
6. Tunnettujen tai uusien turvallisuusaukkojen etsiminen ja käyttäminen on kiellettyä 
7. Ketjukirjeitten ja automaattisesti leviävien muutosten kuten tietokonevirusten levittäminen on 

kielletty 
8. Luvaton ohjelmien, ohjelmistojen tai tiedostojen kopiointi koneelle tai koneelta on kielletty 
9. Mikäli käyttäjä on saanut oman käyttäjätunnuksen ja salasanan, ei niitä saa kertoa ulkopuolisille 
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Valvonta ja korvausvelvollisuus 
 
Laitteiden käyttöä valvoo henkilökunta. Lisäksi valvontaa suorittaa Seinäjoen kaupungin 
tietohallintoyksikkö mm. välineillä, jotka tuottavat automaattisesti tarvittavia lokitietoja. Ulkopuolisten 
palveluiden käyttölokeja saatetaan säilyttää myös palveluntarjoajan ympäristössä ja niitä voidaan myös 
tarvittaessa käyttää valvontaan. 
 
Väärinkäyttötapauksissa voidaan käyttäjä asettaa käyttökieltoon tai velvoittaa korvaamaan asiattoman 
tietoliikenteen tai aiheuttamansa vahingon kulut.  
 
 
Tämä sopimus on voimassa koko sen ajan, kun oppilas on Seinäjoen kaupungin opetustoimen palvelujen 
piirissä.  
 
 
 
____________________________ _________ Toivolanrannan yhtenäiskoulu 
Oppilas   Luokka Oppilaitos/koulu 
 
 
 
Olen lukenut käyttösäännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.   
 
 
Seinäjoella  ___ . ___ . _______ ____________________________________________ 
   Oppilaan allekirjoitus   
 
 
 
Alle 18-vuotiaalta käyttäjältä vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus. 
 
Olen lukenut käyttösäännöt ja keskustellut sitoumuksen kohdista huollettavani kanssa ja annan 
suostumukseni edellä mainittujen käyttösääntöjen soveltamiseen:  
 
 
Seinäjoella  ___ . ___ . _______ ____________________________________________ 
   Huoltajan allekirjoitus   
       
   ____________________________________________ 
   Nimen selvennys 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Allekirjoitettu käyttöoikeussitoumus palautetaan omalle koululle, jonka jälkeen oppilaalle luovutetaan 
käyttöön henkilökohtaiset tunnukset. Allekirjoitettu sitoumus säilytetään oppilaan koululla.  
 


