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TIETOKONEIDEN JA INTERNETIN HYVÄKSYTTÄVÄN JA VASTUULLISEN
KÄYTTÄMISEN SÄÄNTÖJÄ LUKIOIDEN JA AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN
OPISKELIJOILLE

Tietokonelaitteistot ovat koulun omaisuutta. Ne on annettu opiskelijoiden käyttöön edistämään opis-
kelua ja vastaavasti henkilökunnan ammattikäyttöön opetuksen, tutkimuksen, hallinnon ja johtamisen
tehostamiseksi.

1. Jokainen tietotekniikan käyttäjä koulussa saa oman, henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasa-
nan. Verkkoon ja verkkopalveluihin kirjaudutaan vain omilla tunnuksilla. Tunnuksen saaneet voi-
vat käyttää tieto- ja viestinteknisiä laitteita, ohjelmia ja verkkoa koulun toimintaan liittyvissä teh-
tävissä. Tunnus poistuu käytöstä, kun opiskelija lopettaa koulunkäynnin Helsingin kaupungin kou-
lussa tai oppilaitoksessa.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa antaa kenenkään toisen henkilön
tietoon. Tunnuksen ja salasanan huolellinen käsittely ja säilyttäminen on jokaisen velvollisuus.
Tietoinen ja tahallinen kirjautuminen muilla kuin omalla luvallisella käyttäjätunnuksella ja salasa-
nalla johtaa käyttöoikeuden menettämiseen.

Verkosta kirjaudutaan ulos aina käytön loppuessa.

2. Kaikki koulun tietojärjestelmien eheyttä uhkaavat tai ulkopuolisia järjestelmiä vastaan hyökkäävät
tai niitä vahingoittavat toimet ovat kiellettyjä, jopa rikollisia. Näihin kuuluvat luvaton tunkeutu-
minen tietojärjestelmiin, tahallinen virusten levittäminen sekä muiden kuin omien tiedostojen
muokkaaminen ja poistaminen.

3. Jokainen on vastuussa lähettämiensä sähköpostiviestien sisällöstä.

4. Koulun laitteistoa ei saa käyttää henkilökohtaisen taloudellisen hyödyn saamiseksi, uhkapeliin,
poliittisiin tarkoituksiin eikä mainontaan. Koulun laitteisto on tarkoitettu vain opiskelukäyttöön.
Ilman asianmukaista lisenssiä olevien ohjelmien tai teosten tuominen kouluun ja niiden imuroimi-
nen verkosta on kiellettyä.

5. Internetistä löydetyn materiaalin tekijänoikeuksia on kunnioitettava. Jos opiskelijat tai opettajat
käyttävät Internetistä saatua aineistoa omissa töissään, lähdetiedot on mainittava. On muistettava,
että Internetissä olevan aineiston lainaamista koskevat samat säännöt kuin muutakin tekijänoikeu-
den alaista aineistoa.

6. Omien ulkopuolisten tallennusvälineiden (gsm-puhelin, usb-muisti, sd-kortit, compact flash, 3½-
levyke, cd-rom yms.) kytkeminen koulun laitteistoihin ilman erillistä lupaa on kielletty. Jos olet
saanut luvan tuoda kouluun omia tallennusvälineitäsi, muista aina tarkistaa ne virusten varalta en-
nen käyttöä.
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7. Opiskelijoihin tai opettajiin Internetissä kohdistuvasta henkilökohtaisesta loukkauksesta, solvauk-
sesta, herjauksesta tai uhkailusta on välittömästi ilmoitettava opettajalle tai rehtorille. Toisen hen-
kilön halventaminen ja loukkaaminen tai hänen yksityiselämäänsä koskevan tiedon ilmaisemi-
nen voi olla rikos, josta tuomitaan rangaistukseen ja vahingonkorvauksiin.

8. Verkkoa ei saa käyttää sopimattoman aineiston, kuten pornografisten, rasististen tai loukkaavien
tekstien tai kuvien, hakemiseen, katsomiseen, käsittelyyn tai levittämiseen. Vakavissa tapauksissa
kyse voi olla lainvastaisesta ja rangaistavasta teosta.

9. Yksityiskohtaisten henkilötietojen kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron
tai pankkitilinumeron paljastamisessa Internetissä tulee olla erityisen varovainen.

10. Opiskelijoiden tulee heti ilmoittaa opettajalle, mikäli he törmäävät epäsuotavaan materiaalin In-
ternetissä. Opiskelijoiden velvollisuutena on ilmoittaa laitteistojen ja erilaisten palveluiden häiri-
öistä opettajalle.

11. Näiden sääntöjen tahallinen rikkominen voi johtaa tietotekniikan välineistön käyttöoikeuden pe-
rumiseen määräajaksi tai pysyvästi.

Olemme tutustuneet opetustoimen tietotekniikan ja Internetin vastuullisen käytön sääntöihin. Käyttölupa
voidaan jopa perua, jos sääntöjä ei noudateta.

Oppilaan nimi.................................................. luokka ...........

Allekirjoitus..................................................... päiväys...........................

Alle 18-vuotiaan oppilaan huoltajan allekirjoitus …………………………………………………

Käyttölupa myönnetty............. päiväys............................


