O365-TUNNUSTEN JA MUIDEN TVT-PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄSITOUMUS

Tampereen yliopiston normaalikoulu tarjoaa oppilaille käyttöön Office O365-tunnukset ja ohjelmistot,
Moodlen ja muita verkkopalveluita. Lisäksi käyttöön tarjotaan tietoliikenneyhteydet ja lainalaitteita
opiskelukäyttöön. Tällä lomakkeella sitoudut koululta saatujen tunnusten ja palveluiden käyttösääntöihin.

KÄYTTÄJÄN TIEDOT
Nimi: __________________________________________________________________________________
Osoite: _________________________________________________________________________________
Puhelinnumero: __________________________________________________________________________
Huoltaja(t): ______________________________________________________________________________
Huoltajan osoite (mikäli eri): _________________________________________________________________
Huoltajan puhelinnumero: __________________________________________________________________
Huoltajan sähköpostiosoite: _________________________________________________________________

Rastita oletko:
[ ] Perusasteen oppilas

Luokka:

[ ] Lukiolainen

Ohjausryhmä:

[ ] Muu, mikä:
Lisätietoja:

KÄYTTÖEHDOT
1. Käyttäjätunnus ja salasana
Myönnetty käyttäjätunnus on ehdottoman henkilökohtainen. Älä luovuta tunnuksiasi ja salasanojasi
kenellekään. Jokainen käyttäjä on vastuussa omalla tunnuksellaan tehdyistä toimenpiteistä.
Salasana ei saa olla sanakirjassa oleva sana (esim. kaveri, respond). Siinä tulee olla 8-12 merkkiä, joista
vähintään yksi iso kirjain (A-Z), vähintään yksi pieni kirjain (a-z) ja vähintään yksi numero (esim. kaV12eRi,
R3Es1pOn). Salasanassa ei voi käyttää ääkkösiä tai erikoismerkkejä (esim. é, ;, /).
2. Käyttäjätunnus suljetaan,
- jos tunnuksen omistaja on rikkonut käyttöehtoja
- jos käyttäjätunnus on luovutettu toiselle henkilölle
- kun oppilas on päättänyt opinnot koulussamme
Käyttäjän tiedostot poistetaan tietojärjestelmistä käyttöoikeuden päätyttyä. Käyttäjä vastaa itse säilytettävien
tiedostojen siirrosta ja/tai varmuuskopioinnista.

3. Sallittu käyttö
Sallittua on asiallinen, netiketin mukainen koulun tai yksikön tietokoneiden ja muiden laitteiden, niihin
asennettujen ohjelmistojen ja Tampereen yliopiston tarjoamien sähköisten palvelujen käyttö omilla
käyttäjätunnuksilla.

4. Kielletyt käyttötarkoitukset
Tunnuksen luovuttaminen toisen henkilön käyttöön on kielletty.
Älä käytä järjestelmiä, palveluja tai tiedostoja, joihin sinulla ei ole voimassa olevaa käyttölupaa. Muille tarkoitettujen tietojen lukeminen tai käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Oman tunnuksen valtuuksien ylittäminen
tai käyttörajoituksien kiertäminen tai sen yrittäminen on kiellettyä.
Älä häiritse muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä tai välittämällä nimettömiä kirjeitä, ketjukirjeitä, mainoksia,
hyvien tapojen vastaista materiaalia tai automaattisesti leviäviä tiedostoja kuten tietokoneviruksia tai -matoja.
Opetusverkkoa ei saa käyttää aatteelliseen, kaupalliseen tai poliittiseen toimintaan.
Tekijänoikeuslain tai muun lain vastaisen materiaalin tallentaminen työasemille ja palvelimille sekä sen
levittäminen on kiellettyä.
Käyttäjät eivät saa asentaa ohjelmia tietokoneille ilman lupaa. Tietokoneilla olevien ohjelmien kopioiminen on
kielletty, ellei kopiointilupaa ole erikseen annettu. Älä laadi ohjelmia, jotka näyttävät järjestelmän käyttöön normaalisti liittyviltä osilta, äläkä pyri väärentämään tai estämään tietojärjestelmien ja -liikenteen käytöstä normaalisti muodostuvien lokitietojen ja muiden jälkien syntymistä. Verkkoliikenteen sisältöä ei saa yrittää analysoida tai muulla tavalla tarkkailla luvatta.
Järjestelmissä mahdollisesti esiintyvien turvallisuusaukkojen etsiminen ja käyttö edes niiden osoittamiseksi
sekä verkkoliikenteen luvaton kuuntelu on kielletty.
Väärinkäytöksistä seuraa varoitus, käyttöoikeuden menettäminen määräajaksi tai lopullinen käyttökielto sekä
mahdollisten suorien tai välillisten kustannusten periminen käyttäjältä tai vakavissa rikkomuksissa poliisitutkinta ja rikosoikeudellinen tai vahingonkorvausvastuu.
5. Vikahavainnot
Havaituista vioista tai ongelmista on ilmoitettava viipymättä omalle opettajalle, koulun mikrotuelle tai yliopiston
tietohallintoon.
S I T O U MU S
Olen lukenut ehdot huolellisesti ja sitoudun noudattamaan yllä esitettyjä sekä oppilaitoksessa noudatettavia
muita tietokoneiden käyttöehtoja.

Päiväys

Käyttäjän allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus, jos käyttäjä on alle 18-vuotias

