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SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN 
OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 
1. Yleistä 
SASKY koulutuskuntayhtymän tavoitteena on tarjota opiskelijoilleen mahdollisuudet tietojärjestelmien ja 
tietoverkkojen käyttöön. Hyvien työskentelyolojen takaamiseksi jokaisen tulee noudattaa järjestelmien ja 
verkkojen käytölle asetettuja sääntöjä. 

 
Kaikille opiskelijoille myönnetään käyttölupa oppimisympäristöihin (edutunnus), ellei hakijan lupaehtojen 
vastainen menettely tai jokin muu syy ole luvan myöntämisen esteenä. Käyttöluvalla tarkoitetaan 
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa tietojärjestelmiin. Salasanan unohtuessa uuden salasanan saa 
ensisijaisesti opettajan kautta. 

 
Käyttölupa on voimassa opiskelijoilla opintojen edellyttämän ajan. Käyttölupa mitätöidään sen voimassaolon 
edellytysten päätyttyä ja samalla poistetaan kaikki käyttöluvalla myönnetyt tunnukset, tiedostot ja postikansiot. 
Käyttölupa voidaan mitätöidä sekä tunnukset, tiedostot ja postikansiot poistaa, mikäli käyttölupa on ollut 
käyttämättä yhtäjaksoisesti yli 6 kk ilman perusteltua syytä.  

 
Sääntöjen vastaisen toiminnan johdosta järjestelmien käyttöoikeus voidaan poistaa joko pysyvästi tai 
määräajaksi. 

 
Koulutuskuntayhtymä ei vastaa mahdollisten keskeyttämisen tai eroamisen jälkeen sähköpostien ja tiedostojen 
säilytyksestä. 

 

2. Käyttäjien velvollisuudet 
Hyvien työskentelyolojen takaamiseksi edellytetään kaikkien käyttäjien tuntevan velvollisuutensa järjestelmien 
käytössä. 

 
Nämä ohjeet koskevat soveltuvin osin myös sellaisia järjestelmien osia joiden käyttö ei vielä tällä hetkellä 
edellytä käyttäjän tunnistusta. 

 
Opiskelijan tulee: 

• Käyttää aina vain omaa nimeään ja käyttäjätunnustaan, elleivät tila- tai laitekohtaiset ohjeet 
toisin edellytä. 

• Joko järjestelmän tai tarpeen niin vaatiessa itse vaihtaa salasanansa uuteen sekä säilyttää se 
niin, ettei se joudu muiden tietoon. Salasana ei saa olla helposti arvattavissa. Jokainen on 
vastuussa oman käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta tapahtuvasta käytöstä ja 
tietoliikenteestä. 

• Ottaa huomioon muut laitteiston käyttäjät. 
• Ilmoittaa SASKYn tietohallintoon havaitsemistaan tai aiheuttamistaan laitteistojen ja 

ohjelmistojen virhetoiminnoista sekä turvallisuusaukoista. 
• Seurata ja noudattaa tietojärjestelmien käytöstä annettuja ohjeita. 
• Käyttäjän vastuulla on omien tiedostojensa varmuuskopiointi. Järjestelmän tiedostot 

varmennetaan säännöllisesti SASKYn tietohallinnon toimesta.  
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3. Käytön rajoitukset 
SASKY koulutuskuntayhtymän tietojärjestelmät on tarkoitettu asialliseen työskentelyyn. Jotta tällainen 
työskentely olisi miellyttävää ja mahdollista, on seuraavia rajoituksia ja kieltoja noudatettava: 

 
• Järjestelmien käyttö on kielletty muuhun kuin opiskelukäyttöön. 
• Järjestelmien käyttö ja käytön yrittäminen, ilman voimassa olevaa käyttölupaa. 
• Järjestelmään pyrkiminen väärällä käyttäjätunnuksella sekä muiden käyttäjien tiedostojen luvaton 

tutkiminen ja käyttö. 
• Muiden käyttäjien häiritseminen. Kiellettyä on sekä suora häirintä, että epäsuora, esimerkiksi koneiden 

tai verkon kapasiteetin tuhlauksesta aiheutuva häirintä. 
• Tietoverkon välityksellä tarjottavien palvelujen ja tietoverkkoyhteyksien jälleenmyynti kolmansille 

osapuolille. 
• Laitteiston tai systeemiohjelmiston muuttaminen sekä ohjelmien tai ohjelmistojen asennus, kopiointi tai 

poistaminen ilman lupaa. Tämä koskee myös yhdenkäyttäjän järjestelmiä. 
• Tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin laiton kopiointi, hallussapito ja levittäminen. 
• SASKY koulutuskuntayhtymän laitteiden ja verkkojen käyttö muihin järjestelmiin murtautumiseksi. 
• Laitteiden ja verkkojen käyttörajoituksien kiertäminen tai sen yrittäminen. 
• Tunnettujen tai uusien turvallisuusaukkojen etsiminen ja käyttö. Aukkojen käyttäminen pelkästään 

niiden olemassaolon osoittamiseen on myös kiellettyä. 
• Kansainvälisen verkkoyhteisön yleisesti sopimattomina pitämät toimintatavat, mukaan lukien asiattomat 

joukkopostitukset, ketjukirjeet sekä tietokonevirusten ja muiden haittaohjelmien levittäminen. 
• Sähköpostin lähettäminen muulla kuin omalla tunnuksella. 
• Siveettömän, rasistisen, väkivaltaisen tai muulla tavalla loukkaavan kuvan, äänen ja 

tekstin levittäminen SASKY koulutuskuntayhtymän verkkoa hyväksikäyttäen on kielletty. 
• Atk-tilojen ja niissä olevan irtaimiston väärinkäyttö. 
• SASKY koulutuskuntayhtymän tietojärjestelmiin ja tietoverkkoon sekä käyttäjiin liittyvien tietojen 

levittäminen. 
 

4. Väärinkäytökset ja niiden seuraamukset 
Ylläpidon vastuuhenkilöt valvovat näiden sääntöjen noudattamista ja tarvittaessa tulkitsevat niitä.  

Käyttäjäehtojen tai lain vastainen toiminta tai muu järjestelmälle haittaa aiheuttava toiminta johtaa tunnuksen 
poistamiseen tai taloudelliseen korvausvelvoitteeseen, mahdollisesti molempiin. 

 
Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikista toiminnallaan palvelulle, ylläpidolle tai kolmansille osapuolille 
aiheuttamistaan vahingoista. Mikäli väärinkäytös on lain vastainen, voidaan se antaa poliisiviranomaisten 
tutkittavaksi. Väärinkäytöksissä saattaa olla kyse henkilötietolain, rikoslain tai tekijänoikeuslain vastaisesta 
toiminnasta. 

 

5. Verkkoyhteisöpalvelut  
SASKY koulutuskuntayhtymässä hyödynnetään osana opiskelua verkkoyhteisöpalveluita. Hyväksymällä nämä 
käyttöehdot annat luvan sosiaalisen median käyttämiseen opiskelussa. Sosiaalisen median käyttöluvan voi perua 
ilmoittamalla asiasta kirjallisesti oppilaitoksen toimistoon. 
 
SASKY koulutuskuntayhtymä ei vastaa sosiaalisissa medioissa tapahtuvista väärinkäytöksistä. 
 
Näihin tietojärjestelmien käyttösääntöihin tullaan tarvittaessa tekemään muutoksia ja täydennyksiä.  
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