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Opetus- ja verkkoyhteydet:     

 Opetus/verkkoyhteydet:  
o Vikajärven koulu 148,54 €/kk  
o Kaukon koulu 148,54 €/kk  
o Nivankylän koulu 148,54 €/kk  
o Taipaleen koulu 148,54 €/kk  
o Meltausken koulu 148,54 €/kk  
o Yläkemijoen koulu 213,79 €/kk  
o Oikaraisen koulu 148,54 €/kk  
o Ylinamman koulu 148,54 €/kk 

 
Internet-yhteys + virustarkistus/Opetusverkko: 

 Toimittaja tarjoaa omasta Internet-liittymästään asiakkaan peruskoulujen, yläasteiden ja lukioiden 
opetuslaitteiden Internet-käyttöä. Palvelun sisältämä verkkotason virustorjunta on toteutettu Internet-
yhdyskäytävässä. Internet-liittymän palomuuripalvelu sisältyy palvelun hintaan. Opetusverkon yhteyksistä 
toimittajan runkoverkkoon vastaa asiakas. 

 Opetusverkko 1700 euroa kuukaudessa 
 
Oppilashallintojärjestelmä: 

 Käyttöpalvelu kattaa asiakkaan oppilashallintojärjestelmän tarvitsemien palvelinresurssien käytön.  

 Rovaniemen kaupunki vastaa oppilashallintojärjestelmän sovellus- tietokanta ym. ylläpito- ja 
käyttöoikeusmaksuista ohjelmistotoimittajalle.  

 Palvelun hinta 1 588 euroa/kk 

 Hintaan sisältyvät tarvittavat Microsoft palvelinlisenssit ja palvelimien ja IIS:n asentaminen, sekä ylläpito 
sekä sovellusten asentaminen palvelimille. Toimittajan huoltoyhteydet toteutetaan LapIT:n käytäntöjen 
mukaan (Etätyöpöytä). Web-palvelimen sertifikaatin hankita ja 3 vuoden ylläpitomaksu sisältyvät 
sopimukseen. 

 Sovelluspalvelu ei sisälly sopimukseen. 
 
Antiviruspalvelu oppilastyöasemat: 

 Antiviruspalvelulla suojataan työasemaympäristöä virusten ja ym. haittaohjelmien muodostamilta riskeiltä. 
Palvelulla luodaan asiakkaalle turvallinen, toimiva toimintaympäristö, jonka häiriö- ja keskeytymisriski em. 
uhkien vuoksi on minimoitu ja mahdolliset seuraukset hallittavissa.  

 Palvelun hinta 1,30 euroa/työasema/kuukausi 
 
ESS Itsepalvelut Citrix-liittymällä: 

 Sopimus sisältää Personec F.K. järjestelmään kuuluvan ESS (Employee Self Service) itsepalvelusovelluksen 
käyttämisen Citrix-käyttöliittymän kautta XP-työasemilla. Yhtäaikaisia käyttäjiä voi olla kerrallaan enintään 
15. Citrix-käyttöliittymä mahdollistaa sovellusten käyttämisen IE selaimella Internetin kautta salatulla 
yhteydellä. 

 Käyttäjäryhmän CX-ESS-Users@rovaniemi.fi hallinnoinnista vastaa Rovaniemen kaupungin 
Koulupalvelukeskus. Citrix-asennuksista työasemilla vastaa asiakas annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 LapIT:n HelpDesk - palvelu ei ulotu kotikoneilla tapahtuvan työskentelyn tukemiseen ja Citrix-asennuksiin. 

 Kuukausiveloitukseen kuuluu Citrix-lisenssikustannus , Citrix -palvelu sekä palvelun ylläpitokustannus/ 
käyttäjä. 

 
Aura: 

 Käyttöpalvelu kattaa Rovaniemen kaupungin oppilashuoltojärjestelmän tarvitsemien palvelinresurssien 
käytön.  

 Rovaniemen kaupunki vastaa oppilashuoltojärjestelmän sovellus- tietokanta ym. ylläpito- ja 
käyttöoikeusmaksuista ohjelmistotoimittajalle.  

 Palvelun hintaan sisältyy tarvittavat Microsoft palvelinlisenssit ja palvelimen asentaminen, sekä ylläpito sekä 
sovellusten asentaminen palvelimille. Palvelu ei sisällä toimittajan etähuoltoyhteyksiä (toimittajan on 
ilmoittanut, että ei tarvitse). 
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 Palveluun ei sisälly liittymiä muihin järjestelmiin. Mikäli sovelluksesta tulee myöhemmin rakennettavaksi 
liittymiä esim. oppilashallintajärjestelmään, liittymän rakentamisesta ja ylläpidosta sovitaan erikseen. 

Muut 
 
Leasing: 

 Nykyisin uuden oppilasverkon pöytäkoneen leasingkustannus on 10,13€/kk 

 Kannettavan tietokoneen 17,06€/kk 
 
Elinkaaren hallintapalvelun sopimus: 

 Elinkaari-hallintapalvelu 4,50€/kk 
 
Microsoftin lisenssit: 

 Microsoftin koulusopimuksen malli on muuttunut 1.2.2013 ja käytössä on EES-sopimus (Enrollment for 
Education Solution). Hinta on 53,69€/vuosi/vakituinen työntekijä (työaika 200 tuntia/vuodessa). 

 Sopimuksen piiriin kuuluu koulut, päiväkodit, museot ja kirjastot. Kaikkien näiden yksiköiden henkilökunnan 
määrä vaikuttaa hintaan. 

 Microsoftin lisenssien tietokonekohtaista hintaa en vielä tiedä, sillä loppusumma pitää jakaa kaikkien ko. 
yksiköiden tietokoneiden määrällä, joita minulla ei vielä ole tiedossa. 

 Sopimusmallin muutoksella Sivistyspalveluiden tuotanto-osasto säästää vuodessa arviolta 20 000€ 
 
Altiris Deployment Solution: 

 Keskitetysti hallittava sovellus jonka avulla voidaan muun muassa asentaa keskitetysti laitteisto 
riippumattomia levykuvia uusiin tai olemassa oleviin järjestelmiin ja voidaan helposti luoda tehtäviä, joiden 
avulla ohjelmistojen asennuksen voidaan hoitaa taustalla ja nopeasti. 

 1.3.2013 alkaen Altiris lisenssin ylläpitomaksu n.0,49€/kk (5,82€/kone/vuosi) 
 
 


