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IT-apureiden tietokoneen vuosihuoltopalvelu 

Muistatko kun tietokoneesi oli uusi ja nopea? Onko aika kuitenkin tehnyt tehtävänsä? 

• F-securen mukaan 80% tietoturvauhista johtuu vanhentuneista tiedostoversioista.  

• Windowsin ”ominaisuus” on rekisterimerkintöjen teko, jotka hidastavat koneen 
toimintaa. 

• Tietokone imee jäähdytysilman mukana jatkuvasti pölyä sisäänsä. Pöly hidastaa koneen 
toimintaa nostamalla lämpötilaa ja pahimmillaan tukkii koko jäähdytysjärjestelmän. 
Omatoiminen purkkipaineilmalla putsaaminen saattaa vain pahentaa tilannetta: pöly 
painuu syvemmälle ja liimaantuu entistä tiukemmin paineilman olevan kosteuden takia. 
IT-apureiden huollossa kone putsataan kosteuserotellulla paineilmalla ja laite avataan 
putsauksen ajaksi. 

• Suuri osa koneen ongelmista johtuu rikkinäisistä käyttö ja tallennusmuisteista. 
Rikkinäinen kiintolevy aiheuttaa myös tärkeiden tiedostojen katoamisriskin. 

• Vuosittain huollettu kone on turvallisempi ja nopeampi käyttää. Lisäksi huolto lisää 
laitteen käyttöikää. 

• Kattavan logistiikkaketjumme avulla koneesi kulkee huoltoomme mistä päin Suomea 
tahansa.
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Tuottaja / toteuttaja 
 
IT-apurit Oy  
 
Toteutusaika 
 
Vuosihuollot suoritetaan ensisijaisesti 
arkipäivinä. Erillisestä sopimuksesta huollot 
voidaan suorittaa myös viikonloppuna tai 
yöaikaan. 
 
Toteutuspaikka ja tapa 
 
Vuosihuollot tehdään huollossamme – sillä 
etäyhteydellä ja muilla tavoilla huoltoa ei voi 
tehdä tarpeeksi monipuolisesti. 
Vuosihuoltoon sisältyy: 

• Fyysinen pölypuhdistus 
• Muistien kunnon testaus 
• Turhien tiedostojen poisto 
• Käyttöjärjestelmän rekisterin 

puhdistus 
• Käyttöjärjestelmän päivitys 
• Tietoturvan tarkistus 
• Virustarkistus 
• Kiintolevyn eheytys 
• Yleinen toiminnan varmistaminen 

Palvelukielet 
 
Suomi (vakiona), Englanti  
 
Tavoite 
 
Vuosihuolletun tietokoneen käyttö on 
turvallisempaa, laite toimii varmemmin, 
laitteen käyttöikä pitenee ja tulipalon riski 
pienenee.  
 
Hinta 
 
Arkipäivänä 80,00 € / kone. Kiiretapaukset ja 
viikonloppuhuollot tuntityönä 60,00 € / h 
Kilometrikorvaus: (Kuopion keskustan 
toimipaikastamme asiakkaalle ja takaisin) 
0,55 € / km. Itellan postiautomaatin kautta 
kannettavan tietokoneen toimitus ja 
palautus yhteensä 20,00 €. Pöytäkoneiden 
postitushinta menee painon mukaan. 
 
Esimerkki hinta: 
Asiakas lähettää ja noutaa kannettavan 
tietokoneen Rovaniemen Itellan automaatista. 
Hinta: 20,00 € postikulut + vuosihuolto 80,00 €. 

 
Maksuehto / laskutus 
 
Koroton maksuaika: 14 päivää 
Laskutus tapahtuu työn suorittamisen 
jälkeen postilla. 
 
Mitä hintaan sisältyy 
 
Hintaan sisältyy toteutustapa kohdassa 
luetellut työt.  
 
Hintaan ei sisälly 
 
Hinnat eivät sisällä kulloinkin voimassa 
olevaa arvolisäveroa, koneessa havaittujen 
muiden vikojen ja komponenttien korjaus / 
varaosat. Huoltomme on näissä tapauksissa 
yhteydessä asiakkaaseen. 
  
Noudatettavat sopimusehdot 
 
Noudatamme toiminnassamme yleisimpiä 
IT2010 – sopimusehtoja. 
 
Huom!  
Huollon yhteydessä asennamme 
haluamanne ohjelmat 6€/ ohjelma + 
lisenssimaksu. Nettisivuillamme löytyy lista 
ilmaisista suosittelemistamme 
hyötyohjelmista, haluamistasi ohjelmista 
maksat vain asennushinnan.  
 
Huollon perusteella annamme teille 
lisätietoja tietokoneiden osalta seuraavista 
asioista: 

- IT-apureiden etätuen mahdollisuudet 
- rikkinäisten tai piakkoin rikkoutuvien 

varaosien vaihdosta 
- kuluvien osien vaihto (tietokoneissa 

esim. hiiret, näppäimistöt, 
tuulettimet) 

- kohteeseen sopivat puhdistusliinat, 
puhdistuslevykkeet, aineet 

- laitekannan dokumentointipalvelu 
- laitteiden turvamerkintä ja lukitus 

 
Myynti ja tilaus 
 

IT-apurit Oy 
www.it-apurit.fi 

 
Markus Makkonen 
markus.makkonen@it-apurit.fi 
010 219 6902 


