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VILPILLISTEN OPINTOSUORITUSTEN ARVOSTELUA KOSKEVA MENETTELY 
AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 
 
 
 
Tämä ohje on laadittu huomioon ottaen Helsingin yliopiston tutkinto- ja 
oikeusturvajohtosääntö sekä rehtorin päätös 11.11.2011 (nro 172/2011) menettelystä 
opiskelijoiden vilppi- ja plagiointitapauksissa. Tällä ohjeella määritellään vilpillisten 
opintosuoritusten arvostelua koskeva hallinnollinen käsittely Avoimessa yliopistossa. 
 
Vilppi ja plagiointi 
 
Kuulustelu- ja muu vilppi sekä plagiointi on määritelty rehtorin päätöksessä.  
 
Toimenpiteet vilppi- ja plagiointiepäilyissä 
 
Epäilyn esittäjä, esim. kurssin opettaja tai tentinvalvoja, ilmoittaa opiskelijalle 
mahdollisimman nopeasti häirintä-, vilppi- tai plagiointiepäilystä ja pyytää opiskelijalta 
selvityksen asiasta. 
 
Jos epäily osoittautuu aiheettomaksi, asian käsittely lopetetaan ja päätös ilmoitetaan 
epäillylle. 
 
Kuulusteluvilppi ja kuulustelun häirintä 

- tentinvalvojan materiaalipaketissa tenttipaikalla on valmis lomake, jolla 
kuulusteluvilppiepäily ja häirintä ilmoitetaan ja raportoidaan 

- tenttipalvelu saattaa asian välittömästi palvelupäällikön tietoon 
- lomakkeella saatujen tietojen perusteella palvelupäällikkö pyytää opiskelijalta 

selvityksen tapahtuneesta mahdollisimman pian, viimeistään kuulustelua seuraavan 
viikon aikana 

- saadun selvityksen ja muiden asiakirjojen perusteella hallintopäällikkö esittelee asian 
johtajan päätettäväksi 

 
Plagiointi 

- plagiointia epäillessään opettaja pyytää opiskelijalta selvityksen asiasta 
- jos opiskelija myöntää plagioinnin tai selvitys on riittämätön, opettaja tiedottaa asiasta 

asianomaiselle koulutuspäällikölle 
- tämän jälkeen asian käsittely etenee siten kuin alla olevassa kohdassa ”Toteen 

näytetystä vilpistä tai plagioinnista aiheutuvat seuraamukset” on kuvattu 
 
Toteen näytetystä vilpistä tai plagioinnista aiheutuvat seuraamukset 
 
Kun opiskelija on myöntänyt syyllistyneensä vilppiin tai plagiointiin, tai se on muutoin 
näytetty toteen, toimitaan seuraavasti: 

1. Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti vilppiin 
syyllistyneen opiskelijan kuulustelu tai muu opintosuoritus hylätään. Lisäksi opiskelija 
menettää suoritusoikeuden siihen opintojaksoon, johon hän on ilmoittautunut ja jossa 
vilppi tai plagiointi on todettu.  

2. Opiskelijalle annetaan hylkäämisestä kirjallinen hallintopäätös, joka sisältää 
hylkäyspäätöksen, perustelut sekä muutoksenhakuohjeen.  

3. Vilppi tai plagiointi ja sitä seurannut opintosuorituksen hylkääminen sekä opiskelijan 
antama selvitys saatetaan tiedoksi asianomaiselle koulutuspäällikölle ja Avoimen 
yliopiston johtajalle. Tenttivilpin osalta tenttipalvelu ilmoittaa asian tiedoksi myös 
tentin vastaanottavalle opettajalle. 
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4. Avoimen yliopiston johtaja päättää saamansa aineiston pohjalta, ryhdytäänkö vilpin 
tai plagioinnin johdosta muihin toimenpiteisiin. Toimenpiteistä päätettäessä otetaan 
huomioon vilpillisen menettelyn vakavuus, vilpin tai plagioinnin mahdollinen 
toistuminen ja piittaamattomuuden aste. 

5. Jos vilppi tai plagiointi on toistuvaa tai erityisen loukkaavaa tai piittaamatonta, 
menettää opiskelija Avoimen yliopiston opinto-oikeutensa siihen 
opintokokonaisuuteen, johon hän on vilpistä tai plagioinnista kiinni jäädessään 
ilmoittautunut. Ennen jatkotoimista päättämistä koulutuspäällikkö tai johtaja voi 
kutsua vilpin tai plagioinnin tekijän kuultavaksi. 

6. Jos opiskelija on tyytymätön hylkäämispäätökseen, hän voi valittaa siitä Avoimen 
yliopiston johtokunnalle kahden viikon kuluessa siitä, kun on saanut päätöksestä 
tiedon. 

7. Kun opiskelijan vilpillinen suoritus on näytetty toteen, Avoimen yliopiston johtaja voi 
harkintansa mukaan ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista 
kurinpitomenettelyä varten. 

 
Voimaantulo 
 
Tämä ohje tulee voimaan Avoimen yliopiston johtokunnan vahvistettua sen. 


