
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOPIMUS AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
 
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto (jäljempänä Avoin yliopisto) ja .................... (jäljempänä yhteis-
työoppilaitos) ovat tänään sopineet yhteistyöstä avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä.  
 
Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan tässä sopimuksessa kaikkea Helsingin yliopiston tut-
kintovaatimusten mukaista opetusta, joka sisällytetään Avoimen yliopiston toimintasuunnitelmaan 
ja jonka vastaavuus yliopiston opetussuunnitelmien kanssa on todettu ja hyväksytty. Opiskelijalla 
tarkoitetaan tässä sopimuksessa avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuvaa henkilöä. 
 
1.  Opetuksen järjestäminen: 

- avoin yliopisto  
o hyväksyttää yhteistyöoppilaitoksen opetuksen järjestämistä koskevan vastaa-

vuusesityksen yliopistossa (opetuksen sisältö, taso, suoritustapa, opettajat ja kuu-
lustelijat)  

o sisällyttää opetuksen Avoimen yliopiston vuosittain vahvistettavaan toimintasuunni-
telmaan 

- yhteistyöoppilaitos  
o huolehtii, että avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa 
o varmistaa, että opettajat/tuutorit on hyväksytty yliopistossa 
o huolehtii, että opetus noudattaa yliopistossa vahvistettua opetussuunnitelmaa 
o toimittaa ennen opetuksen alkamista tiedot opiskelijoilta perimistään maksuista 

avoimeen yliopistoon 
o noudattaa yliopiston ohjeita opetuksen ja kuulustelujen järjestämisessä 
o huolehtii opetuksen käytännön toteutuksesta ja siitä aiheutuvista kuluista 

 
2.  Opinto-ohjaus ja neuvonta: 

- avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos  
o huolehtivat yhteistyössä opintoneuvonnasta ja -ohjauksesta 

- avoin yliopisto  
o toimittaa tuottamiaan ohjaus- ja oppimateriaaleja yhteistyöoppilaitostensa käyttöön 

(mm. opiskeluoppaat, www-sivut) ja huolehtii ohjaustiedon ajantasaisuudesta 
 
3.  Tiedottaminen ja markkinointi: 

- avoin yliopisto  
o huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta yhteistyöoppilaitoksille 
o ohjeistaa yhteistyöoppilaitoksia opetustietojen viemisessä valtakunnalliseen julkai-

sujärjestelmään ja vastaa julkaisujärjestelmään viedyistä opetustiedoista 
- yhteistyöoppilaitos  

o vie opetus- ja hintatiedot annettujen ohjeiden mukaisesti valtakunnalliseen julkaisu-
järjestelmään ennen markkinoinnin aloittamista   

o markkinoi opetusta alueellaan ja mainitsee ilmoittelussaan, että opetus on Helsin-
gin yliopiston opetussuunnitelmien mukaista opetusta eikä käytä itsestään avoin 
yliopisto -nimeä 

o huolehtii opintoihin liittyvien asioiden tiedottamisesta opiskelijoille 
 



4. Kirjastoyhteistyö ja verkkopalvelut: 
- avoin yliopisto  

o toimii yhteistyössä yliopiston kirjastolaitoksen kanssa turvatakseen kirjastopalvelut 
avoimen yliopiston opiskelijoille 

o huolehtii, että opiskelijoilla on pääsy ja ohjeet opinnoissa tarvittaviin verkkopalve-
luihin 

- yhteistyöoppilaitos  
o tekee yhteistyötä alueensa kirjastolaitoksen kanssa kirjallisuuden saatavuuden tur-

vaamiseksi 
o saa käyttää avoimessa yliopistossa laadittua opiskelumateriaalia järjestäessään 

kyseessä olevaa opetusta 
- avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos  

o noudattavat tekijänoikeuslakia  
 

5. Rekisteröinti ja todistukset: 
- avoin yliopisto  

o rekisteröi opiskelijat avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiksi sekä ylläpitää opis-
kelija- ja opintosuoritusrekisteriä 

o antaa pyynnöstä todistukset ja opintorekisteriotteet 
- yhteistyöoppilaitos  

o huolehtii, että avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuvat opiskelijat rekisteröityvät 
avoimen yliopiston opiskelijoiksi  

o toimittaa opiskelijoiden nimilistat  ja opintosuoritustiedot avoimeen yliopistoon 
 
6. Maksut ja opetuspalkkiot: 

- Maksut pohjautuvat valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä mak-
suista (1082/2009) ja niistä päättää Avoimen yliopiston johtokunta.  
 

- avoin yliopisto  
o laskuttaa yhteistyöoppilaitokselta opiskelijakohtaisen maksun, jonka suuruus vah-

vistetaan vuosittain sähköisesti  
 

- yhteistyöoppilaitos  
o vastaa avoimen yliopiston perimistä maksuista 
o sitoutuu noudattamaan avoimessa yliopisto-opetuksessa voimassa olevia opetus-

palkkioita 
o vastaa oppilaitoksessa tapahtuvan lähiopetuksen opetuspalkkioista sekä tuutorei-

den palkkioista 
 

7. Lukuvuosittaisesta opintotarjonnasta sopiminen 
- Avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos sopivat lukuvuosittain opintotarjonnasta. Sopiminen 

dokumentoidaan ja vahvistetaan sähköisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Lopuksi 
- Tämä sopimus tulee voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi. 
- Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan opetuksen järjestämiseen ja yhteistyöhön 

liittyviä toimintaperiaatteita ja kehittämään yhteistyössä opetuksen laatua. 
- Erimielisyydet ja mahdolliset ongelmatilanteet pyritään selvittämään ensisijaisesti sopija-

osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. 
- Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
- Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten välisin neuvotteluin. 

 
 
 
Helsingissä  xx. päivänä      xxkuuta 2011 
 
HELSINGIN YLIOPISTO  
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