
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOPIMUS AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
- kesäyliopiston itse suunnittelema opetus 

 
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto (jäljempänä Avoin yliopisto) ja .................... (jäljempänä kesä-
yliopisto) 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: 

- kesäyliopisto 
o suunnittelee vuotuisen opinto-ohjelmansa yhteistyössä yliopiston tiedekuntien ja 

laitosten kanssa avointa yliopisto-opetusta ja kesäyliopisto-opetusta koskevien pe-
riaatteiden pohjalta  

o toimittaa tiedekunnalle tai laitokselle Avoimen yliopiston antamien ohjeiden mukai-
sen vastaavuusesityksen siitä, että sen järjestämä opetus ja kuulustelut vastaavat 
tasonsa ja opettajien pätevyyden puolesta yliopiston omaa opetusta ja kuulusteluja 
siten, että annettavilla merkinnöillä ja todistuksilla on sama arvo kuin vastaavilla 
tutkinto-opetuksesta annettavilla merkinnöillä ja todistuksilla 

o toimittaa Avoimelle yliopistolle kopion vastaavuusesityksestä ja hyväksymispää-
töksestä 

o tekee esityksen opetuksen sisällyttämisestä Avoimen yliopiston toimintasuunnitel-
maan 

o huolehtii opetuksen järjestämisestä ja noudattaa yliopisto-opetusta koskevia sää-
döksiä, määräyksiä ja suosituksia 

 
2.  Rekisteröinti ja todistukset: 

- kesäyliopisto 
o toimittaa Avoimelle yliopistolle opiskelijoiden täydelliset henkilö- ja osoitetiedot yh-

den (1) kuukauden kuluessa opintojen alkamisesta 
o toimittaa Avoimeen yliopistoon opiskelijoiden opintorekisteriin tallennettavat suori-

tustiedot yhden (1) kuukauden kuluessa opintojaksojen suorittamisesta 
- avoin yliopisto 

o vastaa opiskelijoiden ja kertyvien opintosuoritusten rekisteröinnistä sekä antaa 
pyydettäessä opintokokonaisuuksista varsinaisen todistuksen 

 
3.  Maksut ja opetuspalkkiot: 

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

 
- kesäyliopisto 

o vastaa järjestämänsä opetuksen kuluista 
 
 
 



- avoin yliopisto 
o perii kesäyliopistolta opiskelijakohtaisen maksun, joka kattaa kustannukset, joita 

Avoimelle yliopistolle aiheutuu opintojen vahvistamismenettelystä, todistusten an-
tamisesta ja opintosuoritusten rekisteröinnistä 

o vahvistaa maksun suuruuden vuosittain sähköisesti  
o laskuttaa kesäyliopistoa kalenterivuoden loppuun mennessä 

 
4.  Opetustietojen ylläpito: 

- kesäyliopisto 
o sitoutuu tallentamaan opetusohjelmadokumentit valtakunnalliseen julkaisujärjes-

telmään yliopiston ohjeiden mukaisesti  
- avoin yliopisto  

o kokoaa tilastotiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle raportointia varten 
 
5. Sopimuksen voimassaolo 
 
Tämä sopimus tulee voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksella kumotaan aiemmat 
yliopiston ja kesäyliopiston väliset sopimukset.  
 
Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Tätä sopi-
musta voidaan muuttaa osapuolten välisin neuvotteluin.  
 
 
 
Helsingissä XX päivänä    xxkuuta 2011    
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