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SOPIMUS AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
 

 Turun yliopisto ja Yhteistyöoppilaitos X (jäljempänä yhteistyöoppilaitos) ovat tänään 
sopineet yhteistyöstä avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä.  

 
1. Opetuksen järjestäminen 

 
Osapuolet sitoutuvat noudattamaan opetuksen järjestämiseen ja yhteistyöhön liit-
tyviä toimintaperiaatteita ja kehittämään yhteistyössä opetuksen laatua. 
 
Turun yliopisto 
 

 sisällyttää opetuksen Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-
tarjontaan 

 huolehtii, että avointa yliopisto-opetusta koskevat opetussuunnitelmat ja 
niiden vastaavuus tutkinto-opetukseen on vahvistettu yliopiston ao. tiede-
kunnissa  

 ylläpitää opintoihin mahdollisesti kuuluvaa verkkoaluetta ja vastaa tekni-
sestä tuesta 

 
Yhteistyöoppilaitos 

 huolehtii, että avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa 

 varmistaa, että opettajat/tuutorit on hyväksytty yliopistossa  

 huolehtii, että opetus noudattaa yliopistossa vahvistettua opetussuunnitel-
maa 

 toimittaa ennen opetuksen alkamista avoimen yliopisto-opetuksen ohjel-
mansa sekä tiedot opiskelijoilta perittävistä maksuista avoimeen yliopis-
toon 

 noudattaa yliopiston ohjeita opetuksen ja kuulustelujen järjestämisessä 

 huolehtii opetuksen käytännön toteutuksesta 
 

2. Opinto-ohjaus ja neuvonta 
Osapuolet huolehtivat yhteistyössä opintoneuvonnasta ja -ohjauksesta. 

 
Turun yliopisto 
 

 välittää tarvittavan ohjaus- ja oppimateriaalin yhteistyöoppilaitoksen käyt-
töön ja huolehtii ohjaustiedon ajantasaisuudesta 

 välittää tarvittaessa oppilaitoksen henkilökunnalle tunnukset, joilla pääsee 
oppiaineiden Moodle-alueille 

 
3. Tiedottaminen ja markkinointiviestintä 
 

Turun yliopisto 
 

 huolehtii opintoihin liittyvien ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta yh-
teistyöoppilaitoksille 

 tallentaa avoimen yliopisto-opetuksen opetus- ja maksutiedot Avoimen yli-
opiston Nettiopsu-palveluun ja vie koulutusten pohjatiedot Opintopolku.fi-
verkkopalveluun 

 vastaa avointa yliopisto-opetusta koskevien tilastotietojen kokoamisesta  
Yhteistyöoppilaitos 
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 huolehtii yhteistyöoppilaitoksen opintotietojen julkaisemisesta ja päivittämi-
sestä Opintopolku.fi-palveluun 

 huolehtii, että opintomaksuista julkaistavat tiedot eritellään niin, että niistä 
käyvät ilmi yliopiston ja yhteistyöoppilaitoksen perimät maksuosuudet 

 markkinoi opetusta alueellaan mainiten, että on kyse Turun yliopiston ope-
tussuunnitelman mukaisesta opetuksesta 

 ei käytä itsestään avoin yliopisto -nimeä 

 huolehtii opintoihin liittyvien asioiden tiedottamisesta opiskelijoille 
 

4. Kirjastoyhteistyö ja verkkopalvelut 
 

Molemmat osapuolet noudattavat tekijänoikeuslakia. 
 

Turun yliopisto 
 

 toimii yhteistyössä yliopiston kirjaston kanssa turvatakseen kirjastopalvelut 
avoimen yliopiston opiskelijoille 

 huolehtii, että opiskelijat/tuutorit/opettajat saavat käyttäjätunnukset yliopis-
ton verkkopalveluihin ja että heillä on pääsy ja ohjeet opinnoissa tarvitta-
viin verkkopalveluihin 

 
Yhteistyöoppilaitos 
 

 toimii yhteistyössä alueensa kirjastolaitoksen kanssa turvatakseen kirjas-
topalvelut avoimen yliopiston opiskelijoille 

 käyttää avoimessa yliopistossa laadittua opiskelumateriaalia vain järjestä-
essään opetusta, jota varten materiaali on laadittu. 

 
5. Rekisteröinti ja todistukset 

 
Turun yliopisto 
 

 tallentaa kaikkien Turun yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen ilmoit-
tautuneiden opiskelijoiden opintosuoritukset yliopiston opintotietojärjestel-
mään 

 antaa opiskelijan pyynnöstä opintorekisteri/-suoritusotteet  
 

Yhteistyöoppilaitos 
 

 huolehtii, että opiskelijat ilmoittautuvat avoimen yliopiston opiskelijoiksi 
avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta 

 toimittaa avoimeen yliopistoon opiskelijoiden ilmoittautumislistan, tiedot 
opintojen keskeyttämisistä sekä opintosuoritustiedot lähiopetuksessa 

 
6. Opintomaksut sekä opetus- ja ohjauspalkkiot 

 
Turun yliopiston perimät avointa yliopisto-opetusta koskevat opintomaksut perus-
tuvat yliopistolakiin, valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittä-
vistä maksuista ja Turun yliopiston rehtorin päätökseen. Maksu on luonteeltaan 
yleinen opintomaksu. Turun yliopisto laskuttaa opiskelija- ja opintokohtaisen opin-
tomaksun suoraan opiskelijalta tai erikseen sovittavasti yhteistyöoppilaitokselta. 
Yhteistyöoppilaitos perii opiskelijoilta yliopiston opintomaksun lisäksi oman, koh-
tuullisen opintomaksun. 

 
Opetus- ja ohjauspalkkiot 
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 Turun yliopisto vastaa ohjatuissa monimuoto-opinnoissa yliopiston opetta-
jien antamasta opetuksesta, kuulustelujen ja tehtävien laatimisesta ja arvi-
oinnista sekä näistä aiheutuvista opetus- ja kuulustelupalkkioista. 

 Yhteistyöoppilaitos vastaa verkkovälitteisissä monimuoto-opinnoissa opet-
tajien/tuutorien antamasta opetuksesta, kuulustelujen ja tehtävien laatimi-
sesta ja arvioinnista sekä näistä aiheutuvista opetus- ja kuulustelupalkki-
oista. 

 Yhteistyöoppilaitos ottaa palvelussuhteeseen lähiopetuksen opettajat yli-
opiston ohjeiden mukaan ja vastaa opettajien opetus-, kuulustelu- ja mat-
kakustannuksista.  

 Yhteistyöoppilaitos ottaa palvelussuhteeseen monimuoto-opintojen tuutorit 
yliopiston ohjeiden mukaan ja vastaa tuutoreiden ohjaus- ja matkakustan-
nuksista. 

 
7. Lukuvuosittaisesta opintotarjonnasta sopiminen 

 
Turun yliopisto ja yhteistyöoppilaitos sopivat lukuvuosittain opintotarjonnasta. Opin-
totarjonta, opintomaksut ja opinto-oikeusaika dokumentoidaan ja vahvistetaan vuo-
sittain sähköisesti sopimusliitteellä. 
 

8. Sopimuksen voimassaoloaika 
 
Tämä sopimus tulee voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet 
sitoutuvat noudattamaan opetuksen järjestämiseen ja yhteistyöhön liittyviä toimin-
taperiaatteita ja kehittämään yhteistyössä opetusta. Erimielisyydet ja mahdolliset 
ongelmatilanteet pyritään selvittämään ensisijaisesti sopijaosapuolten keskinäi-
sissä neuvotteluissa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sisältöistä kappaletta, 
yksi kummallekin osapuolelle. 
 

   
 
    

Turussa, 22. lokakuuta 2019 
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