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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON SOVELLUS
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T UTKINTOSÄÄNTÖÖN
Tämä sovellus korvaa 6.5.2010 johtajan antaman sovellusohjeen 41 §:ään.
Muilta osin 6.5.2010 annettu sovellusohje on edelleen voimassa alla olevalla tavalla.

Avoin yliopisto noudattaa yliopiston tutkintosääntöä tässä asiakirjassa mainituin täsmen
nyksin ja toimii tiedekuntien vahvistamien opetussuunnitelmien ja laatimansa ohjaussuunni
telman mukaisesti. Avoin yliopisto ohjeistaa myös yhteistyöoppilaitoksia ja avoimen yli
opiston tuntiopettajia ja tuutoreita sekä tenttien valvojia toimimaan tutkintosäännön mu
kaisesti.
Avoin yliopisto toimii tiedekunnista poiketen aikuiskoulutuksellisin menetelmin ja vain
osa avoimen yliopiston opetuksesta perustuu Jyväskylässä toteutettavaan lähiopetukseen.
Näiden tekijöiden vuoksi avoin yliopisto antaa tutkintosäännön § 2 vedoten tarkentavat
sovellusohjeet niihin tutkintosäännön pykäliin, joissa täsmennys katsotaan tarpeelliseksi.
Luku 3: Ko. luku koskee vain tutkinto-opiskelijoita. Avoimen yliopiston toimintaa näiltä
osin säätelee valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista ja sen
muistio.
11 § 1. ja 2. mom: Avoimen yliopiston toimintaa rytmittää lukuvuosi ja lähiopetusta on
tarjolla opetusohjelmassa määrättyinä ajanjaksona. Avoimessa yliopistossa ei ole tarvetta
lukuvuoden aikataulutukseen, koska useissa oppiaineissa opiskelija voi opiskella keskey
tyksettä läpi vuoden henkilökohtaisen opinto-oikeusajan puitteissa. Avoimen yliopiston
asiakaspalvelu on avoinna läpi vuoden. Verkossa olevat ohjeet antavat opiskelijalle edel
lytykset itsenäiseen opiskeluun ja omaan aikatauluun.
12 § 1. mom: Avoin yliopisto noudattaa tiedekuntien vahvistamia opetussuunnitelmia, joi
den pohjalta avoin yliopisto monimuotoistaa, ts.Iaatii esim. tenttimiselle vaihtoehtoisia
opintojen suorittamisen tapoja useimmissa oppiaineissa. Avoin yliopisto ei julkaise tiede
kuntien opetussuunnitelmia, vaan julkaisee toukokuun loppuun mennessä tiedekuntien
opetussuunnitelmien pohjalta tehdyt opetusohjelmat, jotka otetaan käyttöön seuraavan lu
kuvuoden alussa.
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16 § 1. mom: Avoimen yliopiston perustehtävänä on opetuksen järjestäminen, ei tutki
mus. Avoimen yliopiston yliopistonopettajat kehittävät itseään (aikuis)pedagogiikassa, tie
deperusteisen opetuksen antamisessa ja opetuksen verkkovälitteisyydessä.
16 § 4. mom: Koulutuspäällikkö tai oppiaineen suunnittelija sopii kuulustelun toteuttami
sesta tilanteissa, joissa alun perin tehtävään suunniteltu opettaja on estynyt hoitamaan teli
tävänsä.
19 § 5. mom: Avoimessa yliopistossa hyväksytyn arvosanan korottamisen määrittää voi
massa oleva opinto-oikeusaika. Avoimen yliopiston opinto-oikeus on sekä sisällöllisesti et
tä ajallisesti rajattu ilman tutkinnon suoritusoikeutta, minkä vuoksi opintojen jatkaminen
ei muodosta tutkinto-opiskelijoiden tavoin vaatimusta suorituskertojen lisäämiseen.
20 § 4. mom: Avoimen yliopiston kuulustelutilaisuuksissa (tentit) edellytetään henkilölli
syyden todistamista kuulustelun valvojalle.
20 § 6. mom: Avoimessa yliopistossa kuulustelija ei kaikissa tilanteissa saa suorituksia ar
vioitavakseen vielä kuulustelua seuraavana päivänä, koska tenttitilaisuudet ovat iltaisin eri
puolilla Suomea.
20 § 7. mom: Avoimen yliopiston kuulustelun valvontajärjestyksessä johtaja vahvistaa kus
takin tenttitilaisuudesta vastaavan koulutussihteerin, joka on avaamassa tenttitilaisuuden
varsinaisen valvojan lisäksi. Samaan aikaan avoimessa yliopistossa päivystää yksi kou
tutussihteeri, joka selvittää tarvittaessa epäselvät tilanteet ennen kuulustelua tentaattoreiden
kanssa sovituin käytäntein. Helsingin palvelupisteessä tenttitilaisuuden valvojien lisäksi
tenttitilaisuuksissa on läsnä vastuuhenkilö, joka on avoimen yliopiston kouluttama henki
lö. Yhteistyöoppilaitokset käyttävät avoimen yliopiston antamia ajantasaisia tenttioh
jeita, joista toinen koskee tentin valvojan ja toinen tenttijöiden velvollisuuksia. Tentin
valvojan tulee heijastaa tenttijöille tarkoitettu ohje tenttisalissa tenttijöiden nähtäväksi
ennen tenttitilaisuuden alkua ja varmistaa erikseen ohjeiden noudattaminen.
27 § 3. mom: Avoimessa yliopistossa uutta opetussuunnitelmaa ja siinä määriteltyä kirjal
lisuutta siirrytään pääsääntöisesti käyttämään opetussuunnitelman tullessa voimaan. Edellis
tä opetussuunnitelmaa ja siinä määriteltyä kirjallisuutta voidaan tarvittaessa aineopinnois
sa käyttää sen lukuvuoden loppuun saakka, jona uusi opetussuunnitelma astuu voimaan.
Tiedekunnan uudistaessa merkittävästi opetussuunnitelman rakennetta (esim. kandidaatin
tutkintojen yhtenäistämisen yhteydessä) voidaan edellistä opetussuunnitelmaa tarvittaessa
käyttää pidempään.
34 § 2. mom: Koska avoimessa yliopistossa on joissakin oppiaineissa erittäin paljon opis
kelijoita ja opiskelijoilla yksilöllinen aikataulu opintojen suorittamisessa, voi saman oppi
mistehtävän arviointiin osallistua enemmän kuin yksi opettaja, joskin tavoitteena on työn
jaollisin toimin saavuttaa ko. momentin mukainen toiminta.
4l 1. ja 2. mom: Avoimessa yliopistossa opintosuoritukset arvioidaan pääsääntöisesti kolmen
viikon kuluessa siitä, kun opiskelija on jättänyt suorituksensa arvioitavaksi tai kun opintosuoritus
on tullut jättää arvioitavaksi. Lukukausien vaihteessa ja niissä tapauksissa, joissa opintosuoritukset
arvioidaan yksikön ulkopuolella, voi postitus-, arviointi- ja rekisteröintiprosessiin kulua ai
kaa m a ks i mi s saan 4 viikkoa siitä, kun opintosuoritus on jätetty tai tullut jättää arvioitavaksi. Suoritusten arviointiajat ilmenevät oppiaineen Korppi- ja Koppa-sivuilla.
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43 § 1. mom: Avoimen yliopiston oppirnistehtävissä osassa opiskelija saa yksilöllisen pa
lautteen ja osassa opiskelija tai samaan aikaan tehtävänsä arvioitavaksi jättäneet saavat pa
lautteena osaamistavoitteen saavuttamista mittaavat opintojen arviointikriteerit tai muun
L-yhmiipalautteen.
47 § 1• ja 2. mom: Avoimessa yliopistossa opiskelija ohjataan HOPSia laatiessaan aikatau
lujen lisäksi arvioimaan opintojensa tarkoitusta ja opinnoilleen asettamia omia tavoitetta ja
valmiuksiaan suhteessa opetussuunnitelmien mukaisiin sisällöllisiin ja akateemisiin tavoit
teisiin. Avoimella yliopistolla on HOPSia varten oma sovellus em. tekijöiden vuoksi.
Avoin yliopisto ohjaa kaikkia opiskelijoita tekemään HOPSin, mutta edellyttää tätä tutkin
totavoitteisesH opiskelevilta henkilöiltä, joiden HOPSit opintoneuvonnasta vastaava suun
nittelija tarkistaa ja keskustelee opiskelijan kanssa tarvittaessa. Sisällöllisissä kysymyksis
sä konsultoidaan oppiaineen opettajaa. Oppiaineissa, joissa HOPS on osa opintoja, on ohja
usvastuu yleensä opettajalla.

Jyväskylässä 16.8.2012
/

yliopiston johtaja

