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OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET 
ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen 

 
Huom! Sisäiseen käyttöön! 
 
 
 
OPINTO-OIKEUDET  

• Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle. 
 

Opinto-oikeuden voimassaoloaika 

• Perusopintokokonaisuudet (approbatur) tai niihin sisältyvät opintojaksot: 
o 15.7.–14.12. välisenä aikana ilmoittautuvien opinto-oikeus alkaa syyslukukaudella ja 

15.12.–14.7. välisenä aikana ilmoittautuvien opinto-oikeus alkaa kevätlukukaudella. 
Opinto-oikeus on voimassa 3 lukukautta siitä lukukaudesta lähtien, jolloin opinto-oikeus 
on alkanut. 

o Mikäli oppiaineessa on kesäopetusta ja siitä tehdään kesätoteutus Suviin ja Korppiin, 
alkaa opiskelijan opinto-oikeus 1.5. ja on silti voimassa 3 lukukautta syyslukukaudesta 
alkaen. 

o Kirjoittamisen ja englannin kielen perusopinnoissa sekä tanssipedagogiikan 
erikoistumisopinnoissa opinto-oikeus on opetussuunnitelmallisista syistä johtuen 
voimassa 4 lukukautta siitä lukukaudesta lähtien, jolloin opinto-oikeus on alkanut. 

• Aineopintokokonaisuudet (cum laude approbatur) tai niihin sisältyvät opintojaksot: 
o 15.7.–14.12. välisenä aikana ilmoittautuvien opinto-oikeus alkaa syyslukukaudella ja 

15.12.–14.7. välisenä aikana ilmoittautuvien opinto-oikeus alkaa kevätlukukaudella. 
Opinto-oikeus on voimassa 5 lukukautta siitä lukukaudesta lähtien, jolloin opinto-oikeus 
on alkanut. 

• Erillisten, ajasta ja paikasta riippumattomien opintojaksojen opinto-oikeus on pääsääntöisesti 
voimassa yhden lukuvuoden. 

• Lähiopetuksena toteutettavissa opintojaksoissa opinto-oikeus on voimassa sen ajan, jona 
opintojakso toteutetaan. 

 

Opinto-oikeuden umpeutuminen 

• Opintokokonaisuuden opinto-oikeuden voimassaoloajan umpeuduttua opiskelijan tulee ilmoittautua 
jatkavaksi opiskelijaksi eli kirjautua uudelleen opintoihin voidakseen suorittaa 
opintokokonaisuuden loppuun. 

• Uudelleenkirjautumisen jälkeen opinto-oikeus on voimassa seuraavat 3 lukukautta sekä perus- että 
aineopinnoissa. 

• Opintojakson opinto-oikeutta ei voi jatkaa. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintojakson, jolle 
hänellä on aiemmin ollut opinto-oikeus, tulee hänen ilmoittautua opintojaksolle uudestaan ja 
maksaa opintojakson opintomaksu. 
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Opinto-oikeuden voimassaoloajan pidentäminen 

• Opinto-oikeuden voimassaoloaikaa voidaan tarkistaa opiskelijakohtaisesti sellaisissa 
poikkeustapauksissa, joissa opiskelijalla on jokin lääketieteellinen tai terveydellinen este tai muu 
riittävä syy1 opintojen valmiiksi saattamiseen opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Opinto-oikeuden 
voimassaoloajan pidentämisestä tulee tehdä anomus ja esittää lääkärintodistus tai muu todistus 
opiskelun esteestä opintoneuvojalle, joka valmistelee päätösesityksen opinto-oikeuden 
voimassaoloajan pidentämisestä johtajalle. 

 

Opinto-oikeuden siirtäminen toiseen oppiaineeseen 

• Opintomaksun maksanut opiskelija voi vaihtaa oppiainetta 6 kuukauden sisällä opintoihin 
ilmoittautumisesta, mikäli hän ei ole tehnyt yhtään opintosuoritusta. Tällöin opintomaksu 
ennakkomaksua lukuun ottamatta siirretään koskemaan uutta opintokokonaisuutta tai yksittäisiä 
opintojaksoja. Mahdollinen opintomaksujen erotus laskutetaan opiskelijalta, mutta liikaa maksettua 
opintomaksua ei palauteta opiskelijalle. 

• Ennakkomaksua ei siirretä koskemaan toista oppiainetta. 
• Opinto-oikeuden voi siirtää toiseen oppiaineeseen vain yhden kerran. Opinto-oikeuden siirtämisestä 

viedään tieto Actan muistioon. 
• Opinto-oikeuden voimassaoloaika alkaa alusta uuden oppiaineen myötä alkaen siitä lukukaudesta, 

jonka aikana opiskelijan opinto-oikeus siirretään uuteen oppiaineeseen. 
 
 
OPINTOJEN PERUMINEN  

• Mikäli opiskelija ei ole tehnyt yhtään opintosuoritusta ja haluaa perua ilmoittautumisensa 
opintoihin, tulee perumisilmoitus tehdä kirjallisesti (fax, sähköposti, kirje yms.) avoimen yliopiston 
opiskelijapalveluihin 2 viikon sisällä ilmoittautumisesta. Tällöin laskut tehdään aiheettomiksi 
ennakkomaksua lukuun ottamatta, mistä koulutussihteeri tiedottaa opiskelijaa. 

• Mikäli opiskelija on jo tehnyt opintosuorituksia ja haluaa perua ilmoittautumisensa opintoihin, ei 
opintomaksua peruta tai tehdä aiheettomaksi. 

 
 
OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT  

Opintomaksut 

Opiskelijoilta perittävät opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen opintomaksut löytyvät 
• työversiona S-asemalta tiedostosta S://avoin/talous/maksut/ 
• johtokunnan hyväksyminä intrasta kohdasta Opetuksen järjestäminen / Maksut 
• www-sivuilta kunkin oppiaineen kohdalta (http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet) 

                                                 
1 Esim. varusmiesaika sekä yo:n varsinaisen opiskelijan kohdalla kansainvälisen opiskelijavaihdon aikaiset läsnäoloa 
edellyttävät opinnot ovat riittävä syy opinto-oikeuden voimassaoloajan pidentämiseen. 
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Poikkeukset opintomaksuissa 

• Jyväskylän yliopiston päätoimiselle henkilökunnalle myönnetään 50 %:n alennus opintomaksuista. 
 
• Jyväskylän yliopiston läsnä oleviksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat sekä ulkomaalaiset 

vaihto-opiskelijat, jotka tekevät perustutkintoonsa liittyviä opintoja Jyväskylän yliopistossa, saavat 
50 %:n alennuksen Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien 
opintomaksuista 15.8.2007 alkaen. Alennus ei kuitenkaan koske niitä opintokokonaisuuksia, joissa 
on rajattu opiskelijamäärä. Alennusta ei myönnetä myöskään opintojaksojen opintomaksuista. 
Tarkemmat tiedot JY:n varsinaisten opiskelijoiden alennuksista löytyvät avoimen yliopiston www-
sivuilta osoitteesta http://www.avoin.jyu.fi/opiskelu/opintomaksut/varsinainen 

• Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston päätoiminen henkilökunta (kuukausipalkkaiset, 
virkasuhde yli 3 kk) voi opiskella avoimen yliopiston opintoja ilmaiseksi, mikäli opiskeluryhmissä 
on tilaa. Henkilökunnan perheenjäsenille ei myönnetä alennuksia. 

 

Opintomaksuja koskevat erilliset sopimukset 

• Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka tarvitsevat tutkintoonsa kaksi vierasta kieltä 
[humanistinen (vanha tutkintorakenne), taloustieteiden ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta] ja jotka 
eivät ole lukiossa opiskelleet kuin yhtä vierasta kieltä, voivat osallistua avoimen yliopiston 
toteuttamille vieraiden kielten alkeis- ja jatkokursseille2.. Opiskelijat maksavat ilmoittautuessaan 
avoimen yliopiston kurssikohtaisen opintomaksun. Kielikeskus korvaa opiskelijalle yhden vieraan 
kielen alkeis- ja jatkokurssien opintomaksut kurssien suorittamisen jälkeen opiskelijan esittämää 
avoimen yliopiston opintorekisteriotetta ja lukion päästötodistusta vastaan. 

• Laitosten valvontamaksujen vaihtaminen kiintiöopiskelijoihin sovitaan erikseen kirjallisesti. 
 

Opintomaksujen palauttaminen 

• Laskutettua tai maksettua ennakkomaksua ei palauteta, paitsi jos opetus peruuntuu. 
• Mikäli opiskelijalla on opintosuorituksia, ei maksettuja opintomaksuja palauteta. 
• Mikäli opiskelijalla ei ole opintosuorituksia, maksetut opintomaksut ennakkomaksua lukuun 

ottamatta palautetaan vain erikoistapauksissa (esim. opiskelija pääsee JY:n perusopiskelijaksi 
samaan oppiaineeseen kuin mihin hänellä on meillä opinto-oikeus). Näissä tapauksissa opiskelijan 
tulee tehdä kirjallinen hakemus perusteluineen taloussihteerille 6 kuukauden sisällä 
ilmoittautumisesta. 

 

Uudelleenkirjautumismaksu 

• Uudelleenkirjautumismaksu peritään 1.8.2004 ja sen jälkeen opintoihin ilmoittautuneilta 
opiskelijoilta opintokokonaisuuden jatkavaksi opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. 

                                                 
2 Avoimen yliopiston tarjonnassa ovat lukuvuonna 2007–2008 italian kielen alkeiskurssit (XIT0005-0006) sekä saksan 
kielen alkeis- ja jatkokurssit (XSA0001-0004). Muutokset mahdollisia. 
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• Uudelleenkirjautumismaksua ei peritä ennen 1.8.2004 opintoihin ilmoittautuneilta opiskelijoita 
opintokokonaisuuden jatkavaksi opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. 

• Uudelleenkirjautumismaksu on 1.8.2006 alkaen 60 € / opintokokonaisuus. 
• Kaikilta yhteistyöoppilaitoksista meille jatkaviksi opiskelijoiksi ilmoittautuvilta opiskelijoilta 

peritään uudelleenkirjautumismaksu opintokokonaisuuden jatkavaksi opiskelijaksi ilmoittautumisen 
yhteydessä opintojen aloitusajankohdasta riippumatta. 

• Mikäli opiskelija on aloittanut opintonsa yhteistyöoppilaitoksessa ja siirtynyt JY:n avoimeen 
yliopistoon jatkavaksi opiskelijaksi ennen 1.8.2004, häneltä ei peritä uudelleenkirjautumismaksua 
jatkavaksi opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Yhteistyöoppilaitoksista ja Chydenius-instituutista meille siirtyvien opiskelijoiden maksut 

• Jos opiskelija vaihtaa yhteistyöoppilaitoksesta JY:n avoimeen yliopistoon ensimmäisen lukuvuoden 
aikana, laskutetaan opiskelijalta avoimen yliopiston opintomaksu, josta on vähennetty 
yhteistyöoppilaitokselta peritty hallintomaksu3. Tällöin opiskelija kirjataan meillä aloittavaksi 
opiskelijaksi ja hänen opinto-oikeutensa poistetaan yhteistyöoppilaitoksen toteutuksesta. 

• Kaikilta yhteistyöoppilaitoksista meille opintokokonaisuuden jatkaviksi opiskelijoiksi 
ilmoittautuvilta opiskelijoilta peritään uudelleenkirjautumismaksu ilmoittautumisen yhteydessä 
opintojen aloitusajankohdasta riippumatta. 

• Chydenius-instituutista tai sen yhteistyöoppilaitoksista meille jatkaviksi opiskelijoiksi 
ilmoittautumaan aikovia opiskelijoita ohjataan suorittamaan opintonsa valmiiksi Chydenius-
instituutissa tai siinä oppilaitoksessa, jossa on ne aloittanut. Mikäli opiskelija joka tapauksessa 
haluaa jatkaa opintojaan meillä, tulee opiskelijan toimittaa koulutussihteerille opintorekisteriote 
suorittamistaan opinnoista ja maksaa opintojaksojen opintomaksut puuttuvista opintojaksoista tai 
opintokokonaisuuden maksun, mikäli se tulee opiskelijalle edullisemmaksi. Tämä koskee sekä 
perus- että aineopintoja. 

 

Materiaalimaksu ja muut materiaaleja koskevat maksut 

• Materiaalimaksu (25 €) sisältyy uudelleenkirjautumismaksuun. 
• Opiskelijalta, joka on aloittanut opintonsa ennen 1.8.2004, peritään materiaalimaksu (25 €) 

opiskelijan tilatessa uuden materiaalin. 
• Mikäli opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2004 jälkeen, joutuu opinto-oikeutensa 

voimassaoloaikana siirtymään käyttämään uutta opiskeluopasta tai muuta materiaalia 
opetussuunnitelmien muuttumisen johdosta, ei häneltä peritä materiaalimaksua. 

• Yhteistyöoppilaitoksessa opintojaan jatkamaan ilmoittautuva opiskelija tilaa itse uuden 
opiskeluoppaan avoimesta yliopistosta ja maksaa itse sitä koskevan materiaalimaksun (25 €). 

• Opiskelijalla lainassa olleesta, vioittuneesta tai tuhoutuneesta materiaalista (esim. videotallenne) 
perittävä korvaus on 50 €. 

• Kadonneen opinto-oppaan tilalle ostettava opas maksaa 25 €. 
 

                                                 
3 Hallintomaksulla tarkoitetaan tässä ohjeistuksessa yhteistyöoppilaitokselta perittävää maksua, jolla katetaan avoimen 
yliopiston peruspalveluista aiheutuvat kustannukset ja monimuoto-opetuksena järjestettävissä opinnoissa 
oppiainekohtaisesti vaihdellen peruspalvelujen lisäksi opetuksen suunnittelu, toteutus ja opintomateriaalit. 
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Korvaavuudet 

• Korvaavuuskäsittely ja -päätös tehdään vasta opiskelijan ilmoittauduttua opintokokonaisuuden 
opiskelijaksi. Opiskelijan tulee lähettää korvaavuushakemus koulutussihteerille, joka varmistaa, että 
opiskelija on ilmoittautunut opintoihin ja toimittaa hakemuksen eteenpäin oppiaineen 
suunnittelijalle tai opettajalle. 

• Jos opintokokonaisuuden opinnoista korvautuu puolet tai enemmän, laskutetaan opiskelijalta 75 % 
opintokokonaisuuden opintomaksusta (tai kuten seuraava kohta, mikäli opiskelijalle edullisempi). 

• Jos opintokokonaisuuden opinnoista jää suoritettavaksi 1-2 opintojaksoa, laskutetaan opiskelijalta 
ko. opintojaksojen opintomaksut (tai kuten edellinen kohta, mikäli opiskelijalle edullisempi). 

• Korvaavuuden käsittelijä ilmoittaa korvaavuuden laskutusta varten oppiaineen koulutussihteerille ja 
rekisteröintiä varten oppiaineen rekisterisihteerille. 

• Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuskäsittelystä peritään aina 25 € / käsittely. 
 

Tenttiminen ja tenttimiseen liittyvät maksut 

• Helsingin toimipisteen tentit Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä on 
tarkoitettu pääsääntöisesti vain suoraan Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon (joko 
Jyväskylään tai Helsingin palvelupisteeseen) ilmoittautuneille opiskelijoille. 

• Yksittäiset yhteistyöoppilaitosten opiskelijat voivat tenttiä Jyväskylän toimipisteessä ja Helsingin 
palvelupisteessä poikkeuksellisesti. Tällöin opiskelijalta peritään 25 € / tentti. Oppilaitoksen tulee 
olla viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä yhteydessä oppiaineen koulutussihteeriin tentin 
järjestelyistä. Laskutuksen hoitaa tentittävän oppiaineen koulutussihteeri. 

• Muut kuin omat ja yhteistyöoppilaitosten opiskelijat (yksittäiset muiden oppilaitosten opiskelijat 
sekä JY:n perusopiskelijat) voivat tenttiä Jyväskylän toimipisteessä ja Helsingin palvelupisteessä 
poikkeuksellisesti. Opiskelijan tulee olla viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä yhteydessä 
avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin tentin järjestelyistä. Tällöin opiskelijalta peritään 25 € / 
tentti. Laskutuksen hoitaa asiaa hoitanut koulutussihteeri. 

 

Maksamattomat opintomaksut, perintä ja opinto-oikeuden lakkaaminen 

• Mikäli opiskelija ei ole tehnyt mitään opintosuorituksia eikä ole maksanut opintomaksua ja 
opintomaksujen lasku on menossa perintään, selvittää koulutussihteeri opiskelijalta 
henkilökohtaisesti, aikooko hän suorittaa ko. opintoja. Mikäli opiskelijaan ei saada yhteyttä tai 
mikäli opiskelija ilmoittaa, ettei aio opintoja suorittaa, tehdään laskut aiheettomiksi ennakkomaksua 
lukuun ottamatta. 

• Mikäli opiskelija on tehnyt opintosuorituksia, mutta on jättänyt laskut maksamatta, siirtyvät laskut 
Intrumin perintätoimistolle. Mikäli Intrum toteaa opiskelijan varattomaksi tai velan pieneksi, se 
suosittaa velan kirjaamista luottotappioksi ja siirtämistä Intrumin jälkiperintään. Tällaisessa 
tapauksessa taloussihteeri tekee laskun Actalla aiheettomaksi ja merkitsee sen olevan luottotappio 
sekä poistaa opiskelijalta opinto-oikeuden ja kirjoittaa muistioon selvityksen opinto-oikeuden 
poistosta. Jos opiskelija kuitenkin myöhemmin haluaa suorittaa opinnot hän ei voi maksaa laskua 
meille emmekä me kirjoita uusia laskuja, vaan vanhat laskut on maksettava Intrumiin ja me 
palautamme opinto-oikeuden kun koko suoritus on maksettu Intrumiin. 
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TODISTUKSET  

• Arvosanatodistusten kopiot säilytetään pysyvästi aakkosjärjestyksessä 
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

• Kadotetun todistuksen tilalle ei kirjoiteta uutta todistusta, vaan opiskelijalle lähetetään oikeaksi 
todistettu kopio alkuperäisestä todistuksesta. 

• Opintokokonaisuuksien todistukset kirjoitetaan aina suomenkielellä lukuun ottamatta 
englanninkielisiä opintokokonaisuuksia, joista todistukset kirjoitetaan englanninkielellä. 

• Todistuksesta kirjoitetaan vain yksi versio, eli esim. englanninkielellä suoritetusta 
opintokokonaisuudesta saa vain englanninkielisen (tai suomenkielisen) todistuksen eikä molempia. 
Halutessaan opiskelija voi käännättää todistuksen muulle kielelle. 

• Avoin yliopisto ei käännä suomenkielisiä todistuksia muille kielille, vaan opiskelijan tulee itse 
käännättää todistuksensa virallisella kielenkääntäjällä. 

 
 
YHTEISTYÖOPPILAITOKSILTA PERITTÄVÄT MAKSUT  

• Yhteistyöoppilaitoksilta perittävät hallintomaksut löytyvät vuosittaisesta Yhteistyöhön kanssamme 
–esitteestä ja Ossi-sivustolta. 

 

Yhteistyöoppilaitoksista JY:n avoimeen yliopistoon siirtyvät opiskelijat 

• Jos opiskelija peruu ilmoittautumisensa sen jälkeen kun yhteistyöoppilaitos on jo maksanut hänestä 
hallintomaksun eikä opiskelija ole tehnyt mitään opintosuorituksia, voi yhteistyöoppilaitos ottaa 
saman lukuvuoden aikana hänen tilalleen samaan oppiaineeseen toisen opiskelijan ilman 
hallintomaksua. Ensiksi ilmoittautuneen opiskelijan opinto-oikeus poistetaan. 

 

Yhteistyöoppilaitoksesta toiseen tai JY:n avoimesta yliopistosta yhteistyöoppilaitokseen siirtyvät 
opiskelijat 

• Mikäli opiskelija vaihtaa opiskelupaikkaansa yhteistyöoppilaitoksesta toiseen tai JY:n avoimesta 
yliopistosta yhteistyöoppilaitokseen, tulkitsee avoin yliopisto opiskelijan jatkavaksi opiskelijaksi 
eikä yhteistyöoppilaitokselta, johon opiskelija siirtyy, laskuteta hänen osaltaan hallintomaksua. 

 

Maksut verkkovideo-opetuksesta 

• Ks. Yhteistyöhön kanssamme -esite ja yhteistyösopimukset. 
 

Materiaaleja koskevat maksut 

• Oppilaitoksella lainassa olleesta, vioittuneesta tai tuhoutuneesta materiaalista (esim. videotallenne) 
perittävä korvaus on 50 €. 
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CHYDENIUS-INSTITUUTILTA PERITTÄVÄT MAKSUT  

• Maksut määräytyvät voimassa olevan sopimuksen mukaisesti (sopimus nähtävillä intrassa). 


