Johtokunta hyväksyi 24.3.2017

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON
OPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017–2018 (-2020)

1. Opetuksen järjestämissuunnitelmaan sisältyy:





Opiskelijoille myönnettävät opinto-oikeudet lukuvuonna 2017–2018 (-2020).
Opintomaksut opiskelijoille ja yhteistyöoppilaitoksille.
Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden opiskelu avoimessa yliopistossa.
Tiedekuntien, kauppakorkeakoulun ja kielikeskuksen hyväksymät opintojen järjestämisoikeudet.

Johtokunnan hyväksymään opetuksen järjestämissuunnitelmaan eivät sisälly opiskelijoiden valintamenettely- ja valintaperusteet. Johtokunta päättää näistä erikseen.

2. Toiminnan perusteet
Opetuksen järjestämissuunnitelman taustalla ovat yliopistolaki, valtioneuvoston ja OKM:n asetukset sekä OKM:n ja
Jyväskylän yliopiston välinen sopimus kaudelle 2017–2020.
Jyväskylän yliopistossa avointa yliopisto-opetusta määrittää yliopiston hallituksen ja rehtorin päätökset sekä opetussuunnitelmat, jotka on löytettävissä yliopiston verkkosivuilta.
Jyväskylän yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisestä on tehty erillinen sopimus avoimen yliopiston ja
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen (KYC) kesken.
Avoimen yliopisto-opetuksen opinnoiksi ja OKM:n perusrahoitukseen hyväksyttävät suoritteet on linjattu vuosittain
toimitetussa OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirjassa.

3. Opiskelijoille myönnettävien opinto-oikeuksien
1.8.2017–31.7.2018 (-31.7.2020)

kestot

ilmoittauduttaessa

VN:n asetuksen perusteella yliopistot myöntävät koulutukseen omaehtoisesti hakeutuville henkilöille ajallisesti ja
sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja ilman tutkinnonsuoritusoikeutta.
Opinto-oikeuden myöntäminen tapahtuu pääsääntöisesti ilmoittautumisen perusteella. Useimpiin opintoihin on
mahdollista ilmoittautua läpi lukuvuoden. Osassa oppiaineita on rajattu ilmoittautumisaika riittävän opiskelijamäärän varmistamiseksi tai aikataulutetusta opetuksesta johtuen.
Opinto-oikeuksien kestot on koottu tämän suunnitelman liitteeseen 1.
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4. Opintomaksut opiskelijoille ja yhteistyöoppilaitoksille
Yliopistojen opiskelijoiltaan perimät opintomaksut avoimesta yliopisto-opetuksesta perustuvat VN:n asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (2014/1436). Asetuksen mukaan yliopisto voi periä yleisenä opintomaksuna enintään 15 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.
Opintojen tuloksellisuutta ja opinnoille asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamista edistää parhaiten ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen yksittäisten opintojaksojen sijaan. Kokonaisuuteen ilmoittautuminen ja kiinnittäytyminen edistää myös ohjauksen tuloksellisuutta. Avoimen yliopiston opintopistekohtainen enimmäishinta 15 euroa on
opintomaksujen perusta. Yliopisto voi alentaa opintomaksua koulutus- ja yhteiskuntapoliittisin perustein tai tukeakseen tavoitteellista opiskelua ja laajojen opintojen suorittamista. Avoimessa yliopistossa kokonaisuuteen ilmoittautuvalta opiskelijalta peritään useimmissa oppiaineissa alennettu maksu (10 euroa/opintopiste).
Maksut ja maksujen sisällöt on koottu liitteeseen 2.

5. Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden opiskelu avoimessa yliopistossa
Jyväskylän yliopiston avoimelle yliopistolle on myönnetty sisäisessä rahoituksessa resursseja Jyväskylän yliopiston
tutkinto-opiskelijoiden opiskeluun. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on asetettu tavoite, että JY:n tutkintoopiskelijat suorittavat avoimia yliopisto-opintoja 11 000 opintopistettä. Esitys liitteessä 3.

6. Tiedekuntien ja kielikeskuksen hyväksymät opetuksen järjestämisoikeudet lukuvuodesta 2017–2018 alkaen
Tiedekunnat, kauppakorkeakoulu ja kielikeskus vastaavat avoimen yliopisto-opetuksen tieteellisestä tasosta ja
myöntävät avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisoikeudet koulutuksen järjestäjien (avoin yliopisto, KYC ja näiden yhteistyöoppilaitokset) hakemusten perusteella. Hallinnollisten prosessien keventämiseksi opetuksen järjestämisoikeuksien osalta on pyritty pidempiin oikeuksiin (3–5 vuotta) vakiintuneiden ja laadukkaasti toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa. Osassa oppiaineita on myönnetty toistaiseksi voimassa olevia opetuksen järjestämisoikeuksia. Joissakin oppiaineissa myönnettyjen opetuksen järjestämisoikeuksien kestot kytkeytyvät opetussuunnitelmien voimassaoloaikaan. Kielikeskus myöntää opetuksen järjestämisoikeudet yhdeksi lukuvuodeksi.
Helmikuussa 2017 kielikeskus, kauppakorkeakoulu, kemian laitos sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos ovat
käsitelleet opetuksen järjestämisoikeushakemukset. Muut opetuksen järjestämisoikeushakemukset käsitellään uusien opetussuunnitelmien hyväksymisen jälkeen.
Yhteistyöoppilaitosten haettavissa ja järjestettävissä oleva opintotarjonta on suppeampi kuin avoimen yliopiston
oma tarjonta. Yhteistyöoppilaitosten opetuksen järjestämisen edellytykset, oppiainekohtainen yhteistyö ja maksujen suuruudet on ilmoitettu ”Yhteistyössä yhdessä”-esitteessä syksyllä 2016 varauksin ”avoin yliopisto pidättää oikeuden esitteessä olevien tietojen muutoksiin”. Avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisen keskeiset laatutekijät on
määritelty avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitosten välisissä yhteistyösopimuksissa.
Lukuvuonna 2017–2018 järjestettävään opetukseen on myönnetty järjestämisoikeuksia kevään 2017 lisäksi aikaisempina vuosina.
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7. Opetuksen järjestämissuunnitelman täydentäminen ja toteuttamisen reunaehdot
Tätä opetuksen järjestämissuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa tiedekunnissa, kauppakorkeakoulussa ja kielikeskuksessa myöhemmin tehtävien opetuksen järjestämisoikeuspäätösten mukaisesti.
Avoimen yliopiston johtaja voi tarvittaessa päättää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintojen käynnistämisestä, lisäryhmien perustamisesta tai opintojen perumisesta opiskelijamäärien ja taloudellisten reunaehtojen perusteella. Opetuksen järjestämiseen vaikuttaa myös tiedekunnan, kauppakorkeakoulun ja kielikeskuksen asettamat
opetushenkilöstön pätevyysvaatimukset, tuntiopetuksen liittyvät määräykset sekä opetushenkilöstön saatavuuskysymykset. Yhteistyöoppilaitokset vastaavat oman opetuksensa järjestämisestä.

8. Avoin yliopisto-opetus Jyväskylän yliopistossa
Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisen avoimen yliopisto-opetuksen koordinoinnista ja avoimen yliopisto-opetuksen neuvonta-, ohjaus- ja tiedotuspalvelujen sekä oppimateriaalien ja opetuksen kehittämisestä vastaavat Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
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JYAY:n opetuksen järjestämissuunnitelma lv. 2017–2018 (2020), liite 1
Opiskelijoille myönnettävät opinto-oikeudet lukuvuonna 2017-2018 (-2020)
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Yhteistyöoppilaitokset

360 vrk

Syyslukukaudella käynnistyvä opetus
8.8.2017–31.7.2018

OPINTOKOKONAISUUDET
Perusopintokokonaisuudet,
joihin jatkuva ilmoittautuminen
Perusopintokokonaisuudet,
joissa haku ja/tai rajattu ilmoittautumisaika

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
1.8.2017–31.7.2018
Kemian perusopinnot 1.8.2017–31.7.2018
Draamakasvatuksen perusopinnot
15.5.2017–14.5.2018 (kesäopinnot) ja
11.9.2017–10.9.2018
Kirjoittamisen perusopinnot 1.8. tai 2.1. alkaen 3 lukukautta
Musiikkiterapian perusopinnot 1.8.2017–
31.7.2018
Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot 1.8.2017–31.7.2018
720 vrk

Aineopintokokonaisuudet,
joihin jatkuva ilmoittautuminen
Aineopintokokonaisuudet,
Draamakasvatuksen aineopinnot
joissa haku ja/tai rajattu ilmoittau- 28.8.2017–27.8.2019
tumisaika
(mahdollinen kevätlukukaudella alkava ryhmä 2.1.2018–31.12.2019)

Kevätlukukaudella käynnistyvä opetus
2.1.2018–31.12.2018
Kesällä käynnistyvä opetus 1.5.2018–
31.7.2019

Syyslukukaudella käynnistyvä opetus
8.8.2017–31.7.2019
Kevätlukukaudella käynnistyvä opetus
2.1.2018–31.12.2019
Kesällä käynnistyvä opetus 1.5.2018–
31.7.2020
Draamakasvatuksen aineopinnoissa neljä
lukukautta opintokokonaisuuden toteutuksen
mukaisesti.

Englannin kielen aineopinnot kolme lukukautta
OPINTOJAKSOT (sekä perus- ja aineopintokokonaisuuksiin sisältyvät opintojaksot että erilliset/yksittäiset opintojaksot)
Opintojaksot,
150 vrk tai 360 vrk
8.8.2017–31.7.2018 tai opintokokonaisuuden
joihin jatkuva ilmoittautuminen
* ilmoittautumispäivästä
toteutuksen mukaisesti
Omalle polulle korkeakouluun -hanke: 150
vrk, opinto-oikeusaikaa voidaan jatkaa tarvittaessa maksutta. Lukio-opiskelijat ilmoittautuvat JYAY:n ilmoittautumistoteutuksiin
Korpissa.
Opintojaksot,
Opintojakson alkamis- ja
joissa rajattu ilmoittautumisaika
päättymispäivät määritellään Korpissa opintojaksokohtaisesti.
Draamakasvatuksen ensiapupaketti (13 op)
150 vrk.
* Opintojakson opinto-oikeusaika voi poikkeuksellisesti olla 360 vrk, mikäli opintojakson toteutustapa on sellainen, että opiskelija
ei voi suorittaa sitä 150 vuorokaudessa.
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JYAY:n opetuksen järjestämissuunnitelma lv. 2017–2018 (-2020), liite 2
Opintomaksut opiskelijoille ja yhteistyöoppilaitoksille

Opintojaksot

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston
opiskelijoilta perittävät maksut
15 € / op

Perusopintokokonaisuudet opintokokonaisuuteen
ilmoittauduttaessa

10 € / op
15 € / op draamakasvatus

Aineopintokokonaisuudet opintokokonaisuuteen
ilmoittauduttaessa

10 € / op
15 € / op draamakasvatus

Opiskelijalta veloitettavat kulut opiskelijan peruessa ilmoittautumisensa

Opintokokonaisuus: 50 €

Alennus: JY:n henkilökunta

Alennus: JYAY:n ja koulutuspalveluiden avoimen
yliopiston lähipalveluiden henkilökunta
Kieli- ja viestintäopintojen
korvaavuuskäsittely
Jäljennös todistusjäljennöksestä (1–2 kpl)
Jäljennös opintosuorituksesta
Todistus siitä, että JY:ssa on mahdollista jatkaa yli
10 v. sitten suoritetun perus/aineopintokokonaisuuden pohjalta JY:n voimassa
olevan opetussuunnitelman mukaisiin ko. oppiaineen aine-/syventäviin opintoihin
Muiden kuin JYAY:n omien opiskelijoiden tenttiminen yleisessä tenttitilaisuudessa

Yhteistyöoppilaitoksilta
perittävät maksut/opiskelija
Jos ei sisällä opetusta
 1 op = 10 €
 2 op = 20 €
 3 op ja enemmän = 30 €
Sisältää opetuksen 10 € / op
 80 €
 Ryhmäohjausmalli 80 € + 40 € tai 100 €
 200 € sisältää opetuksen
80 €
130 € draamakasvatus, sisältää opiskelijavalinnan
280 € psykologia, sisältää opetuksen
-

Mikäli opiskelija on ehtinyt maksaa opintokokonaisuuden opintomaksun tai sen osan,
maksetusta opintomaksusta pidätetään
perumisesta aiheutuneina kuluina 50 € ja
maksetun opintomaksun loppuosa palautetaan opiskelijalle.
Opintojakso: opintojakson opintomaksu tai
enintään 50 €
50 % opintokokonaisuuksien
opintomaksuista. Ei koske opintojaksoja
eikä opintokokonaisuuksia, joissa on rajattu
opiskelijamäärä.
100 %

-

25 € *)

-

20 € *)
20 € *)
20 € *)

-

40 € *)

-

-

*) Mikäli JY:n koulutuspalvelut määrittelevät ko. palveluille maksun, sen jälkeen JYAY:ssa noudatetaan sitä.
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JYAY:n opetuksen järjestämissuunnitelma lv. 2017–2018 (-2020), liite 2
Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksiltaan perimät maksut jaoteltuna oppiaineittain lukuvuonna 2017–2018
Opintomaksun sisältö on tallennettu verkkosivuille: http://r.jyu.fi/aaa
Perusopinnot 80 €

Perusopinnot 80 € ryhmänohjausmalli
Opintojen aluksi laskutetaan
80 euroa/ilmoittautunut opiskelija.
Opintojen lopuksi laskutetaan
opiskelijoiden suoritusten perusteella
- 1–5 op suorittaneet 40 €/opiskelija
- 6–25 op suorittaneet 100 €/opiskelija
Erityispedagogiikka
Gerontologia
Kasvatustiede

Bio- ja ympäristötieteet
Draamakasvatus
Englannin kieli
Historia
Kemia
Kirjoittaminen
Liiketoimintaosaaminen
Musiikkiterapia
Suomen kieli
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Taidehistoria ja taidekasvatus
Terveystieteet
Viestintä ja media
Aineopinnot 80 €
Aikuiskasvatustiede
Englannin kieli
Erityispedagogiikka
Kasvatustiede
Kirjoittaminen
Musiikkiterapia
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Draamakasvatus 80 € + 50 €
(opiskelijavalinta)
Opintojaksojen maksut:

Perusopinnot 200 €

Psykologia
Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Aineopinnot 280 €
Psykologia

Mikäli ei sisällä JYAY:n toteuttamaa opetusta: 1 op = 10 €
2 op = 20 €
3 op ja enemmän = 30 €
Mikäli sisältää JYAY:n toteuttaman opetuksen: 10 € / op

Opinto-oikeusajan umpeuduttua opintojaan jatkava opiskelija voi ilmoittautua
• joko yksittäisille opintojaksoille, jolloin oppilaitokselta peritään opintojaksokohtaiset maksut, tai
• opintokokonaisuuteen, jolloin oppilaitokselta peritään ko. opintokokonaisuuden maksu
https://www.avoin.jyu.fi/yhteistyokumppaneille/opetuksen-jarjestamiskustannukset-ja-opetuspalkkiot/verkko-opetuksen-hinnat

Verkkokurssit
Oppiaineissa, joissa avoimen yliopiston perimään maksuun ei sisälly verkko-opetusta, peritään jokaisesta verkkokurssille ilmoittautuneesta opiskelijasta 16 euroa/opintopiste. Maksu sisältää verkkokurssin ohjauksen.
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JYAY:n opetuksen järjestämissuunnitelma lv. 2017–2018 (-2020), liite 3

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden opiskelu avoimessa yliopistossa
Jyväskylän yliopiston sisäisessä rahoitusmallissa kohdennetaan avoimelle yliopistolle resursseja JY:n tutkintoopiskelijoiden opintojen järjestämiseen. Avoimen yliopiston yhtenä eritystavoitteena kaudella 2017-2020 on lisätä
yli-opiston tutkinto-opiskelijoiden ympärivuotisen ja joustavan opiskelun mahdollisuuksia. Tutkinto-opiskelijoilla on
sekä maksuton että maksullinen vaihtoehto opiskeluun avoimessa yliopistossa. Maksuttomat opinnot ovat valinnaisia opintoja, joiden opetussuunnitelma on tiedekunnan hyväksymä, mutta jonka opetusta ei järjestetä tiedekunnissa. Maksuttomien opintojen valintamenettely ja valintaperusteet on kuvattu ”Avoimeen yliopisto-opetukseen
osallistuvien valintaperusteet ja valintamenettely lukuvuonna 2017-2018” –dokumentissa. Maksullisessa vaihtoehdossa tutkinto-opiskelijat voivat omaehtoisesti ilmoittautua koko avoimen yliopiston opintotarjontaan maksamalla
opintomaksun.
A) Tutkinto-opiskelijoille maksuton opiskelu
Tiedekunnat ovat hyväksyneet valinnaisten opintojen opetussuunnitelmat ja opetus on sovittu järjestettävän
Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa (opetusta ei siis järjestetä tiedekunnissa). Näitä opintokokonaisuuksia ovat lukuvuonna 2017-2018
 Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
 Draamakasvatuksen perusopinnot
 Draamakasvatuksen aineopinnot
 Gerontologian perusopinnot
 Henkilöstöjohtamisen opintojen jakso Työn ja perheen suhde 4 op
 Kirjoittamisen perusopinnot
 Kirjoittamisen aineopinnot
 Musiikkiterapian perusopinnot
 Perheopinnot
 Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot
 Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot
 EDUA290 - Information and Communication Technology in Guidance and Counselling 5 ECTS
b) Tutkinto-opiskelijoille maksullinen opiskelu
Opiskelijat ilmoittautuvat omaehtoisesti opintoihin. Avoimen yliopiston opintotarjonta tarjoaa tutkintoopiskelijoille joustavia opintojen suorittamisen vaihtoehtoja. Opintoihin ei ole pääsääntöisesti opiskelijamäärärajoitteita. Opintomaksu on 15 euroa/opintopiste opintojaksoille ilmoittauduttaessa ja 10 euroa/opintopiste
opintokokonaisuuteen ilmoittauduttaessa. Jos opiskelijat haluavat suorittaa opinnot maksutta, heillä on mahdollisuus suorittaa opinnot tiedekuntien toteutuksissa.
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