Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
UEF XXXX
YHTEISTYÖSOPIMUS AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTYÖOPPILAITOKSESSA

1. Yleistä

Sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan alla mainittuja sopimusehtoja. Sopimus astuu voimaan, kun molemmat
sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet sen.
Sopijaosapuolet:
Itä-Suomen yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Avoin yliopisto (myöhemmin Yliopisto)
PL 1627
70211 KUOPIO
Oppilaitos (myöhemmin Yhteistyöoppilaitos)
osoite
Tällä sopimuksella sovitaan Yliopiston ja Yhteistyöoppilaitoksen välisestä yhteistyöstä avoimen yliopisto-opetuksen
järjestämisestä. Sopimuksella sovitaan menettelyistä oppiaineissa, joihin Yhteistyöoppilaitokselle on myönnetty
opetuksen järjestämisoikeus. Järjestämisoikeudet vahvistetaan vuosittain.

2. Opetuksen järjestäminen:

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan opetuksen järjestämiseen ja yhteistyöhön liittyviä toimintaperiaatteita ja
kehittämään yhteistyössä opetuksen laatua. Toimintaperiaatteet yhteistyöhön ja opetuksen järjestämiseen on koottu
www-sivuillemme yhteistyöoppilaitoksille –osiossa (http://www.uef.fi/fi/aducate/yhteistyooppilaitokset).

Yliopisto
- huolehtii, että avointa yliopisto-opetusta koskevat opetussuunnitelmat on vahvistettu yliopistossa
- sisällyttää avoimen yliopisto-opetuksen vuosittain vahvistettavaan toimeenpanosuunnitelmaan
- hyväksyttää yhteistyöoppilaitoksen opetuksen järjestämistä koskevan esityksen yliopistossa (opetuksen
toteutussuunnitelma, taso, opettajat ja kuulustelijat)
- antaa opiskelijalle opinnoissa tarvittavien yliopiston ylläpitämien järjestelmien käyttöoikeuden
Yhteistyöoppilaitos
- huolehtii, että avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa
- varmistaa, että opettajat/ tuutorit on hyväksytty yliopistossa
- huolehtii, että opetus noudattaa yliopistossa vahvistettua opetussuunnitelmaa
- neuvottelee mahdollisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä muutosesityksistä eli järjestelyistä, jotka poikkeavat
järjestämisoikeuden mukaisesta opetussuunnitelmasta (esim. lähiopetukseen mahdollisia verkkoluentoja). Mahdollisista
erityisjärjestelyistä sovitaan erikseen sopimuksella.
- toimittaa opetuksen toteutussuunnitelman aikataulu- ja opettajatietoineen sekä tiedot opiskelijoilta perittävistä
maksuista Yliopistoon ennen opetuksen alkamista
- huolehtii, että opiskelijat ilmoittautuvat Yliopistoon ennen opetuksen alkamista Yliopiston ohjeistamalla tavalla
- noudattaa yliopiston ohjeita opetuksen ja tenttien ja vastaavien suoritusten järjestämisessä
- huolehtii opetuksen käytännön toteutuksesta
- sitoutuu noudattamaan opetuksen järjestämisessä Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntöä sekä yliopiston avointa
yliopisto-opetusta järjestävän laitoksen tmv. täydentäviä ohjeistuksia
- sitoutuu noudattamaan tätä sopimusta ja Avoimen yliopiston www-sivujen Yhteistyöoppilaitoksille –osion ohjeita.

3. Opinto-ohjaus ja neuvonta:

Yliopisto ja Yhteistyöoppilaitos
- huolehtivat yhteistyössä opintoneuvonnasta ja –ohjauksesta

Yliopisto
välittää tarvittavan neuvonta- ja ohjausmateriaalin yhteistyötahon käyttöön (esim. tarvittavat linkit www-sivuille) ja
huolehtii neuvonta- ja ohjaustiedon ajantasaisuudesta
Yhteistyöoppilaitos
- toimii yhdenmukaisesti Avoimen yliopiston neuvonta- ja ohjauspalveluiden kanssa
- käyttää Yliopistossa laadittua opiskelumateriaalia vain järjestäessään opetusta, jota varten materiaali on laadittu

4. Tiedottaminen ja markkinointi:

Yliopisto
- huolehtii opintoihin liittyvien ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta Yhteistyöoppilaitoksille
- tallentaa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät koulutukset Opintopolkuun (https://virkailija.opintopolku.fi) ja
jakaa ne yhteistyöoppilaitoksille sovituin osin muokattavaksi ja julkaistavaksi opiskelijoiden opintoihin hakeutumista
varten.

Yhteistyöoppilaitos
- ottaa Opintopolusta ne koulutukset järjestettäviksi, joihin järjestämisoikeus on myönnetty, muokkaa sovituin osin ja
julkaisee ne sekä opintojen opintomaksun. Jos opiskelija maksaa opintomaksun erissä, se tulee kuvata koulutuksen
kuvaustiedoissa.
- markkinoidessaan opetusta alueellaan mainitsee sen olevan Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaista.
- ei käytä itsestään Avoin yliopisto -nimeä
- huolehtii opintoihin liittyvien asioiden tiedottamisesta opiskelijoille

5. Kirjastoyhteistyö ja verkkopalvelut:

Yliopisto
- toimii yhteistyössä yliopiston kirjastolaitoksen kanssa turvatakseen kirjastopalvelut Avoimen yliopiston opiskelijoille
- huolehtii, että opiskelijoilla on pääsy ja ohjeet opinnoissa tarvittaviin verkkopalveluihin
Yhteistyöoppilaitos
- toimii yhteistyössä alueensa kirjastolaitoksen kanssa turvatakseen kirjastopalvelut Avoimen yliopiston opiskelijoille

Yliopisto ja Yhteistyöoppilaitos
- noudattavat tekijänoikeuksia ja käyttöoikeuksia sen sopimuksen mukaisesti, mikä on tehty Yliopistossa
oppimateriaalin tuottajan kanssa.

6. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja todistukset:

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston opiskelijoiksi ilmoittautumispalvelu UefILPAssa
(jatkossa UefILPA), josta opiskelijat kirjataan yliopiston opintorekisteriin. Opintorekisteriin kirjatun opinto-oikeuden
perusteella opiskelijalle myönnetään opintoympäristöihin tarvittavat käyttöoikeustunnukset. Opinnoissa tarvittavan
uef-tunnuksen käyttöönotto on ohjeistettu verkkosivuilla yhteistyöoppilaitoksille –osiossa
(http://www.uef.fi/fi/aducate/yhteistyooppilaitokset).

Yliopisto
- myöntää yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille sisällöllisesti ja ajallisesti määritellyn opinto-oikeuden.
- ylläpitää opiskelija- ja opintosuoritusrekisteriä
- antaa pyynnöstä opiskelijoille opintosuoritusotteita ja kokonaisuustodistuksen
- saatuaan tiedon opetuksen käynnistymisestä toimittaa Yhteistyöoppilaitokselle ilmoittautumispalvelu UefILPAan
linkit opiskelijoille välitettäväksi
- ohjaa tarvittaessa opiskelijoita ilmoittautumaan UefILPAssa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoiksi
sekä uef-tunnuksen käyttöönottamisessa.
Yhteistyöoppilaitos
- toimittaa Yliopistoon tiedon opetuksen käynnistymisestä heti, kun tieto on saatavilla.
-toimittaa Yliopistoon tiedon mahdollisimman pian, mikäli opetus ei käynnisty tai sitä ei järjestetä.
- huolehtii, että jokainen opiskelija, joka osallistuu opetukseen, ilmoittautuu Avoimen yliopiston opiskelijaksi Yliopiston
oppilaitokselle välittämien ohjeiden mukaisesti ja ottaa käyttöön uef-käyttäjätunnuksen.
- toimittaa opiskelijoiden opintosuoritustiedot Yliopistoon yliopiston säännöksissä määritetyssä aikataulussa
(tutkintosääntö ja sitä täydentävä ohje)
- tiedottaa opiskelijoitaan, että todistusta pyydetään Yliopistosta kirjallisesti
(http://www.uef.fi/fi/web/aducate/lomakkeita-ja-paatoksia > Todistuspyyntö)
-ilmoittautuminen ja maksaminen ilmoittautumispalvelu UefILPAssa (jatkossa UefILPA ) ja käyttäjätunnusten aktivointi
on ohjeistettu verkkosivuilla yhteistyöoppilaitoksille –osiossa (http://www.uef.fi/fi/aducate/yhteistyooppilaitokset).

7. Maksut ja opetuspalkkiot:

Yliopiston perimät maksut opiskelijoille ja yhteistyöoppilaitoksille perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen
toiminnasta perittävistä maksuista (1082/2009) sekä valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä
maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (1436/2014) ja niistä päättää Avoimen yliopiston
koulutusjohtaja.
Maksut ja maksukäytännöt löytyvät Avoimen yliopiston verkkosivuilta yhteistyöoppilaitoksille –osiosta
(http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opintomaksut-ja-opetuspalkkiot).
Yliopisto
- perii Yhteistyöoppilaitokselta maksupäätöksen mukaiset opiskelijakohtaiset opintomaksut. Maksut peritään
opiskelijoilta ilmoittautumisen yhteydessä (UefILPA). Mikäli opiskelijakohtaiset maksut laskutetaan
Yhteistyöoppilaitokselta, siitä sovitaan erikseen. Yhteistyöoppilaitoksilta perittävät maksut on jaettu lähi- ja
monimuoto-opetusmaksuihin.
Yhteistyöoppilaitos
- voivat lisätä Yliopiston perimään maksuun omia kulujaan kattavan osan. Avoimen yliopisto-opetuksen tasaarvotavoitteiden mukaisesti opiskelijoilta perittävien maksujen tulee olla kohtuullisia.
-vastaa oppilaitoksessa tapahtuvan lähiopetuksen opetuspalkkioista sekä tuutoreiden palkkioista ja noudattaa
opetuksen maksatuksessa yliopiston vahvistamia tuntiopetuksen palkkioperusteita
(http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opintomaksut-ja-opetuspalkkiot).

8. Muutosten tekeminen:

Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. Sopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain vahvistettavan
toimeenpanosuunnitelman yhteydessä niissä oppiaineissa, joihin tiedekunta on Yhteistyöoppilaitokselle myöntänyt
järjestämisoikeuden. Muutokset kirjataan toimeenpanosuunnitelmaan.
Myönnetty opetuksen järjestämisoikeus voidaan perua sopimuksen voimassaoloaikana, mikäli yliopiston rakenteissa tai
oppiaineessa tapahtuu oleellisia muutoksia tai yhteistyöoppilaitos toistuvasti rikkoo sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.

9. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen, yliopiston vastuunrajoitus sekä erimielisyyksien ratkaiseminen:

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Sopimus tulee
voimaan, kun Sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet sen ja on voimassa toistaiseksi. Sopijaosapuolet voivat vähintään
kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti irtisanoa tämän sopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua.
Irtisanomistilanteissa huolehditaan, että opiskelijat saavat opiskella voimassaolevan opinto-oikeuden loppuun.
Yliopiston taloudellinen vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään oppilaitoksen yhteistyösopimuksen mukaan
yliopistolle suorittaman maksun määrään. Yliopisto ei vastaa välillisestä vahingosta. Vahingonkorvausvaatimukset
yliopistoa kohtaan on esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon syntyhetkestä tai hetkestä, jolloin vahinko
tuli oppilaitoksen tietoon. Kaikki vahingonkorvausvaateet on kuitenkin esitettävä viimeistään vuoden kuluttua
sopimuksen voimassaoloajan päättymisestä. Kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa toiselle sopijapuolelle
ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista tai viivästyksistä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka
estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimuksesta johtuvien velvoitteiden suorittamisen määräajassa.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään
sopimaan osapuolten välillä. Erimielisyydet, joita ei saada sopijapuolten kesken ratkaistuiksi, saatetaan Pohjois -Savon
käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
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