VILPILLISTEN OPINTOSUORITUSTEN ARVOSTELUA KOSKEVA MENETTELY AVOIMESSA YLIOPISTOSSA
Tämä ohje on laadittu huomioon ottaen Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö, rehtorin
päätös 11.11.2011 (nro 172/2011) sekä Avoimen yliopiston johtokunnan päätös (10.10.2017) menettelystä
opiskelijoiden vilppi- ja plagiointitapauksissa. Tällä ohjeella määritellään vilpillisten opintosuoritusten
arvostelua koskeva hallinnollinen käsittely Avoimessa yliopistossa ja se korvaa aikaisemmin (1/2012)
annetun ohjeen. Toimintatapa tulee voimaan vuoden 2018 alusta lähtien.
Toimenpiteet vilppi- ja plagiointiepäilyssä
Kuulustelu ja muu vilppi sekä plagiointi on määritelty rehtorin päätöksessä. Epäilyn esittäjä, esim. kurssin
opettaja tai tentinvalvoja, ilmoittaa opiskelijalle mahdollisimman nopeasti häirintä-, vilppi- tai
plagiointiepäilystä ja pyytää opiskelijalta selvityksen asiasta.
Jos epäily osoittautuu aiheettomaksi, asian käsittely lopetetaan ja päätös ilmoitetaan epäillylle.
Kuulusteluvilppi ja kuulustelun häirintä:
• Tentinvalvojan materiaalipaketissa tenttipaikalla on valmis lomake, jolla kuulusteluvilppiepäily ja
häirintä ilmoitetaan ja raportoidaan.
• Tenttipalvelu saattaa asian välittömästi opintojen vastuuhenkilön tietoon.
• Lomakkeella saatujen tietojen perusteella vastuuhenkilö pyytää opiskelijalta selvityksen
tapahtuneesta mahdollisimman pian, viimeistään kuulustelua seuraavan viikon aikana.
• Saadun selvityksen ja muiden asiakirjojen perusteella vastuuhenkilö ja kyseisen opintojakson
opettaja päättävät vilpin tahallisuudesta tai tahattomuudesta.
Plagiointi:
• Plagiointia epäillessään opettaja pyytää opiskelijalta kirjallisen selvityksen asiasta, ja päättää sen
perusteella plagioinnin tahallisuudesta tai tahattomuudesta.
• Jos opiskelija myöntää plagioinnin tai selvitys on riittämätön, opettaja tiedottaa asiasta opintojen
vastuuhenkilölle.
Toteen näytetystä vilpistä tai plagioinnista aiheutuvat seuraamukset
Jos on syytä olettaa, että kyseessä on tahallinen vilppi tai plagiointi, menettely Avoimessa yliopistossa on
seuraava:
• Opettaja/opintojen vastuuhenkilö esittää perustelunsa kirjallisesti opiskelijalle ja pyytää
opiskelijalta kirjallisen selvityksen tapahtuneesta. Opettaja tiedottaa epäilystä myös opintojen
vastuuhenkilölle.
• Jos opiskelija myöntää vilpin tai vilppi katsotaan muuten toteennäytetyksi, opiskelijan
opintosuoritus hylätään vilpin perusteella. Hylkäyspäätöksen tekee opettaja.
• Jos opettaja tai opintojen vastuuhenkilö katsovat vilpin harkituksi tai toistuvaksi, he vievät asian
lausuntoineen laitoksen johtajan käsittelyyn. Johtaja tekee päätöksen kyseisen opintojakson
opinto-oikeuden menettämisestä.
• Jos opiskelija kieltää vilpin tai on tyytymätön annettuun päätökseen, opettaja tai opintojen
vastuuhenkilö vievät asian laitoksen johtajan päätettäväksi.
Laitoksen johtaja järjestää tarvittaessa kirjallisten lausuntojen lisäksi suullisen kuulemisen, josta pidetään
pöytäkirjaa. Läsnä ovat opiskelija, opiskelijan mahdollinen tukihenkilö, epäilyn esittänyt opettaja, opintojen
vastuuhenkilö ja laitoksen johtaja.

