
AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN 

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JA PERUUTUSEHDOT  

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA 
 

Lue ensin alla oleva käyttösopimus. Asiakirjan lopusta voit jatkaa kirjautumista avoimen 

ammattikorkeakoulun palveluun. Suosittelemme ehtojen tulostamista.  

 

1. Sopijapuolet ja sopimuksen tarkoitus 

 
Tätä sopimusta sovelletaan Centria-ammattikorkeakoulun (jatkossa Centria) ja avoimen 

ammattikorkeakoulun opiskelijan (jatkossa opiskelija) välisessä sopimussuhteessa, joka koskee 

opiskelijan opinto-oikeutta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Kun opiskelija hakee opintojaksolle 

tai opintokokonaisuuteen ja tulee hyväksytyksi siihen, hän saa opinto-oikeuden Centriaan avoimen 

ammattikorkeakoulun opiskelijana. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija ilmoittaa pyydetyt tiedot 

ja hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen.  

 

Lisätietoja Centriasta sekä Centrian yhteystiedot löytyvät Centrian internetsivuilta www.centria.fi.  

 

2. Määritelmät 

 
Avoin ammattikorkeakoulu on osa Centria-ammattikorkeakoulun toimintaa. Avoin 

ammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakouluopintoja kaikille ilman ikä- tai 

pohjakoulutusvaatimuksia. Joihinkin opintoihin saatetaan vaatia edeltäviä tietoa tai taitoja. 

Ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin osallistuakseen opiskelijalla tulee olla suoritettuna 

kyseisen alan amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.  

 

2.1 Yksittäiset opintojaksot 

 

Yksittäisillä opintojaksoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Centrian tutkintokoulutuksen 

opintojaksoja, joihin opiskelija osallistuu. Yksittäisten opintojaksojen opiskelijalle ei tehdä 

henkilökohtaista opintosuunnitelmaa eikä hän ilmoittaudu kerralla 20 opintopistettä laajempaan 

kokonaisuuteen. 

 

2.2 Polkuopinnot 

 

Polkuopinnot ovat osa avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Polkuopinnot koostuvat pääasiassa 

ensimmäisen vuoden opinnoista. Suoritettuaan 45 opintopistettä, opiskelija voi hakea avoimen 

ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Polkuopinnot antavat opiskelijalle 

myös ammattikorkeakoululaissa määritellyn hakukelpoisuuden.  

 

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa polkuopintojen laajuus on 10 opintopistettä (60 op 

koulutukset) tai 15 op (90 op koulutukset). 

 

2.3 Averko-opinnot 

 

Oppimiskeskus Averko vastaa Centriassa verkko-opetuksen kehittämisestä ja järjestää verkko-

opintoja. Averkon opintoja tarjotaan myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta. 

 

 

  



2.4 Erillisopinnot  

 

Avoimen ammattikorkeakoulun erillisopinnoilla tarkoitetaan erillisiä opintojaksoja, joita Centria 

tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Nämä opintojaksot eivät ole tarjolla Centrian 

tutkintokoulutuksessa.  

 

3. Sopimuksen synty 
 

Sopimus tulee voimaan, kun opiskelija on antanut ilmoittautumisen yhteydessä vaadittavat tiedot, 

hän on hyväksynyt tämän käyttöoikeussopimuksen ja tiedot on kirjattu Centrian 

opiskelijahallintojärjestelmään. 

 

4. Sopijapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet 

 
4.1 Opiskelijan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet 

 

Opiskelijalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien 

ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet: 

 

4.1.1 Opiskelijan oikeudet  

 

Opiskelijalla on oikeus osallistua sille opintojaksolle tai opintokokonaisuuteen, johon hän on 

hakenut ja hänet on hyväksytty. Opintojen päättymisen jälkeen opiskelijalle on oikeus pyytää 

opinnoistaan opintosuoritusote. 

 

Mikäli opintojen suorittamisen kannalta on tarpeellista, opiskelija saa käyttöönsä käyttäjätunnuksen 

sekä salasanan Centrian tietojärjestelmiin. Centria päättää siitä, mihin järjestelmiin käyttöoikeus 

myönnetään. Opiskelija sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti ja 

pitämään ne omana tietonaan. Opiskelija vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu 

ulkopuolisten tietoon. Opiskelija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta 

käytöstä.  

 

4.1.2 Opiskelijan vastuut ja velvollisuudet 

 

Opiskelija sitoutuu suorittamaan valitsemansa opinnot annettujen aikataulujen ja ohjeiden 

mukaisesti. Mikäli opinnot keskeytyvät, opiskelijan tulee ilmoittaa siitä peruutusehtojen mukaisesti 

(pykälä 7). Hyväksyessään tämän käyttöoikeussopimuksen, opiskelija sitoutuu myös suorittamaan 

avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksun (pykälä 5). 

 

Opiskelija vastaa hakemuksessaan antamien tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen 

antaminen hakuvaiheessa voi johtaa opinto-oikeuden menetykseen.  

 

Opiskelija sitoutuu toimimaan Centrian ohjeiden, säännösten ja säädösten mukaisesti. Mikäli 

opiskelija toimii annettujen ohjeiden vastaisesti, häneen sovelletaan samoja kurinpidollisia toimia 

kuin Centrian tutkinto-opiskelijoihin. Kurinpidolliset toimet määritellään Centrian 

tutkintosäännössä.  

 

 

 

 

 



4.2 Centrian oikeudet, vastuut ja velvollisuudet 

 

Centrialla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien 

ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet: 

 

4.2.1 Centrian oikeudet 

 

Centrialla on oikeus hyväksyä tai hylätä opiskelijan hakemus avoimen ammattikorkeakoulun 

opintoihin. Opiskelijat valitaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin hakujärjestyksessä. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei ole jonotusoikeutta eikä varasijoja. Jos vaille 

opiskelupaikkaa jääneiden opiskelijoiden kutsuminen opintoihin jälkikäteen on 

tarkoituksenmukaista, Centria voi tapauskohtaisesti niin tehdä. Myös tällöin opiskelijat valitaan 

hakujärjestyksessä. 

 

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia ja laskutusoikeus on Centrialla. 

Laskutusoikeus alkaa siitä, kun opintojaksolle tai -kokonaisuuteen hakeneen tiedot kirjataan 

opiskelijahallintojärjestelmään.  

 

Centrialla on oikeus katkaista opiskelijan opinto-oikeus, mikäli opiskelijan havaitaan antaneen 

vääriä tietoja ilmoittautumisvaiheessa, opiskelija syyllistyy tietojärjestelmien väärinkäyttöön tai 

opiskelija toimii Centrian ohjeita ja säädöksiä vastaan. Myös maksamattomat opintomaksut voivat 

johtaa opinto-oikeuden katkeamiseen. Opinto-oikeuden katkaisu ei vaikuta jo laskutettuihin 

opintomaksuihin: opiskelijan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä (pykälä 12). 

 

4.2.2 Centrian vastuut ja velvollisuudet 

 

Centria takaa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle saman opetuksen kuin Centrian tutkinto-

opiskelijoille. Yli 20 opintopisteen kokonaisuuteen ilmoittautuville taataan samat opinto-ohjaajien 

palvelut kuin tutkinto-opiskelijoilla. Tutkintoryhmän opintosihteerin palvelut koskevat kaikkia 

tutkintoryhmissä opiskelevia avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. 

 

Centrialla on velvollisuus informoida opiskelijaa opintomaksuista sekä laskutuksesta ja avoimen 

ammattikorkeakoulun peruutusehdoista ennen kuin opiskelijan tiedot kirjataan 

opiskelijahallintojärjestelmään ja Centrian laskutusoikeus astuu voimaan. Hyväksymällä tämän 

käyttöoikeussopimuksen opiskelija sitoutuu toimimaan sopimuksen mukaisesti ja vahvistaa 

tutustuneensa tämän käyttöoikeussopimuksen sisältöön. Opiskelija hyväksyy 

käyttöoikeussopimuksen sähköisesti. Mikäli opiskelija ei hyväksy käyttöoikeussopimusta, ei häntä 

voida kirjata avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Näitä sopimusehtoja sovelletaan 

tasapuolisesti kaikkiin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin ja niitä ei voi neuvotella 

muutettavaksi opiskelijakohtaisesti. 

 

Centria-ammattikorkeakoulun tutkintotavoitteisessa koulutuksessa mukana olevat avoimen 

ammattikorkeakoulun opiskelijat kuuluvat opiskelijoiden tapaturmavakuutuksen piiriin 

ammattikorkeakoulualueella opetuksen aikana ja otettaessa osaa opetussuunnitelman puitteissa 

järjestettyyn toimintaan. Tämä vakuutus ei koske Averkon tai erillisopintojen opiskelijoita. 

 

Polkuopinnoissa mukana olevat opiskelijat voivat käyttää akuuteissa tilanteissa Centrian 

opiskelijaterveydenhuollon palveluita. Opiskelijaterveydenhuollon palvelut eivät ole niiden 

opiskelijoiden käytettävissä, jotka osallistuvat tutkintokoulutuksessa yksittäisille opintojaksoille, 

Averkon opintoihin tai erillisopintoihin.  

 

 



5. Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut ja laskutus 

 
Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut määritellään opintopisteperusteisesti. Yhden 

opintopisteen maksimihinnan määrittelee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Centrian kulloinkin 

voimassaolevat avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut ovat näkyvissä Centrian 

internetsivuilla. Internetin kautta ilmoittauduttaessa opintojaksolle tai –kokonaisuuteen, hinta 

mainitaan koulutuskuvauksessa. Centria pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin Opetus- ja 

kulttuuriministeriön määrittelemän maksimihinnan puitteissa. 

 

Avoimen ammattikorkeakoulun laskutus perustuu ilmoittautumiseen. Centrian laskutusoikeus alkaa, 

kun opiskelijan tiedot on kirjattu opiskelijahallintajärjestelmään. Opintojakso tai opintojaksot 

laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen. Opintomaksu tai opintomaksun erä tulee maksaa 

eräpäivään mennessä. Alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten 

palveluiden ostamiseen holhoojan suostumus. 

 

Opiskelijan on maksettava avoimen ammattikorkeakoulun laskut eräpäivään mennessä. Erillisistä 

maksukehotuksista Centrialla on oikeus periä huomautuskulut. Maksamattomat laskut Centrialla on 

oikeus siirtää perintätoimistolle. Maksamattomat laskut ovat myös peruste opinto-oikeuden 

katkaisulle. Opinto-oikeus voidaan palauttaa, kun maksamattomat laskut on maksettu. 

 

5.1 Yksittäiset opintojaksot 

 

Yksittäiset opintojaksot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.  

 

5.2 Polkuopinnot 

 

Polkuopinnot laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan opintojen alkamisen 

jälkeen. Toinen erä laskutetaan seuraavan lukukauden alussa. Opiskelijalla on oikeus tarvittaessa 

sopia laskutuksesta vastaavan opintosihteerin kanssa opintomaksun jakamisesta yhteen tai 

useampaan erään. Opintomaksu tulee suorittaa kuitenkin maksimissaan neljässä eri erässä. Erät 

laskutetaan yhden (1) vuoden aikana. Laskutuksesta tulee sopia ilmoittautumisen yhteydessä. 

Myöhemmin ei laskutukseen enää tehdä muutoksia eikä jo laskutettuja opintomaksuja hyvitetä.  

 

5.3 Erillisopinnot  

 

Erillisopinnot laskutetaan opintojakson alettua tai viimeistään heti sen päättymisen jälkeen. 

Averkon opinnot laskutetaan Averkon ohjeissa määritellyn peruutusajan jälkeen. Tutkintoryhmissä 

mukana opiskelevilta avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Averkon opintoja ei laskuteta 

erikseen, vaan opintomaksut sisällytetään muuhun laskutukseen (esim. polkuopintojen 

opintomaksu). 

 

6. Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin  

 
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen yhteydessä 

opiskelijalle esitetään opintomaksu eli opintojen hinta sekä opinto-oikeuden voimassaolo. 

Opiskelijan ilmoittautuessa internetin välityksellä, tiedot esitetään koulutuksen kuvauksessa. 

Ilmoittauduttaessa tutkintoryhmien opetukseen, ilmoittautumisen vastaanottanut henkilö on 

velvollinen informoimaan opiskelijaa sekä hinnasta ja laskutuksesta että opinto-oikeudesta.  

 

 

 



6.1 Ilmoittautuminen tutkintokoulutuksen yksittäisille opintojaksoille 

 

Tutkintokoulutuksen yksittäisille opintojaksoille voi ilmoittautua koulutuskoordinaattorin, avoimen 

ammattikorkeakoulun yhteyshenkilön, opinto-ohjaajan tai kyseessä olevan tutkintoryhmän 

opintosihteerin kautta. Ilmoittautuminen opintojaksolle tulee tehdä viimeistään kolme (3) arkipäivää 

ennen opintojakson alkua. Ennen ilmoittautumista Centrian edustaja selvittää opintojakson 

opettajalta onko opintojaksolle mahdollista tulla mukaan. Opettajalla on oikeus kieltäytyä ottamasta 

avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa opintojaksolleen. Opinto-oikeus alkaa, kun opiskelija on 

kirjattu opiskelijahallintojärjestelmään.  

 

Tutkintokoulutuksen ryhmiin haetaan sähköisesti Centrian koulutuskalenterin kautta. 

 

6.2. Ilmoittautuminen polkuopintoihin  

 

Opiskelija voi hakeutua polkuopiskelijaksi kahdella eri tavalla: 

Centria avaa kesän ajalle haun polkuopintoihin syksyllä alkaviin tutkintokoulutuksiin. Hakuaika 

määritellään koulutuksen kuvauksessa. Haku voi tapahtua koulutuksen yhteyshenkilölle postitse 

lähetettävällä lomakkeella tai sähköisesti täytettävällä lomakkeella. Opiskelijavalinnan tulokset 

ilmoitetaan hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen. Hakija kirjataan avoimen 

ammattikorkeakoulun opiskelijaksi, kun hän on ilmoittanut ottavansa paikan vastaan. Opinto-oikeus 

alkaa, kun opiskelija on kirjattu opiskelijahallintojärjestelmään. 

 

Polkuopiskelijaksi voidaan ottaa myös kesken lukukauden. Tällöin hakeutumisesta koulutukseen 

sovitaan koulutusalan opinto-ohjaajan tai avoimen ammattikorkeakoulun koulutuskoordinaattorin 

kanssa. Hakeminen koulutukseen tapahtuu sähköisesti Centrian koulutuskalenterin kautta. Opinto-

oikeus alkaa, kun opiskelija on kirjattu opiskelijahallintojärjestelmään.  

 

6.3. Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun erillisopintoihin  

 

Ilmoittautuminen erillisopintoihin tapahtuu sähköisesti Centrian koulutuskalenterin kautta. 

Avoimen ammattikorkeakoulun erillistoteutusten tiedot esitetään Centrian internetsivuilla 

koulutuskalenterissa, josta myös ilmoittautumisohjeet löytyvät. Hakija kirjataan avoimen 

ammattikorkeakoulun opiskelijaksi, kun erillistoteutuksen tiedoissa mainittu peruutusaika on 

umpeutunut.  

 

Centrian oppimiskeskus Averkon opintoihin ilmoittautumisen ehdot määritellään Averkon 

käyttöoikeussopimuksessa sekä opiskelijoille ennen opintojen alkua sähköpostitse lähetettävässä 

ohjeessa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen mukana opiskeleva opiskelija voi 

valita opintoja myös Averkosta.  

 

7. Opiskeluoikeuden peruminen 

 
Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen peruutusehdot määritellään tässä 

käyttöoikeussopimuksessa tai erillistoteutusten kohdalla opintojaksokohtaisesti. Opiskelijan tulee 

perua opinnot peruutusehtojen mukaisesti. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista peritään koko 

opintomaksu. Polkuopinnoista laskutetaan seuraava erämaksu. 

 

 

 

 

 



7.1 Tutkintokoulutuksen yksittäisten opintojaksojen peruminen 

 

Osallistuminen yksittäiselle tutkintokoulutuksen opintojaksolle tulee perua opintojen alkua 

edeltävänä arkipäivänä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista Centria perii koko opintomaksun. 

Peruutus tulee tehdä sähköpostitse tutkintoryhmän opintosihteerille.  

 

7.2 Polkuopintojen peruminen 

 

Mikäli opiskelija on hakenut polkuopintoihin kesän haun aikana, peruutusaika määritellään 

koulutusalakohtaisesti ja ilmoitetaan opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen yhteydessä. Kesken 

lukukauden opinnot aloittaneen tulee perua opinnot yhden (1) viikon sisällä tietojen kirjaamisesta 

opiskelijahallintojärjestelmään. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot kesken lukukauden, ei 

laskutusta peruta eikä jo lähetettyjä laskuja hyvitetä. Halutessaan keskeyttää opinnot ennen 

seuraavaa lukukautta, opiskelijan tulee ilmoittaa siitä ennen lukukauden alkua. Myöhemmin 

tehdyistä peruutuksista Centria perii koko opintomaksun. Peruutus tulee tehdä sähköpostitse 

koulutusryhmän opintosihteerille.  

 

7.3 Erillisopintojen peruminen 

 

Erillisopintojen peruutusajat määritellään Centrian internetsivuilta löytyvässä koulutuskuvauksessa 

tai opintoihin hyväksytyille sähköpostitse lähetettävässä kutsussa. Myöhemmin tehdyistä 

peruutuksista Centria perii koko opintomaksun. Peruutus tulee tehdä koulutuskuvauksessa tai 

kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Oppimiskeskus Averkon opinnot tulee perua Averkon käyttöoikeussopimuksessa määriteltyjen 

ehtojen mukaisesti. Kullakin opintokierroksella voimassa olevat peruutusehdot esitellään noin yhtä 

(1) viikkoa ennen opintojen alkua opiskelijoille sähköpostitse lähetettävässä ohjeessa. Myöhemmin 

tehdyistä peruutuksista Centria perii koko opintomaksun. 

 

8. Tietosuoja  

 

Centria rekisteröi tiedot, jotka opiskelija ilmoittaa itsestään ilmoittautumisen yhteydessä. Centria 

voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja opiskelijoista hänen opintoihinsa 

liittyen. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää opiskeluun liittyviin tarkoituksiin sekä Centrian että 

opiskelijan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan 

tulee ilmoittaa henkilöturvatunnuksensa. Tähän poikkeuksen muodostavat ainoastaan henkilöt, 

joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Tällöin opiskelijaksi ilmoittautuvan on ilmoitettava koti- 

ja asuinkuntansa, kotimaansa sekä äidinkielensä. 

 

Opiskelijan henkilötunnuksen, opinto-oikeustietojen sekä opintosuoritustietojen tallentaminen ja 

säilyttäminen perustuu lakiin opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 

tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä (L1058/1998). Tiedot säilytetään tietovarannossa 

pysyvästi. 

 

Tämän sopimuksen hyväksymällä opiskelija antaa Centrialle yksiselitteisen suostumuksen tässä 

kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön. Avoimen ammattikorkeakoulun 

opiskelijan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin vain opiskelijan suostumuksella. 

Väyläopiskelijoiden opintosuoritukset toimitetaan kootusti kyseisten oppilaitosten 

yhteyshenkilöille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin pitäjänä toimii Centria-

ammattikorkeakoulu Oy, Talonpojankatu 2A, 67100 Kokkola. 

 

 



9. Opiskelijan toimittaman aineiston säilyttäminen 

 
Centria säilyttää opiskelijan toimittamaa aineistoa (mm. opintojaksokohtaiset opintotuotokset) 

enintään kuusi (6) kuukautta opintojaksokohtaisen opinto-oikeuden päättymisestä lukien, jonka 

jälkeen Centrialla on oikeus tuhota opiskelijan toimittama aineisto.  

 

 

10. Plagioinninpaljastuksen käyttö 

 
Centriassa jokaisen opintojakson opettajalla on oikeus halutessaan käyttää 

plagioinninpaljastusohjelmaa. Opettaja voi lähettää itse opiskelijan tuotoksen palveluun tai määrätä 

opiskelijan tekemään sen. Opiskelijalta tähän ei tarvita erillistä lupaa eikä opiskelija voi kieltäytyä 

lähettämästä tuotostaan plagioinninpaljastusohjelmaan. Opiskelija antaa suostumuksensa 

plagioinninpaljastusohjelman käyttöön hyväksyessään tämän käyttöoikeussopimuksen. 

 

12. Sopimuksen purku 

 
Centrialla on oikeus katkaista opiskelijan opinto-oikeus, mikäli opiskelijan havaitaan antaneen 

vääriä tietoja ilmoittautumisvaiheessa, opiskelija syyllistyy tietojärjestelmien väärinkäyttöön tai 

opiskelija toimii Centrian ohjeita ja säädöksiä vastaan. Myös maksamattomat opintomaksut voivat 

johtaa opinto-oikeuden katkeamiseen. Opinto-oikeuden katkaisu ei vaikuta jo laskutettuihin 

laskuihin: opiskelijan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä. 

 

13. Sopimuksen muutokset 

 
Näitä sopimusehtoja sovelletaan tasapuolisesti kaikkiin avoimen ammattikorkeakoulun 

opiskelijoihin ja niitä ei voi neuvotella muutettavaksi opiskelijakohtaisesti. Centrialla on oikeus 

yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan kun Centria ilmoittaa siitä 

internetsivuillaan ja ehdot ovat olleet yhden (1) viikon ajan nähtävillä. Mikäli opiskelija ei hyväksy 

muutosta, on hänen ilmoitettava siitä sähköpostitse Centrialle viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli 

voimaan. Ilmoitus tulee osoittaa samalle henkilölle, jolle mahdollinen opinto-oikeuden 

peruutusilmoitus osoitettaisiin (pykälä 7). Tällöin opiskelijan opiskeluoikeus katkaistaan. Mikäli 

opiskelijaa on jo ehditty laskuttaa opinnoistaan, hänen on maksettava lasku eräpäivään mennessä. 

Opiskelijan katsotaan joka tapauksessa hyväksyneen muutokset jatkaessaan opintoja saatuaan 

tiedon muutoksesta.  

 

14. Sopimuksen voimassaolo 

 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voimassaolo päättyy opiskelijan opinto-oikeuden 

päättyessä. Tarvittaessa opiskelija voi irtisanoa sopimuksen toimimalla peruutusehtojen mukaisesti 

(pykälä 7). Centrialla on oikeus irtisanoa sopimus sekä katkaista opiskelijan opinto-oikeus mikäli 

opiskelija toimii sopimuksen ehtojen vastaisesti. Opinto-oikeuden katkaisu ei vaikuta jo 

laskutettuihin opintomaksuihin: opiskelijan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä. 

 

15. Erimielisyydet 

 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta 

mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa 

ei päästä yksimielisyyteen, riita ratkaistaan Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa.  

 


