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SOPIMUS TAITEELLISEN OPINNÄYTTEEN TOTEUTTAMISESTA 
TEATTERIKORKEAKOULUN ULKOPUOLELLA 

1. Sopimusosapuolet ovat

Teatterikorkeakoulun koulutusohjelma:

Teatteri:

2. Sopimuksen tarkoitus on vahvistaa opiskelijan teatteritaiteen maisterin
tutkintoon kuuluvan taiteellisen opinnäytteen toteutuminen teatterissa.
Maisterin tutkintoon sisältyvä opinnäyte on 30 opintopisteen laajuinen.
Opinnäyte on taiteellinen työ, johon liittyy kirjallinen osio.
Taiteellisen työn sisältävä opinnäyte on osoitus opiskelijan kyvystä
työskennellä itsenäisesti, kyvystä osoittaa omaa taiteellista näkemystä ja
perehtyneisyyttä ammattialan aihepiiriin. Opinnäytetyön tarkoituksena on
kuvata valmistuvan opiskelijan taiteellista näkemystä ja hänen kasvuaan
taiteilijaksi.

Sopimus koskee Teatterikorkeakoulun opiskelijaa :

3. Esitys, johon opiskelija osallistuu osana opinnäytettään (teostiedot
sisältäen opiskelijan tehtävän)  :

4. Aikataulu

Harjoitukset alkavat

 ja ensi-ilta on 

Sopimukseen liitetään alustava harjoitus- ja esitysaikataulu. 

5. Työsopimus



Sopimus taiteellisen opinnäytteen 
toteuttamisesta 
sivu 2/3 

Teatteri solmii opiskelijan kanssa erillisen työsopimuksen työsuhteen 
turvaksi.  

6. Opiskelijan ilmoittaminen tekijänä/esittäjänä
Teatteri ottaa esitystiedotuksessa huomioon opiskelijan tehtävän ja opinnon
aseman opinnäytteenä ja ilmoittaa opiskelijan tekijä- ja/tai esittäjätiedot
käsiohjelmassa  seuraavasti:

Opiskelijan nimi, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu  (TeaK),
koulutusohjelma,  taiteellinen  opinnäyte

7. Esityksen tallentaminen
Opiskelijan opintosuorituksena syntyneen opinnäytteen taiteellisen osion
tallentamisesta opinnäytteen tarkastusta ja arkistointia varten sovitaan
rajoitetuin käyttöoikeuksin. Valitse kolmesta vaihtoehdoista:

KYLLÄ Opiskelija saa tallentaa esityksen esitystä häiritsemättä.
Opiskelija saa käyttää tallennetta seuraavalla tavalla : 

vaihtoehto a =  Taiteellisen esityksen tallentaminen opinnäytteen  
tarkastusprosessia varten. Tallennetta ei saa arkistoida opinnäytteen 
tarkastamis- ja hyväksymisprosessin päätyttyä vaan se on tuhottava

vaihtoehto b = Taiteellisen esityksen tallentaminen opinnäytteen 
tarkastamista varten ja tallenteen säilyttäminen Teatterikorkeakoulun 
kirjastossa  opinnäytteen kirjallisen työn yhteydessä. Taiteellista osiota voi 
katsoa kirjastossa, mutta sitä ei saa tallentaa tai kopioida. 

EI Opiskelija ei saa tallentaa esitystä:

8. Yhdyshenkilöt

Teatterin yhdyshenkilö 

TeaKin yhdyshenkilö 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta sopimusosapuolille. 
Sopimus on ajallisesti rajoittamaton. 

Kopio sopimuksesta toimitetaan opiskelijalle. 
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Paikka ja aika 

Allekirjoitus  
Teatterin nimenkirjoitusoikeuden omaava edustaja 

Paikka ja aika 

Allekirjoitus   
Teatterikorkeakoulu 
Koulutusohjelman professori 
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