
 
 

Kooste Tekniikan Gateway –väyläinfossa 16.6.2021 esitetyistä kysymyksistä 

ja vastauksista  
 

Tähän koosteeseen on kerätty kysymykset ja vastaukset, joita esitettiin Tekniikan Gateway –infotilaisuudessa 

16.6.2021. Lisäksi mukana on muutamia muita yleisesti Gateway-väylistä esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia.  

 

1. HAKEMINEN 
 

Jos on opiskellut esim. ammattikorkeakoulussa ja opinnot ovat jääneet kesken, niin 

vaikuttaako se sisäänpääsyyn Tekniikan Gateway-väylässä?  
Etusija Gateway-väylään on sellaisilla, joilla ei aiempia opintoja ole. Mikäli aiemmin suoritettuja opintoja on 

vähän, niin kannattaa kuitenkin laittaa hakemus Gateway-väylään. Opiskelijat otetaan väylään 

ilmoittautumisjärjestyksessä ja esim. jos väylään ei ilmoittaudu tarpeeksi sellaisia opiskelijoita, joilla ei 

aiempia opintoja ole, otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä myös niitä, joilla on vähäisiä suorituksia. 

Kaikkien Gateway-väylän opiskelijoiden tulee kuitenkin suorittaa samat vaaditut kaikille pakolliset 20 op 

vuoden aikana, eli korvaavuuksia ei Gateway-väylään myönnetä.  

Tekniikan alan tutkinnon suorittaneiden (esim. insinööri AMK) kannattaa taas tarkistaa mahdollisuudet hakea 

suoraan tekniikan alan maisteriohjelmiimme (diplomi-insinöörikoulutukseen). 

 

Jos on ilmoittautunut jollekin avoimen kurssille, mutta ei ole suorittanut sitä, niin 

vaikuttaako se Gateway-väylään pääsemiseen?  
Ei, pelkkä ilmoittautuminen ei vaikuta.  

 

Jos on päässyt mukaan Tekniikan Gateway-väylään, niin voiko ilmoittautumisen 

perua, jos tuleekin muutoksia suunnitelmiin?  
Ilmoittautumisen voi perua ja se tuleekin ehdottomasti perua heti, kun vain saa tiedon muuttuneista 

suunnitelmista. Ilmoittautuminen on kuitenkin peruttava viimeistään viikkoa ennen kuin opinnot alkavat, 

jotta paikka ehditään vielä antaa varasijalla olevalle. 

 

2. OPISKELU TEKNIIKAN GATEWAY -VÄYLÄLLÄ 
 

Milloin opinnot Tekniikan Gateway-väylässä alkavat? 
Opetus alkaa viikolla 35.  



 
 

Tehdäänkö kurssi-ilmoittautumiset vasta Gateway-väylään valituksi tulemisen 

jälkeen? 
Gateway-väylään valitut opiskelijat eivät itse ilmoittaudu väylän sisältämille opintojaksoille, vaan heidän 

kurssi-ilmoittautumisensa tehdään avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa. 

 

Suoritetaanko kurssit ns. peräkkäin, vai voiko kursseja olla meneillään yhtä aikaa 

useampi? 
Opintojaksoja voi olla meneillään useampi samanaikaisesti tai ne alkavat limittäin. Aikataulut ovat 

pääsääntöisesti samat kuin tutkinto-opiskelijoillakin, sillä opetus on tässä väylässä integroitu päiväpuolen 

opetukseen.  

 

Millaisia suoritustapoja opintojaksoilla on? Mistä opintojaksojen arvosanat 

muodostuvat? 
Jokainen opettaja määrittelee opintojaksojensa suoritustavat ja ne kerrotaan yleensä ensimmäisellä 

opetuskerralla. Usein tekniikan opintojaksoissa on luentoja, joiden lisäksi on erilaisia harjoituksia, esim. lasku- 

tai laboratorioharjoituksia. Opintojakson päätteeksi on usein lopputentti. Paljon käytetään myös ns. jatkuvaa 

arviointia, jolloin esim. voi saada kurssipisteitä viikoittaisista tehtävistä tai oppimisympäristössä tehtävistä 

pienistä välitenteistä. Tekniikassa on myös esim. laboratoriotöitä, joista kirjoitettavat raportit vaikuttavat 

arvosanaan. Joskus voi olla vaihtoehtona, että viikoittaiset tehtävät voi korvata lopputentillä. Opiskelijat ovat 

yleensä pitäneet välitentteihin tai viikkotehtäviin paloiteltua suoritustapaa mielekkäänä.  

 

Mikä on kurssien pisteytysskaala? Miten pisteet jakautuvat kursseilla esim. 

projektien, välitenttien tai lopputenttien välillä? 
Opintojaksojen arviointi voi olla 1-5 (tai hylätty, jos arvosana jää alle 1). Jotkut opintojaksot arvioidaan 

hyväksytty/hylätty (tällöin ne eivät vaikuta keskiarvoa laskettaessa). Opintojaksokohtaisten pisteiden 

jakautuminen jakson eri suoritusmuotojen kesken vaihtelee riippuen jaksosta ja opettajasta. Kukin opettaja 

suunnittelee oman opintojaksonsa toteutustavan ja pisteytyksen jakautumisen. Näistä kerrotaan aina kunkin 

opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla, joten läsnäolo ainakin ensimmäisellä luennolla on erittäin 

tärkeää.  

 

Kuinka paljon Tekniikan Gateway-väylässä on lähiopetusta? Pitääkö lähiopetukseen 
osallistua? Jos esimerkiksi asuu kaukana Vaasasta? Onko luentoja joka päivä? 

Nauhoitetaanko luennot? 
Ainakin syksy 2021 mennään ns. hybridimallilla. Isompia luentoja tarjotaan verkon välityksellä, mutta jonkin 

verran on myös pienryhmäopetusta kampuksella, esim. laboratoriotyöt, laskuharjoitukset. Opettajat ovat 

nauhoittaneet luentojaan melko paljon, eli suurimmasta osasta opintojaksoja on ollut tarjolla myös nauhoite. 

Opiskelijoilta on myös tullut hyvää palautetta nauhoitetuista luennoista, koska tällöin on voinut palata esim. 

vaikeammaksi koettuihin kohtiin luennoista ja kerrata tarvitsemiaan asioita. Kannustamme kuitenkin 

osallistumaan luennoille myös reaaliaikaisesti, sillä tällöin on myös mahdollista esittää opettajille kysymyksiä.  

Luennot ovat maanataista perjantaihin ja ne ajoittuvat klo 8-18 välille. Luentojen määrä riippuu toki kurssien 

määrästä. Luentojen lisäksi on usein myös erilaisia harjoituksia, esim. laskuharjoituksia tai 



 
 
laboratorioharjoituksia, joista osa myös lähiopetuksena ja osassa saattaa olla pakollinen läsnäolo. Esimerkiksi 

syksyn 2021 matematiikan jaksoilla on laskuharjoituksia kampuksella, lähiopetuksena.  

 

Ovatko aikataulut selvillä ennen kuin haku Tekniikan Gateway-väylään alkaa?  
Opetuksen aikataulutus on vielä osin kesken. Syksyn opintojen aikataulujen tulee kuitenkin olla julkaistuina 

opiskelijoille elokuun puoliväliin mennessä, joten viimeistään silloin ne ovat tiedossa ja katsottavissa esim. 

Lukkarikoneessa. Linkitämme aikatauluja Tekniikan Gateway –verkkosivulle sitä mukaa kun niitä valmistuu. 

Tekniikan Gateway-väylän kaikille pakolliset tekniikan opinnot (16 op) ovat luentojen ja harjoitusten osalta 

syksyn 2021 aikana, uusintatenttejä saattaa mennä vielä keväälle 2022. Lisäopintoina tarjottavat tekniikan 

opinnot taas ovat kevätlukukaudella -22. 

 

Ovatko tentit Vaasassa paikan päällä?  
Toistaiseksi Vaasan yliopiston ohjeistus korona-ajan opetuksen järjestämisestä ei salli paikan päällä 

(salissa/luokassa) pidettäviä tenttejä, joihin osallistuu isompi opiskelijaryhmä samanaikaiseksi. Tentit 

pidetään joko Moodle-tentteinä tai sähköisessä EXAM-järjestelmässä, jossa tentit tehdään erillisessä EXAM-

luokassa, joko Vaasassa tai tenttivierailuna toisessa EXAM-sopimukseen kuuluvassa korkeakoulussa. Mikäli 

koronatilanne paranee, voi ohjeistus perinteisten tenttien suhteen myös muuttua. 

 

Saako tenttejä tai muita suorituksia uusia?  
Mikäli opintojakson suoritustavaksi on merkitty tentti, niin niissä on myös uusintamahdollisuus (yleensä 

etukäteen määritellyt uusintatenttipäivät tai tenttiperiodit). Verkossa tehtävissä tenteissä on yleensä 

muutama mahdollinen yrityskerta. Harjoitustöiden, raporttien ym. osalta opiskelijan tulee olla opettajaan 

erikseen yhteydessä.  

Opettajat määrittelevät kunkin opintojakson suorituskäytännöt, uusinta-/korotusmahdollisuudet ym. ja ne 

kerrotaan yleensä ensimmäisellä opetuskerralla. Kannattaa siis kuunnella/lukea tarkasti suoritustavat sekä 

mitä opintojaksojen osia on mahdollista uusia tai korottaa. Ensimmäinen tentti pidetään opetuksen 

päättyessä, usein joko viimeisellä opetuskerralla tai esim. noin viikon kuluttua opetuksen päättymisestä. 

Uusintatenttejä voi olla sitten myöhemminkin, esim. kuuden viikon välein tms. Tenttipäivät sekä viimeiset 

ilmoittautumispäivät kuhunkin tenttiin kerrotaan opintojakson alkaessa.  

 

Otetaanko Gateway-väylän opinnoissa huomioon, jos opiskelijalla on esim. 

lukihäiriö? Onko esim. vaihtoehtoisia suoritustapoja? 
Avoimen yliopiston opintoihin (eli myös Gateway-väyläopintoihin) voi anoa opintojen erityisjärjestelyitä, 

mikäli opiskelijalla on jokin opiskeluun vaikuttava oppimisen haaste (yleisimmin lukivaikeus tms.). Tällaisessa 

tapauksessa tulee olla yhteydessä avoimen yliopiston opintopäällikköön viimeistään siinä vaiheessa, kun 

opinnot alkavat, mieluummin jo ennen (esimerkiksi kun pääsy Gateway-väylään on vahvistunut). 

Erityisjärjestelyiden tavoitteena on turvata opiskelijalle mahdollisuus oppia ja osoittaa osaamisensa. 

Opintojakson opettaja arvioi ja määrittelee erityisjärjestelyiden toteutuksen opintojakson tavoitteiden 

pohjalta. Erityisjärjestelyiden ei tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. 

 



 
 

Hyväksytäänkö Tekniikan Gateway –väylän opintoja muissa yliopistoissa?  
Hyväksilukemiseen liittyvät asiat ovat aina vastaanottavan korkeakoulun päätettävissä, joten ne kannattaa 

varmistaa siitä yliopistosta/korkeakoulusta, johon olisi mahdollisesti opintoja viemässä. 

 

3. TUTKINTO-OPISKELIJAKSI SIIRTYMINEN 
 

Jos pääsee opiskelijaksi Tekniikan Gatewayn kautta ja opinnot Vaasan yliopistossa 

alkavat, niin saako sitten osallistua fuksitoimintaan? 
Yliopiston varsinaisina opiskelijoina Tekniikan Gatewayn kautta valitut ovat ”uusia opiskelijoita”, eli hyvin 

voi osallistua kaikenlaiseen fuksitoimintaan, uusille opiskelijoille järjestettäviin infotilaisuuksiin ym.  

 

Miten opinnot jatkuvat, jos ei pääsekään tutkinto-opiskelijaksi Tekniikan Gateway-

väylän kautta?  
Kannattaa olla yhteydessä opintoneuvontaamme, niin katsotaan yhdessä, mikä olisi sopiva vaihtoehto 

edetä. Yksi vaihtoehto voi olla ns. perinteinen 50 op:n väylä, mikä avaa mahdollisuudet myös muihin 

tekniikan opintosuuntiin. Toki voi hakea myös seuraavana vuonna yhteishaussa, jo suoritetut opinnothan 

ovat sitten pohjalla siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelijaksi pääsee. 

 

4. ”PERINTEINEN” AVOIMEN VÄYLÄ 
 

Jos kiinnostaa sellainen opintosuunta, joka ei ole mahdollista Tekniikan 

Gatewayssa, niin miten silloin tulee toimia?  
Vaihtoehtona Tekniikan Gatewaylle on tekniikan 50 op:n väylä, jossa ovat mahdollisia myös muut kaksi 

energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelman opintosuuntaa, eli sähkö- ja energiatekniikka sekä 

tuotantotalous. Koska Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa ei juurikaan ole väylässä vaadittavia tekniikan 

opintoja tarjolla, tulee ko. opintoihin hakea erillisen opiskelijan oikeutta tai vaihtoehtoisesti etsiä vastaavia 

opintoja muista avoimista yliopistoista. Erillisellä opinto-oikeudella suoritettavat opinnot järjestetään 

samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa, eli opetus on arkisin päiväaikaan (klo 8-18). Kannattaa olla 

yhteydessä avoimen yliopiston opintoneuvontaan, niin kerromme tarkemmin esim. erillisen opinto-oikeuden 

hakemisesta sekä autamme opintojen suunnittelussa. Tässä kannattaa olla asialla hyvissä ajoin, sillä erillisten 

opinto-oikeuksien hakuprosessit vievät oman aikansa.  

 

Kuinka paljon avoimen väylän kautta on ollut hakijoita ja kuinka moni on tullut 

valituksi? 
Eri vuosina avoimen väylässä hakeneiden ja valituksi tulleiden määrän voi tarkistaa valintatilastoista: 

https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/kandidaattiohjelmat/nain-haet/valintatilastot.  

 

https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/kandidaattiohjelmat/nain-haet/valintatilastot

