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▸Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakeminen avoimen 

yliopiston opintojen perusteella

▸Avoimen yliopiston väylä: 50-60 op opintosuunnasta riippuen

▸Hakijoita otetaan harkinnan mukaan

▸Haku on vuosittain keväällä

▸Kevään 2022 valintaperusteet vahvistetaan loka-marraskuun 2021 taitteessa

▸Lisätietoja avoimen yliopiston verkkosivuilla, vuosittaisessa valintaoppaassa 

ja yliopiston Hakijat-sivustolla

Mikä on avoimen yliopiston väylä?
Tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella



3

▸Autamme kaikissa opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä:

▸ HOPS (varaa aika)

▸ Korvaavuudet ja AHOT (alustava kartoitus)

▸Vaasan alue: opintopäällikkö Kristiina Pulakka

▸Muut paikkakunnat: alueellinen opintoneuvoja, asiantuntija Tiia Ahonen

▸Opiskelijapalvelut: palvelunumero 029 449 8004; sähköposti avoinyo@uwasa.fi

▸Yleiset tiedustelut, ilmoittautumiset, kurssimaksut, viralliset suoritusotteet yms.

Ohjausta opintoihin
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▸ Avoimen yliopiston väylä: kauppatieteet

▸ Avoimen yliopiston väylä: hallintotieteet

▸ Avoimen yliopiston väylä: viestintätieteet

▸ Avoimen yliopiston väylä: tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

▸ Avoimen yliopiston väylä: energia- ja informaatiotekniikka

▸ Inttiväylä osana avoimen yliopiston väylää

▸ Vaasa Gateway – sekä kauppatieteet että tekniikka

▸ Julkishallinnon HTK-tutkinto

Infossa käydään läpi seuraavat väylät
HUOM! Läpikäydyt valintaperusteet ovat keväältä 2021, tarkista kevään 2022 viralliset kriteerit vielä erikseen



Avoimen yliopiston väylä: kauppatieteet

▸ Vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joissa

▸ Valitusta suunnasta (johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, digitaalinen markkinointi, 

talousoikeus, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus sekä taloustiede) väh. 30 

opintopistettä (suositus kuitenkin tätä laajemmat suunnan opinnot!). Suunnan opintojen 

painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3

▸ Lisäksi tulee olla suoritettuna tutkintoon vaadittava toisen kotimaisen kielen tai vieraan 

kielen opintojakso sekä talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso

▸ Muut opinnot rakenteeltaan ja sisällöltään tutkintoon sopivia

▸Opiskelija saa oikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin 

tutkintoon
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Avoimen yliopiston väylä : hallintotieteet

▸ Vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joissa

▸ Suunnitellusta suunnasta (aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus tai sosiaali- ja 

terveyshallintotiede) väh. 25 opintopistettä hyvin tiedoin suoritettuna (painotettu k.a. vähintään 3)

▸ Lisäksi tulee olla suoritettuna tutkintoon vaadittavat toisen kotimaisen kielen 5 op ja vieraan kielen 

5 op opintojaksot 

▸ Muut opinnot rakenteeltaan ja sisällöltään tutkintoon sopivia

▸ Haku samana keväänä vain yhteen opintosuuntaan

▸Opiskelija saa oikeuden sekä hallintotieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoon
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Avoimen yliopiston väylä: viestintätieteet

▸ 50 op suoritukset, joista

▸ Vähintään hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot viestintätieteissä 

(n. 25 op) tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa sekä

▸ Yhden muun yliopistollisen aineen perusopinnot/opintokokonaisuus (väh. 25 op). 

Kokonaisuudessa ei saa olla päällekkäisyyttä viestintätieteiden opintojen kanssa

▸ Viestintätieteiden opinnot max. 10 vuotta vanhoja

▸Opiskelija saa oikeuden sekä humanististen tieteiden kandidaatin että filosofian 

maisterin tutkintoon
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Avoimen yliopiston väylä: 
tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede 
(KTK/KTM)

▸ Kaikkiaan n. 60 opintopisteen laajuiset yliopistotasoiset opinnot, joissa

▸ Suunnitellusta pääaineesta n. 30 opintopistettä (vähintään arvosanalla hyvät tiedot)

▸ Lisäksi tulee olla suoritettuna tutkintoon vaadittava toisen kotimaisen kielen tai vieraan 

kielen opintojakso sekä talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso

▸ Muut opinnot rakenteeltaan ja sisällöltään tutkintoon sopivia

▸Opiskelija saa oikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin 

tutkintoon
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Avoimen yliopiston väylä: Energia-
ja informaatiotekniikka (TkK, DI)

▸ Tässä avoimen yliopiston väylässä hakevalla tulee olla noin 50 

opintopisteen laajuiset opinnot. Opintosuoritusten (opintopisteillä

painotettu) keskiarvo tulee olla vähintään 3.

▸Opintojen tulee sisältää vähintään 18 opintopistettä matematiikan ja/tai 

fysiikan opintoja.

▸Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, 

jotka soveltuvat haettuun koulutusohjelmaan.

▸Opiskelija saa oikeuden sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-

insinöörin tutkintoon
9
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▸Varusmiesten uusimuotoinen johtajakoulutus, joka on suoritettu 

1.1.2019 jälkeen varusmiesaikana > voidaan sisällyttää 15 opintopisteen 

verran osaksi tutkintoa kaikilla VY:n aloilla

▸ JOKO-opinnot käyvät myös osaksi avoimen väylän opintoja: 15 op väylän 

vaatimista opinnoista. Muut väylän vaatimat opinnot suoritettava ao. 

väylän valintaperusteiden mukaisesti.

▸Hakeminen normaalissa avoimen väylässä keväisin, ei omaa kiintiötä

Inttiväylä osana avoimen yliopiston väylää
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▸Erillinen väylä, opintoihin haetaan eri prosessilla. Lukuvuoden 2022-2023 osalta 

päätöksiä ei vielä tehty

▸Väylän kautta avoimen yliopiston opiskelija saa tutkinto-opiskelupaikan suorittamalla 

ennalta määritellyt kauppatieteiden opinnot (pääsääntöisesti ensimmäisen 

lukuvuoden opintoja) Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa, väh. painotetulla 

keskiarvolla 3

▸Ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole aiempia korkeakouluopintoja (yliopisto, 

ammattikorkeakoulu, avoimet korkeakoulut)

▸Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena

Vaasa Gateway – väylä kauppatieteiisin
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▸Käynnistyy 1. kerran lukuvuonna 2021-2022, päätöksiä lukuvuoden 2022-2023 osalta 

ei vielä ole tehty.

▸Väylän kautta avoimen yliopiston opiskelija saa tutkinto-opiskelupaikan suorittamalla 

ennalta määritellyt opinnot (20 op) opintosuunnassa automaatio ja tietotekniikka 

(pääsääntöisesti ensimmäisen lukuvuoden opintoja) Vaasan yliopiston avoimessa 

yliopistossa, väh. painotetulla keskiarvolla 3

▸Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena sekä päiväopetukseen 

integroituna opetuksena

Tekniikan Gateway – väylä tekniikan 
kandiksi ja diplomi-insinööriksi
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▸ Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Vaasan yliopiston hallintotieteiden 

yhdessä kehittämä, kokonaan avoimessa suoritettava moduulimuotoinen väylä -> 

oikeus vain HTK-tutkintoon (ei suoraa maisteriopiskeluoikeutta)

▸Opintoja voi suorittaa moduuleittain, mutta mikäli kokonainen tutkinto on 

tavoitteena, tulee tehdä aloitusmoduuli + 3 sisältömoduulia + kieli- ja 

viestintämoduuli + tutkielmamoduuli + vapaasti valittavia opintoja siten, että 

vähintään 180 op tulee täyteen -> tämän jälkeen hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi

▸Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan 

yliopiston avoimissa yliopistoissa, pääosin etäopintoina

Julkishallinnon HTK-tutkinto



▸Pohjana soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto

▸Valitaan suoraan maisteriohjelmaan

▸Voi joutua tekemään täydentäviä opintoja kandidaatin tutkinnosta

▸Avoimessa voi esim. täydentää haussa vaadittavia opintoja

▸Haku ohjelmasta riippuen keväällä tai syksyllä

▸Lisätietoja: www.uwasa.fi/hakijat

Maisterivalinta
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http://www.uwasa.fi/hakijat


▸Haku sellaisiin Vaasan yliopiston opintoihin, joita avoin yliopisto ei tarjoa

▸Mm. avoimen yliopiston opintoja suorittaneelle, joka tarvitsee lisäopintoja 

voidakseen hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta

▸Alle 20 opintopisteelle myönnetään opinto-oikeus kahdeksi lukukaudeksi, 20–

35 opintopisteelle opinto-oikeus myönnetään neljäksi lukukaudeksi.

▸Päiväopetukseen integroitua opetusta

▸Maksullista 15 € / op

▸Haku jatkuva, haettava kuitenkin hyvissä ajoin ennen opetuksen alkamista

▸Harkinnanvaraista, oppiaineiden resursseista riippuvaa

Erilliset opinnot -oikeus
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Seuraa meitä somessa
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Avoin yliopisto – Vaasan yliopisto

@avoinyovaasa

Kristiina Pulakka, puh. 029 449 8457, kristiina.pulakka@uwasa.fi /
Tiia Ahonen, puh. 029 449 8456, tiia.ahonen@uwasa.fi

www.uwasa.fi/avoin

Lisätietoja:

http://www.univaasa.fi/avoin


K I I T O S !


