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▸Opiskelijoita: 4013, joista tutkinto-opiskelijoita 1038 (v. 2020)

▸Suoritettuja opintopisteitä: 19730, joista tutkinto-opiskelijoiden 

suorituksia 5108 (v. 2020)

▸Henkilöstöä: 12 (joista 6 opettajaa) 

▸Vaasan lisäksi opetusta yhteistyöoppilaitoksissa ympäri Suomen

Vaasan yliopiston avoin yliopisto



▸Kaikille avointa, ei pohjakoulutusvaatimusta tai ikärajaa

▸Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta

▸ Järjestetään pääasiassa iltaisin ja verkko-opintoina, joskus myös 

viikonloppuisin, uutena myös joitakin päiväopetukseen integroituja 

opintoja

▸Maksullista: 13 € per opintopiste 

▸Vaasan lisäksi opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa eri paikkakunnilla; 

esim. kesäyliopistojen tai kansalaisopistojen kautta

Avoin yliopisto - avoin kaikille
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▸Avoimessa yliopistossa voit

▸ tutustua yliopisto-opiskeluun ja yliopiston eri oppiaineisiin 

▸ kehittää itseäsi ja oppia uutta

▸ parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämässä tarvittavaa osaamista

▸ valmentautua valintakokeisiin

▸ hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta 

▸ laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla tai valinnaisilla opinnoilla

▸ opiskella ihan vain omaksi iloksesi

Opiskelua iloksi ja hyödyksi
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Avoimen opintotarjonta muodostuu 
yliopiston oppiaineista.. 

▸ Johtamisen akateeminen yksikkö: 
Johtaminen ja organisaatiot, Aluetiede, 

Julkisjohtaminen, Julkisoikeus, Sosiaali- ja 

terveyshallintotiede

▸ Markkinoinnin ja viestinnän 

akateeminen yksikkö: Markkinointi, 

Viestintätieteet

▸ Laskentatoimen ja rahoituksen 

akateeminen yksikkö: Laskentatoimi ja 

rahoitus, Talousoikeus, Taloustiede

▸ Tekniikan ja innovaatiojohtamisen 

akateeminen yksikkö: 
Tietojärjestelmätiede, Tuotantotalous; Sähkö- ja 

energiatekniikka, Informaatiotekniikka ja 

Tuotantotalous

▸ Lisäksi tutkintoon kuuluvia orientoivia 

opintoja, yleisopintoja, menetelmäopintoja ja 

kielten opintoja (Kielikeskus Linginno)
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.. Ja sisältää yliopiston 
tutkintorakenteiden mukaisia opintoja

▸ Tutkinnot sisältävät orientoivia 

opintoja/yleisopintoja, yhteisiä 

opintoja, opintosuunnan perus- ja 

aineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, 

menetelmäopintoja, sivuaine-

/moduuliopintoja, vapaasti valittavia 

opintoja

▸ Määrät ja nimitykset vaihtelevat 

tutkinnoittain

ESIMERKKINÄ KAUPPATIETEIDEN 
KANDIDAATIN TUTKINTO

▸ Uusi tutkintorakenne pääpiirteittäin:

▸ Kaikille yhteiset opinnot 58 op

▸ Tilastotiede 5 op

▸ Opintosuunnan opinnot 60 op

▸ Viestintä- ja kieliopinnot 15 op

▸ Moduuliopinnot 30 op

▸ Vapaasti valittavat opinnot 17-20 op

YLEISESTI

22.9.2021 KRISTIINA PULAKKA6



Opiskelu 
avoimessa



▸Opintotarjonta: 

https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/opiskelu/opintotarjonta

▸ Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin 10.8. klo 10.00 alkaen

▸Kunkin opintojakson tiedoissa on ilmoittautumislinkki ILPA-

ilmoittautumispalveluun, jonka kautta ilmoittaudutaan

▸ Ilmoittautuminen on aina sitova, joten kurssikuvaukset ym. kannattaa 

lukea huolella ennen ilmoittautumista

▸Lue lisää ilmoittautumisesta: 

https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/opiskelu/ilmoittautuminen

Opintotarjonta ja ilmoittautuminen
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▸Yksittäiset opintojaksot: 13 euroa/opintopiste

▸Tarjous 15.9. mennessä ilmoittautuville:

▸ Kaikki syksyllä sekä tammikuussa alkavat opintojaksot 10 euroa/opintopiste

▸Maksuttomia opintojaksoja: tutustumiskurssit

▸HUOM: Syksyllä alkaviin opintoihin tulee ilmoittautua 14.10. mennessä 

(vaikka ne alkaisivatkin vasta esim. marraskuussa)!

Opiskelumaksut



▸Avoimen yliopiston verkkosivuilta: 

https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin

▸Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut: yleinen neuvonta, 

ilmoittautumiset, kurssimaksut, opintosuoritusotteet ym.

▸ puh. 029 449 8004, s-posti avoinyo@uwasa.fi

▸Apua ja ohjausta opintojen suunnitteluun: 

▸ opintopäällikkö Kristiina Pulakka (Vaasa), puh. 029 449 8457, s-posti 

kristiina.pulakka@uwasa.fi

▸ alueellinen opintoneuvoja Tiia Ahonen (muut paikkakunnat), puh. 029 449 8456, s-

posti tiia.ahonen@uwasa.fi

Mistä tietoa?
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▸Käyttäjätunnukset yliopiston tietojärjestelmiin

▸ Opiskelijatietojärjestelmä WebOodi: omien suoritusten tarkastelu, 

opintosuoritusotteen lataaminen

▸ Verkko-oppimisympäristö Moodle: opintojaksojen materiaalit, tehtävät ym.

▸ Finna-tiedonhakupalvelu

▸Vaasan tiedekirjasto Tritonian palvelut

▸www.uwasa.fi/avoin

▸https://www.uwasa.fi/fi/opiskelijat

Opiskelun apuna
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▸Opintoneuvonta 

▸ Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), ajanvarauksella

▸ Korvaavuudet ja AHOT, alustava kartoitus

▸ Opiskeluun liittyvät erityisjärjestelyt

▸ Alueellinen opintoneuvonta Tiia Ahonen

▸Opiskelijapalvelut: palvelunumero 029 449 8004 

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

Tukea opintopolun varrella
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▸Erityisesti mikäli tavoitteenasi on tutkinto, tee henkilökohtainen 

opintosuunnitelma (HOPS) opintoneuvojan kanssa

▸Suunnitelman tekeminen on ilmaista eikä sido opiskelijana mitenkään

▸Kaikkia autetaan opintosuunnitelman tekemisessä, olivatpa tavoitteet 

opiskelulle mitä vain . 

Suosittelen!
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▸Korvaavuudet aiemmista korkeakouluopinnoista voidaan katsoa 

avoimessa yliopistossa alustavasti (aina arvio)

▸Aiemmin suoritetut opinnot tarkastetaan tarkemmin ja merkitään 

opintorekisteriin kuitenkin vasta tutkinto-opiskeluvaiheessa

▸Pääsääntöisesti ammatillisista täydennyskoulutuksista ei saa 

korvaavuuksia

Korvaavuudet aiemmista 
opinnoista
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Kohti tutkintoa



Kohti tutkintoa
MONTA REITTIÄ TUTKINTO -OPINTOIHIN

▸Avoimen väylä: haku avoimessa suoritettujen opintojen perusteella

▸Maisterivalinta: pohjalla soveltuva korkeakoulututkinto

▸Valintakoe

▸Erilliset opinnot –oikeus: esim. avoimessa suoritettujen opintojen 

täydentäminen hakuja varten

▸Lisätietoja Vaasan yliopiston nettisivulla 

https://www.uwasa.fi/fi/koulutus
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Avoimen väylä
TUTKINTO-OPISKELI JAKSI  AVOIMEN OPINTOJEN PERUSTEELLA

▸Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakeminen avoimen yliopiston 

opintojen perusteella

▸Vaaditut opintosuoritukset: 50 op - 60 op oppiaineesta riippuen

▸Hakijoita otetaan harkinnan mukaan 

▸Haku on vuosittain keväällä

▸Lisätietoja yliopiston Hakijat-sivustolta sekä avoimen verkkosivuilta

▸ Infotilaisuus avoimen väylistä to 26.8. klo 17 alkaen!
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▸ 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, mutta oikeutta haettava hyvissä ajoin ennen opetuksen alkamista

▸ Harkinnanvarainen, oppiaineiden resursseista riippuva

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

@avoinyovaasa

Lisätietoja: Kristiina Pulakka puh. 029 449 8457, kristiina.pulakka@univaasa.fi 



KRISTIINA.PULAKKA@UNIVAASA .F I

K I I T O S !


