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Mikä on avoimen yliopiston väylä?

 Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijaksi 
hakeminen avoimen yliopiston opintojen 
perusteella

 Haku suoraan opintosuuntaan

 Hakijoita otetaan harkinnan mukaan

 Haku on vuosittain keväällä, seuraava 
haku 16.-30.3.2022

 Lisätietoja avoimen yliopiston 
verkkosivuilla, vuosittaisessa 
valintaoppaassa ja yliopiston Hakijat-
sivustolla
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Avoimen väylän valintaperusteet 
keväällä 2022

Esimerkkiopintoja avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi hallintotieteiden opintosuuntiin
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Esimerkkiopintoja avoimen väylän 
valintaperusteisiin (HUOM! Ns. minimikriteerit)

 Olemme koonneet opintotarjonnastamme esimerkkipaketteja opintosuunnittain avoimen väylän 
valintaperusteisiin

 HUOM! Väyläpaketit on koottu Vaasan yliopiston avoimen yliopiston lukuvuoden 2021-2022 
opintotarjonnasta, tarjonta voi vaihdella vuosittain

 Listatut opinnot täyttävät ns. minimikriteerit avoimen väylään, mutta eivät välttämättä vielä riitä 
valituksi tulemiseen. Mikäli sinulla on suorituksia muista avoimista yliopistoista, tarkista 
opintoneuvojiltamme opintojen soveltuvuus hakemaasi väylään.

 Löydät kaikki Vaasan yliopiston tutkinto-ohjelmat opinto-oppaasta: https://opas.peppi.uwasa.fi/

 Suosittelemme, että opiskelija varaa väylän vaatimien opintojen kerryttämiseen noin 1,5-2 vuotta 
– työ- ja elämäntilanne huomioiden

 Ole yhteydessä opintoneuvojiimme, mikäli väyläopinnot kiinnostavat: kristiina.pulakka@uwasa.fi
ja tiia.ahonen@uwasa.fi
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Hallintotieteet: kevään 2022 valintaperusteet

 Vähintään 60 opintopistettä hallintotieteiden kandidaattiohjelmaan soveltuvia yliopisto-
opintoja
 Em. Opinnot sisältävät noin 25 op laajuiset haetun opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen 

opinnot (julkisjohtaminen, sosiaali- ja terveyshallintotiede, julkisoikeus, aluetiede)

 Vähintään hyvä (3/5) opintomenestys opintosuunnan opinnoissa

 Toinen kotimainen kieli 5 op

 Vieras kieli 5 op

 Muut opinnot rakenteeltaan ja sisällöltään tutkintoon sopivia

 Huomioitavat opinnot voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja

 Opiskelija saa opinto-oikeuden sekä hallintotieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoon

 Avoimen yliopiston opintojen  perusteella voi hakea samana hakukeväänä yhteen 
opintosuuntaan
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Julkisjohtaminen, esimerkkiopinnot:

 Vähintään 60 op yliopisto-opintoja

 Julkisjohtaminen vähintään 25 op, esim.
 Julkinen johtaminen, 6 op

 Moderni muutosjohtaminen 5 op

 Vuorovaikutteinen johtajuus 5 op

 Uudistuvan työn johtaminen 5 op

Lisäksi hallintotieteiden yhteisistä opinnoista:

 Julkistalouden johtamisen perusteet 5 op

 Toinen kotimainen kieli 5 op, esim.
 Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op (soveltuu myös

hallintotieteilijöille)

 Vieras kieli 5 op, esim. 
 Oral Skills in English 2 op

 Reading and Writing Skills in English 3 op

 Muita HTK-tutkintorakenteeseen sopivia opintoja, 
esim:
 Aluetieteen perusteet 6 op

 Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 op

 Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op

 European Governance (tutkinto-opetukseen integroitu) 
6 op

 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op
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Sosiaali- ja terveyshallintotiede, esimerkkiopinnot:

 Vähintään 60 op yliopisto-opintoja

 Sosiaali- ja terveyshallintotiede vähintään 25 
op, esim.
 Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op

 Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op

 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op

 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys 5 op

 Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet 5 op

Lisäopintopisteitä, esim.

 Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos 5 op

 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op

 Toinen kotimainen kieli 5 op, esim.
 Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op (soveltuu myös

hallintotieteilijöille)

 Vieras kieli 5 op, esim. 
 Oral Skills in English 2 op

 Reading and Writing Skills in English 3 op

 Muita HTK-tutkintorakenteeseen sopivia opintoja, 
esim:
 Aluetieteen perusteet 6 op

 Julkinen johtaminen, 6 op

 Julkistalouden johtamisen perusteet 5 op

 Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 op

 European Governance (tutkinto-opetukseen integroitu) 
6 op
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Julkisoikeus, esimerkkiopinnot:

 Vähintään 60 op yliopisto-opintoja

 Julkisoikeus vähintään 25 op, esim.
 Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 

op

 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op

 Julkisten varojen tehokas käyttö 5 op

 Henkilöstöoikeus 6 op

 Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op

Lisäksi hallintotieteiden yhteisistä opinnoista:

 Julkistalouden johtamisen perusteet 5 op

 Toinen kotimainen kieli 5 op, esim.
 Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op (soveltuu myös

hallintotieteilijöille)

 Vieras kieli 5 op, esim. 
 Oral Skills in English 2 op

 Reading and Writing Skills in English 3 op

 Muita HTK-tutkintorakenteeseen sopivia opintoja, 
esim:
 Aluetieteen perusteet 6 op

 Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op

 Julkinen johtaminen, 6 op

 European Governance (tutkinto-opetukseen integroitu) 
6 op

 Muita hallintotieteitä tai kauppatieteellisiä opintoja

2.11.20218



Aluetiede, esimerkkiopinnot:

 Vähintään 60 op yliopisto-opintoja

 Aluetiede vähintään 25 op, esim.
 Aluetieteen perusteet 6 op

Tutkinto-opetukseen integroituna:

 Globaalimuutoksen johtaminen 5 op

 Data-driven governance and regional 
development 5 op

Lisäksi hallintotieteiden yhteisistä opinnoista:

 Julkistalouden johtamisen perusteet 5 op

Lisäopintopisteitä, esim. Erillisinä opintoina tai 
muiden avointen yliopistojen tarjonnasta

 Toinen kotimainen kieli 5 op, esim.
 Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op (soveltuu myös

hallintotieteilijöille)

 Vieras kieli 5 op, esim. 
 Oral Skills in English 2 op

 Reading and Writing Skills in English 3 op

 Muita HTK-tutkintorakenteeseen sopivia opintoja, 
esim:
 Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 op

 Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op

 Julkinen johtaminen, 6 op

 European Governance (tutkinto-opetukseen integroitu) 
6 op

 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op

 Muita hallintotieteitä tai kauppatieteellisiä opintoja
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Inttiväylä osana avoimen yliopiston väylää

 Varusmiesten uusimuotoinen 
johtajakoulutus, joka on suoritettu 1.1.2019 
jälkeen varusmiesaikana > voidaan sisällyttää 
15 opintopisteen verran osaksi tutkintoa 
kaikilla VY:n aloilla

 PV JOKO-kokonaisuus käy 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
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Haku keväällä 2022:

 Avoimen väylän haku on keväällä -22 
16.3.2022 klo 8.00 – 30.3.2022 klo 15.00

 Tarkista vaaditut liitteet Opintopolusta!

 Hakuperusteena olevia opintoja on 
mahdollista täydentää 31.5.2022 saakka

-> HUOM! Hakulomake tulee kuitenkin olla 
täytettynä hakuajan puitteissa
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Onko sinulla 
kysymyksiä tai 
tarvitsetko 
opintoneuvontaa?

Ole yhteydessä opintoneuvojiimme, teemme kanssasi
opintosuunnitelman avoimen väylän vaatimiin opintoihin:

 Vaasan alue: kristiina.pulakka@uwasa.fi

 Muut paikkakunnat: tiia.ahonen@uwasa.fi

Opiskelijapalvelut: avoinyo@uwasa.fi, puh. 029 449 8004
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