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Mikä on avoimen yliopiston väylä?

 Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijaksi 
hakeminen avoimen yliopiston opintojen 
perusteella

 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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Energia- ja informaatiotekniikka sekä 
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

 Energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelmaan sekä Tuotantotalouden ja 
Tietojärjestelmätieteen opintosuuntiin on mahdollista hakeutua avoimen väylän kautta

 Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa on tarjolla vain vähän näiden opintosuuntien opintoja –
kysy opintoneuvojiltamme erillisten opinto-oikeuksien hakemisesta!

 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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Energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelma, 
kevään 2022 valintaperusteet

 Tässä avoimen yliopiston väylässä hakevalla tulee olla noin 50 opintopisteen laajuiset 
opinnot suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot 

 Opintojen tulee sisältää vähintään 18 opintopistettä matematiikan ja/tai fysiikan opintoja
Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, jotka soveltuvat 
haettuun koulutusohjelmaan.

 Opiskelijat valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

 HUOM! Automaation ja tietotekniikan opintosuuntaan on tarjolla erillinen Tekniikan 
Gateway-väylä, johon on oma hakuprosessinsa aina syksyisin. Lukuvuoden 2022-2023 
Tekniikan Gateway-väylän avaamisesta ei vielä ole tehty virallisia päätöksiä
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Tuotantotalous ja Tietojärjestelmätiede, kevään 2022 
valintaperusteet

 Vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joissa

 Valitusta opintosuunnasta (tuotantotalous tai tietojärjestelmätiede) n. 30 opintopistettä. 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

 (Huomioitavat opinnot voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja)

 Opiskelija saa opinto-oikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin 
tutkintoon
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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!

2.11.20217



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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