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Vaasan yliopiston avoin yliopisto

 Opiskelijoita: 3877, joista tutkinto-
opiskelijoita 816 (v. 2021)

 Suoritettuja opintopisteitä: 17536 op, joista 
tutkinto-opiskelijoiden suorituksia 3603 (v. 
2021)

 Henkilöstöä: 12 (joista 6 opettajaa)

 Vaasan lisäksi opetusta 
yhteistyöoppilaitoksissa ympäri Suomen
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Avoin yliopisto – avoin kaikille

 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 
(yleensä lähiopetuksena)

 Maksullista: 12 € per opintopiste 

 Vaasan lisäksi opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa eri paikkakunnilla; 
esim. kesäyliopistojen tai kansalaisopistojen kautta
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Opiskelua iloksi ja hyödyksi

 Avoimessa yliopistossa voit

 tutustua yliopisto-opiskeluun ja 
yliopiston eri oppiaineisiin 

 kehittää itseäsi ja oppia uutta

 lisätä työelämässä tarvittavaa osaamista

 opiskella tutkintotavoitteisesti (avoimen 
yliopiston väylät) 

 valmentautua valintakokeisiin 

 laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla 
tai valinnaisilla opinnoilla

 opiskella ihan vain omaksi iloksesi
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Avoimen opintotarjonta muodostuu yliopiston 
oppiaineista… 
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 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)



… Ja sisältää yliopiston tutkintorakenteiden 
mukaisia opintoja
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 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

 Tutkintorakenne pääpiirteittäin:

 Kaikille yhteiset opinnot 58 op

 Tilastotiede 5 op

 Opintosuunnan opinnot n. 60 op

 Viestintä- ja kieliopinnot 15 op

 Moduuliopinnot/opintokokonaisuudet 30 op

 Vapaasti valittavat opinnot 17-20 op

 YLEISESTI  ESIMERKKINÄ KTK-TUTKINTORAKENNE



Opiskelu avoimessa 
yliopistossa
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Opintotarjonta ja ilmoittautuminen

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

 Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin 
10.8.2022 klo 10.00 alkaen

 Kunkin opintojakson tiedoissa on jaksokohtainen 
linkki avoimen yliopiston 
ilmoittautumispalveluun, jonka kautta 
ilmoittaudutaan > ilmoittautuminen jokaiselle 
jaksolle erikseen (ei ilmoittautumisia 
kokonaisuuksiin kerralla)

 Ilmoittautuminen on aina sitova, joten 
kurssikuvaukset ym. kannattaa lukea huolella 
ennen ilmoittautumista

 Lue lisää ilmoittautumisesta: 
https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/opiskelu/
ilmoittautuminen
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Opintomaksut

 12 euroa/opintopiste

 Tarjous 31.8.2022 mennessä ilmoittautuville:

 Kaikki Vaasan yliopiston avoimen yliopiston omat toteutukset

10 euroa/opintopiste > koskee sekä syksyn 2022 että kevään 2023 opintoja

 Maksuttomia opintojaksoja: tutustumiskurssit, suomi ja ruotsi 
vieraana kielenä -kurssit
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Opiskelun apuna

 Käyttäjätunnukset yliopiston 
tietojärjestelmiin
 Opiskelijatietojärjestelmä Peppi – Opiskelijan 

työpöytä: (opiskelija.peppi.uwasa.fi): 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
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Mistä tietoa?

 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, puh. 029 449 8457, s-posti 
kristiina.pulakka@uwasa.fi

 alueellinen opintoneuvoja Tiia Ahonen, puh. 029 449 8456, s-posti 
tiia.ahonen@uwasa.fi
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Suosittelen!

 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 . 
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Kohti tutkintoa
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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 
verkkosivuilla 
https://www.uwasa.fi/fi/koulutus
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Avoimen väylä
- tutkinto-opiskelijaksi 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: kevään 2023 valintaperusteet sekä 
tarkat päivämäärät vahvistetaan loppusyksystä

 Kauppatieteissä opintosuuntakohtainen valintapisteytys

 Lisätietoja yliopiston Hakijat-sivustolta sekä avoimen verkkosivuilta
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Avoimen yliopiston väylä: kauppatieteet (kevään 
2022 valintaperusteet)

 Vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joissa

 Valitusta suunnasta (johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, digitaalinen markkinointi, talousoikeus, 
kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus sekä taloustiede) väh. 25 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

 Huomioitavat opinnot max. 10 vuotta vanhoja

 Opiskelija saa oikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoon

 Esimerkkiopintoja opintosuunnittain: 
https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-tutkinto/avoimen-yliopiston-
vaylan-hakukriteerit-kevaalla-2022
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Avoimen yliopiston väylä: hallintotieteet (kevään 
2022 valintaperusteet)

 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

 Huomioitavat opinnot max. 10 vuotta vanhoja

 Opiskelija saa oikeuden sekä hallintotieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoon

 Esimerkkiopintoja opintosuunnittain: 
https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-tutkinto/avoimen-yliopiston-
vaylan-hakukriteerit-kevaalla-2022
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Avoimen yliopiston väylä: viestintätieteet (kevään 
2022 valintaperusteet)

 vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot 
viestintätieteissä (n. 25 op) tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa, sekä

 N. 25 op muita humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintoja

 Valinnan perusteena olevien viestintätieteiden tai siihen rinnastettavan oppiaineen 
opintojen ei tule olla yli kymmenen vuotta vanhoja.

 Opiskelija saa oikeuden sekä humanististen tieteiden kandidaatin että filosofian maisterin 
tutkintoon

 Esimerkkiopintoja: https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-
tutkinto/avoimen-yliopiston-vaylan-hakukriteerit-kevaalla-2022
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Avoimen yliopiston väylä: tuotantotalous ja 
tietojärjestelmätiede (KTK/KTM) (kevään 2022 
valintaperusteet)

 Yhteensä noin 60 opintopisteen laajuiset opinnot

 Haetussa opintosuunnassa tulee olla noin 30 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintosuunnan opinnot tulee 
olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3.

 Opiskelijalla tulee olla suoritettuna myös

 tutkintoon vaadittavia toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen opintoja sekä

 talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso.

 Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon 
sopivia.

 Opiskelija saa oikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoon

 Esimerkkiopintoja: https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-tutkinto/avoimen-yliopiston-vaylan-
hakukriteerit-kevaalla-2022
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Avoimen yliopiston väylä: Energia- ja 
informaatiotekniikka (TkK, DI)(kevään 2022 
valintaperusteet)

 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

 Esimerkkiopintoja: https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-
tutkinto/avoimen-yliopiston-vaylan-hakukriteerit-kevaalla-2022
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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

 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
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Gateway-suoraväylät

 Ns. perinteisen avoimen väylän lisäksi Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa on ollut 
tarjolla kaksi suoraväylää, joihin hakeutuminen tapahtuu erillisellä prosessilla 
(lukuvuoden 2022-2023 Gateway-opiskelijahaku päättynyt):

 Kauppatieteiden Vaasa Gateway -> 60 op ennalta määriteltyjä kauppatieteiden 1. lukuvuoden opintoja

 Tekniikan Gateway automaation ja tietotekniikan opintosuuntaan -> 20 op ennalta määriteltyjä 
tekniikan kandidaattiohjelman 1. lukuvuoden opintoja

 Tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa (amk tai yliopisto)

 Kaikki väylän sisältämät opinnot suoritettava annetussa määräajassa vähintään 
painotetulla keskiarvolla 3.
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Julkishallinnon HTK-tutkinto

 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

 Lue lisää: https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-tutkinto/htk
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Maisterivalinta – haku suoraan maisteriohjelmiin

 Pohjana soveltuva yliopisto- tai 
ammattikorkeakoulututkinto

 Valitaan suoraan maisteriohjelmaan, ei siis 
erillistä avoimen väylää maisteriopintoihin

 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
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Erilliset opinnot -oikeus

 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
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Seuraa meitä somessa

Saat tietoa ajantasaisista kuulumisistamme ensimmäisten joukossa, kun otat sosiaalisen median kanavamme 
seurantaan:

Voit tilata myös uutiskirjeemme (ilmestyy n. 4 kertaa vuodessa): 
https://vaasa.mira.se/Authentication/Form/Index/EXF/2/fi
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Onko sinulla 
kysymyksiä tai 
tarvitsetko 
opintoneuvontaa?

Voit milloin vain olla yhteydessä meihin:

 kristiina.pulakka@uwasa.fi

 tiia.ahonen@uwasa.fi

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