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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, Vaasa yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa myös 
joitakin päiväopetukseen integroituja opintoja (yleensä lähiopetuksena)

 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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Opintomme Etelä-
Pohjanmaan 

kesäyliopistossa 
lkv 2022-2023
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Opintotarjonta Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa 
lkv 2022-2023

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT 

 ayJOHT1012 Johtamisen perusteet, 6 op 

 ayJOHT2040 Henkilöstöjohtaminen, 5 op 

 ayJOHT2017 Organisaatiokäyttäytyminen, 5 op 

 ayJOHT3002 Cross-Cultural Management, 5 op 

TALOUSOIKEUS 

 ayTOIK2030 Henkilöstöoikeus, 6 op

TALOUSTIEDE 

 ayKANS1004 Taloustieteen perusteet, 6 op

RUOTSIN KIELI 

 ayKRUO9115 Talouselämän ruotsia, 5 op 
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MARKKINOINTI
Markkinoinnin opintokokonaisuus, 26 op

• ayMARK1009 Markkinoinnin perusteet, 6 op 

• ayMARK2046 Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka, 5 op 

• ayMARK2009 Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op 

• ayMARK2032 Brändijohtaminen, 5 op 

• ayMARK2047 Markkinointikommunikaatio, 5 op 

TALOUSMATEMATIIKKA 

 ayORMS1030 Talousmatematiikan perusteet, 5 op 

TILASTOTIEDE 

 aySTAT1030 Tilastotieteen perusteet, 5op 



Ilmoittautujan muistilista

 Yhteistyöoppilaitosten toteutuksille ilmoittautuminen 
on kaksivaiheinen:

 Ensin ilmoittaudutaan yhteistyöoppilaitokseen ja maksetaan 
yhteistyöoppilaitoksen osuus kurssimaksusta

 Tämän jälkeen yhteistyöoppilaitos lähettää erillisen 
ilmoittautumislinkin Vaasan yliopiston ilmoittautumista 
varten (hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen 
ilmoittautumispalvelusta lähtee maksulinkki, joka on 
voimassa 1 vuorokauden ajan!)

 HUOM! Vasta kun Vaasan yliopiston rekisteröintimaksu 
on suoritettu, opiskelijalle myönnetään opiskeluoikeus 
ko. opintojaksolle (edellytyksenä esimerkiksi 
kurssisuorituksen kirjaamiselle opintorekisteriin)

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

 Lue lisää ilmoittautumisesta: 
https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/opiskelu/ilmoi
ttautuminen
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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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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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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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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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Vaasan yliopiston avoimen yliopiston sekä 
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston opintoja 
mukana Seinäjoen yliopistokeskuksen 
opintopaketeissa

Poimi neljän yliopiston parhaat palat ja 
opiskele sinua kiinnostavia opintojaksoja!

Lisätietoja: www.ucs.fi
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Tutustu myös Seinäjoen 
yliopistokeskuksen 
opintopaketteihin!
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Mistä tietoa?

 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston verkkosivut: https://epky.fi/kesayliopisto/

 Avoimen yliopiston verkkosivut: 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: 

 alueellinen opintoneuvoja Tiia Ahonen, puh. 029 449 8456, s-posti 
tiia.ahonen@uwasa.fi
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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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Vaasan yliopiston avoin yliopisto

@avoinyovaasa
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