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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 15.-30.3.2023 

 Lisätietoja avoimen yliopiston 
verkkosivuilla, vuosittaisessa 
valintaoppaassa ja yliopiston Hakijat-
sivustolla
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Ohjausta opintoihin

 Autamme kaikissa opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä:
 HOPS (varaa aika)

 Korvaavuudet ja AHOT (alustava kartoitus)

 Opintoneuvonta ja ohjaus:
 opintopäällikkö Kristiina Pulakka (kristiina.pulakka@uwasa.fi)

 asiantuntija Tiia Ahonen  (tiia.ahonen@uwasa.fi)

 Opiskelijapalvelut: palvelunumero 029 449 8004; 
sähköposti avoinyo@uwasa.fi

 Yleiset tiedustelut, ilmoittautumiset, kurssimaksut, viralliset suoritusotteet
yms.
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Infossa käydään läpi seuraavat väylät
(kevään 2023 valintaperusteiden pohjalta)

 Avoimen yliopiston väylä: kauppatieteet

 Avoimen yliopiston väylä: hallintotieteet

 Avoimen yliopiston väylä: viestintätieteet

 Avoimen yliopiston väylä: tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

 Avoimen yliopiston väylä: energia- ja informaatiotekniikka

 Inttiväylä osana avoimen yliopiston väylää

 Vaasa Gateway – sekä kauppatieteet että tekniikka

 Julkishallinnon HTK-tutkinto
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Yleistä avoimen väylän opinnoista

 Infossa käydään läpi ns. minimikriteerit 
avoimen väylään (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 (pl. suoraväylät)
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Avoimen väylän valintaperusteet 
keväällä 2023
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Tutustu myös esimerkkiopintopaketteihin:

https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-tutkinto/avoimen-yliopiston-vaylan-hakukriteerit-
kevaalla-2023

https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-tutkinto/avoimen-yliopiston-vaylan-hakukriteerit-kevaalla-2023


Kauppatieteet

 Vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joissa
 Valitusta opintosuunnasta (johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, digitaalinen markkinointi, 

kansainvälinen liiketoiminta, talousoikeus, laskentatoimi ja rahoitus tai 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 voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja

 Opiskelija saa opinto-oikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin 
tutkintoon

 Kauppatieteissä on avoimen väylän haussa käytössä tarkempi hakupisteytys -> tarkista 
kunkin opintosuunnan osalta! Myös motivaatiokirje pisteytetään
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Motivaatiokirje kauppatieteissä:
(tarkista pisteytys opintosuunnittain)

Kirjeessä tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi olet kiinnostunut haettavasta opintosuunnasta?

b. Miten olet päätynyt haettavan opintosuunnan opintoihin,

millainen taustasi on?

c. Mikä haettavan opintosuunnan opinnoissa on ollut 
mielenkiintoisinta?

d. Mikä maisteriohjelma sinua kiinnostaa eniten?

e. Miten haettavan opintosuunnan opinnot tukevat sinua 
urallasi?

f. Millaista uraa haluaisit rakentaa?

g. Millainen suunnitelma sinulla on opintojen 
suorittamiseksi?

 Motivaatiokirjeen pituus voi olla enintään 5 sivua pois 
lukien kansilehti. Motivaatiokirjeen laatimisessa tulee 
noudattaa Vaasan yliopiston kirjoitusohjeita: 
https://uva.libguides.com/kirjoitusohjeet
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Hallintotieteet

 Vähintään 60 opintopistettä hallintotieteiden kandidaattiohjelmaan soveltuvia yliopisto-
opintoja

 em. opinnot sisältävät hallintotieteiden perusopintoja sekä haetun opintosuunnan kannalta soveltuvia 
aine- tai vastaavia opintoja noin 25 op ja vähintään arvosanalla 3/5,

 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 (julkisen toiminnan johtaminen tai julkisoikeus)

26.1.20239



Viestintätieteet

 Avoimen yliopiston väylässä hakevilta edellytetään 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 opinto-oikeuden sekä humanististen tieteiden kandidaatin 
että filosofian maisterin tutkintoon
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Tuotantotalous ja Tietojärjestelmätiede (KTK/KTM)

 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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Energia- ja informaatiotekniikka (TkK, DI)

 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 sekä Data-arkkitehtuurin opintosuuntiin on tarjolla 
erillinen Tekniikan Gateway-väylä, johon on oma hakuprosessinsa elokuussa.
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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 2023:

 Avoimen väylän haku on keväällä -23 

15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00

 Tarkista vaaditut liitteet ja niiden toimitusajat
Opintopolusta!

 Hakuperusteena olevia opintoja on mahdollista
täydentää 31.5.2023 saakka (ajantasainen
opintosuoritusote on toimitettava kuitenkin 6.4.2023 
mennessä)

-> HUOM! Hakulomake tulee kuitenkin olla täytettynä
hakuajan puitteissa

Tulokset julkaistaan yhteishaun aikataulun mukaan 
viimeistään 7.7.2023. Muistathan, että voit ottaa vastaan 
vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta 
koulutuksesta! 
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Mikä muuttuu kevään 2023 haussa?

 Kaikki yliopistojen avoimen yliopiston väylät yhteiseen hakuun (vrt. yliopistojen 
siirtohaku). 

 Poikkeuksena kasvatusalan yhteisvalinnan hakukohteet, jotka ovat mukana korkeakoulujen kevään 
2023 toisessa yhteishaussa

 Ei ole osa yhteishakua, jolloin hakijalla mahdollisuus hakea myös yhteishaun kautta 
avoimen väylän rinnalla.

 Hakuaika kaikissa yliopistoissa korkeakoulujen kevään II hakuajan mukainen
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Mikä muuttuu kevään 2023 haussa?

 Hakija voi asettaa lomakkeelle 6 hakutoivetta

 Hakutoiveet asetettava ensisijaisuusjärjestykseen

 Yliopistoilla on erilaisia liitepyyntöihin liittyviä toimitustapoja ja aikatauluja. Hakija voi 
selvittää eri ajat etukäteen Opintopolusta, liitepyyntöjen aikarajat tulevat näkyviin 
myös hakulomakkeelle (6.4., 31.5., 1.6. ja 15.6.)

 Haussa käytetään sijoittelua
 Hakijalle tarjotaan ylimmän mahdollisen hakutoiveen opiskelupaikkaa

 Varasijalta nousu automatisoituu.
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Vaasa Gateway – väylä kauppatieteisiin

 Erillinen väylä, opintoihin haetaan eri prosessilla.

 Väylän kautta avoimen yliopiston opiskelija saa tutkinto-opiskelupaikan 
suorittamalla ennalta määritellyt kauppatieteiden opinnot (60 op, 
pääsääntöisesti ensimmäisen lukuvuoden opintoja) Vaasan yliopiston 
avoimessa yliopistossa, väh. painotetulla keskiarvolla 3

 Tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole aiempia korkeakouluopintoja (yliopisto, 
ammattikorkeakoulu, avoimet korkeakoulut)

 Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena
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Tekniikan Gateway – väylä tekniikan kandiksi ja 
diplomi-insinööriksi

 Väylän kautta avoimen yliopiston opiskelija saa tutkinto-opiskelupaikan 
suorittamalla ennalta määritellyt opinnot (20 op) tekniikan 
kandidaattiohjelmaan soveltuvia opintoja (pääsääntöisesti ensimmäisen 
lukuvuoden opintoja) Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa, väh. 
painotetulla keskiarvolla 3

 Lukuvuoden 2023-2024 Tekniikan Gateway -väylään avataan automaation ja 
tietotekniikan opintosuunnan rinnalle myös data-arkkitehtuuri

 Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena sekä päiväopetukseen 
integroituna opetuksena
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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
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Maisterivalinta

 Pohjana soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto (valitaan 
ensisijaisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita!)

 Ei erillistä avoimen väylää, vaan suora maisterihaku -> valitaan suoraan 
maisteriohjelmaan

 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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Onko sinulla 
kysymyksiä tai 
tarvitsetko 
opintoneuvontaa?

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

 kristiina.pulakka@uwasa.fi

 tiia.ahonen@uwasa.fi

Opiskelijapalvelut: avoinyo@uwasa.fi, puh. 029 449 8004
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Seuraa meitä somessa
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Avoin yliopisto – Vaasan yliopisto

www.uwasa.fi/avoin

@avoinyovaasa

http://www.uwasa.fi/avoin



