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1a) Hakukelpoisuusvaatimukset (minimivaatimukset)

1) Kauppatieteiden avoimen väylä: yht. 45 op kanditutkintoon sisällytettävissä olevia, aiempaan
tutkintoon kiinnittämättömiä opintoja:
• Liiketoimintaosaamisen perusop./vastaavat opinnot väh. arvosanalla 3

• opintokokonaisuus tulee koota, mikäli sitä ei ole suoritettu JYUn opintovaatimusten mukaisesti
• Väh. 1 tutkintoon sisällytettävissä oleva viestintä-/kieliopintojakso

TAI

Akkreditoidussa (AACSB, AMBA tai EQUIS) koulutusohjelmassa suoritettu eMBA-opintokokonaisuus, 
jonka lopputyön arvosana on vähintään 3

2) Taloustieteen avoimen väylä: yht. 45 op kanditutkintoon sisällytettävissä olevia, aiempaan
tutkintoon kiinnittämättömiä opintoja:
• Taloustieteen perusop./vastaavat opinnot väh. arvosanalla 3

• opintokokonaisuus tulee koota, mikäli sitä ei ole suoritettu JYUn opintovaatimusten mukaisesti
• Väh. 1 tutkintoon sisällytettävissä oleva viestintä-/kieliopintojakso



1b) Pisteytys/kauppatieteiden avoimen väylä

Maksimipistemäärä 80

50

Opintomenestyksestä voi saada korkeintaan 50 pistettä siten, että
liiketoimintaosaamisen perusopintojen (tai vastaavien opintojen) painotettu
keskiarvo (yhden desimaalin tarkkuudella) kerrotaan kymmenellä. Esimerkiksi
keskiarvolla 4,2 saa siis 42 pistettä. eMBA-ohjelman suorittaneilta pisteytetään
lopputyön arvosana kertomalla se kymmenellä.

20
Opintojen laajuudesta saa korkeintaan 20 pistettä siten, että kauppatieteellisen alan
(eli johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja viestinnän johtamisen) 
aineopinnoista sekä taloustieteen peruskurssista saa 1 pisteen per opintopiste.

10

Viestintä- ja kieliopintojen laajuudesta saa korkeintaan 10 pistettä siten, että
opinnoista saa 1 pisteen per opintopiste. Viestintä- ja kieliopintoihin luetaan kaikki
äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän, toisen kotimaisen, ensimmäisen vieraan
kielen ja toisen vieraan kielen yliopisto-opinnot.



1b) Pisteytys/taloustieteen avoimen väylä

Maksimipistemäärä 80

50
Opintomenestyksestä voi saada korkeintaan 50 pistettä siten, että taloustieteen
perusopintojen tai vastaavien opintojen painotettu keskiarvo (yhden desimaalin
tarkkuudella) kerrotaan kymmenellä. Esimerkiksi keskiarvolla 4,2 saa siis 42 pistettä.

20
Opintojen laajuudesta saa korkeintaan 20 pistettä siten, että taloustieteen aineopintojen, 
(talous)matematiikan, tilastotieteen ja rahoituksen opinnoista saa 1 pisteen per 
opintopiste.

10

Viestintä- ja kieliopintojen laajuudesta saa korkeintaan 10 pistettä siten, että opinnoista
saa 1 pisteen per opintopiste. Viestintä- ja kieliopintoihin luetaan kaikki äidinkielen
kirjoitus- ja puheviestinnän, toisen kotimaisen, ensimmäisen vieraan kielen ja toisen
vieraan kielen yliopisto-opinnot.



1c) Aloituspaikkamäärä

 Kauppatieteiden avoimen väylä: 65 paikkaa

 Taloustieteen avoimen väylä: 5 paikkaa



1d) Tilastotietoa

 Kauppatieteiden avoimen väylä:

– Kevät 2020:

 Aloituspaikkoja: 45

 Hakijoita: 104

 Pisteraja: 66 hakupistettä

– Kevät 2021:

 Aloituspaikkoja: 65

 Hakijoita: 141

 Pisteraja: 68 hakupistettä

 Taloustieteen avoimen väylä:

– Kevät 2020:

 Aloituspaikkoja: 5

 Hakijoita: 18

 Pisteraja: -

– Kevät 2021:

 Aloituspaikkoja: 5

 Hakijoita: 13

 Pisteraja: 43



Kevään 2022 yhteishaku: yleisiä huomioita

Tutustu huolellisesti Hakeminen yhteishaussa –sivun ohjeisiin 

– jyu.fi -> Hakijalle -> Näin haet -> Hakeminen yhteishaussa

– Korkeakoulukelpoisuus (ei edellytetä avoimen väylän kautta 
hakevalta)

– Kielitaidon osoittaminen (mikäli tarpeen)

– Yhteishaun liitteet

Sivua päivitetään edelleen helmikuun aikana.

JYU:n Hakijapalvelut

• hakijapalvelut@jyu.fi
• p. 029 441 8050 (ma−pe klo 12−15)

• mm. hakemuksen täyttämiseen,
• liitteiden toimittamiseen ja 
• opiskelijavalintapäätöksiin liittyvät 

kysymykset.



Kevään 2022 yhteishaun aikataulu 

Määräaika Toimenpide

16.3. klo 8:00 − 30.3. klo 15:00 Hakemuksen täyttäminen Opintopolku.fi -
palvelussa (www.opintopolku.fi)

6.4. klo 15 mennessä Opintosuoritusote ja vapaamuotoinen selvitys 
keskeneräisistä väyläopinnoista hakuliitteeksi

30.4. mennessä Väyläopintojen opintosuoritukset palautettu 
arvioitaviksi

3.6. klo 15 mennessä Opintosuoritusote valmiiksi suoritetuista 
väyläopinnoista hakuliitteeksi

viimeistään 8.7. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 
Opintopolku.fi -palvelussa

15.7. mennessä Opiskelupaikan vastaanotto

2.8. Varasijoilta hyväksyminen päättyy



Hakemuksen täyttäminen Opintopolku.fi –palvelussa

 Täytä hakemus Opintopolku.fi –palvelussa (www.opintopolku.fi) huolellisesti ja lähetä se hakuajan puitteissa

• Tarkista hakemuksellesi lisäämäsi hakukohde/hakukohteet (max. 6 kpl)

• Avoimen väylä, kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

• Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) 
(Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

 Avoimen väylä, taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

 Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) 
(Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

• Valitse vain sellaisia hakukohteita, joihin olet hakukelpoinen. 

• Tarkista hakemuksen lähetettyäsi, että saat siitä sähköpostiisi vahvistusviestin. 

• Voit lisätä hakemuksellesi liitteitä liitteiden toimitusaikojen puitteissa. 



Hakuliitteiden tilaaminen ja toimittaminen

JYU avoimessa suoritetut väyläopinnot

 Tarkista opintosuoritustietosi (Korppi -> opinnot -> opintosuoritusote)

 Tilaa niistä virallinen opintosuoritusote JYU avoimen opintopalveluista 
hakuliitteeksi

– HelpJYU (help.jyu.fi) -> Avoimen yliopiston lomakkeet ja todistukset –lomake

– Toimitus sähköisesti ja/tai postitse n. viikon kuluessa tilauksesta

Muualla suoritetut väyläopinnot

 Toimita hakuliitteenä virallinen ko. yliopistosta saatu opintosuoritusote,

 opintojaksojen kuvaukset sekä

 Movin korvaavuuspäätös, jos et ole suorittanut yhtäkään viestintä- ja 
kieliopintojen kurssia JYU avoimessa.



Hakuliitteiden tilaaminen ja toimittaminen

 Yhteishaun liitteet toimitetaan ensisijaisesti lataamalla ne sähköisesti Opintopolun hakulomakkeelle.

 Toimita hakuliite kaikista väyläopinnoistasi.

 PDF-tiedosto suositeltavin (tarkista muut soveltuvat tiedostomuodot Opintopolku.fi:sta).

 Sisällytä liitteeseen kaikki dokumentin sivut. Kokoa monisivuinen dokumentti yhdeksi liitetiedostoksi.

 Nimeä tiedostot muotoon: sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim. Hakija_Hanna_tutkintotodistus.

 Hakulomakkeen lähettämisen jälkeen näet liitepyyntösi sähköpostiisi saamassa vahvistusviestissä tai kirjautumalla 
www.opintopolku.fi -sivun kautta Omaan Opintopolku -palveluun.

 Lomakkeelle lataamisen sijaan voit toimittaa liitteet hakijapalveluihin myös… tarkista vaihtoehtoiset toimitustavat 
Hakeminen yhteishaussa -sivulta.

 Riippumatta toimitustavasta myöhässä toimitettuja tai saapuneita liitteitä ei huomioita.

 Liiteitä koskevat muistutusviestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen (tarkista välillä 
myös roskapostikansiosi).



Kysymyksiä & keskustelua

Tilaisuuden tallenne ja materiaali tullaan lisäämään Avoimen väylä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun –sivulle. 
Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan. 


