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Miksi avoimessa opiskellaan? 
(Lähde: JYU avoimen opiskelijapalaute 2018)
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Mikä on avoimen väylä?
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/ Avoimen väylällä tarkoitetaan yleensä 
avoimen yliopiston opintoja, jotka 
suorittamalla voit saada opiskelupaikan 
yliopistosta.

/ Avoimen väylän opinnot ovat oikeita 
yliopisto-opintoja.

/ Väyläopintoja tarjoavat avoimet yliopistot 
sekä niiden yhteistyö-oppilaitokset, kuten 
kansanopistot.



Kenelle avoimen väylä on?

/ Sinulle, joka haluat tutustua 
tieteenalaan ja sen opiskeluun ennen 
hakemista yliopistoon.

/ Sinulle, joka jäät yhteishaussa vaille 
opiskelupaikkaa ja tähtäät 
ensimmäiseen 
korkeakoulututkintoosi.

/ Sinulle, joka haluat opiskeluun 
joustavuutta ajan ja paikan suhteen 
esimerkiksi työn vuoksi.
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Avoimia yliopisto-opintoja tarjoavat

11.11.2019

• Aalto-yliopisto

• Hanken

• Helsingin yliopisto

• Itä-Suomen yliopisto 

• Jyväskylän yliopisto

• Lapin yliopisto

• LUT-yliopisto

• Oulun yliopisto

• Taideyliopisto

• Tampereen yliopisto

• Turun yliopisto

• Vaasan yliopisto

• Åbo Akademi

sekä eri yliopistojen yhteistyöoppilaitokset



JYU. Since 1863. 11.11.2019



JYU. Since 1863.

Mitä avoimen väylällä opiskellaan?
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/ Yleensä väyläopinnot vastaavat noin 1-2 vuoden yliopisto-
opintoja.

/ Väyläopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat oppiaineesta ja 
yliopistosta riippuen.
/ Varmista nämä yksityiskohdat etukäteen valitsemastasi 

avoimesta yliopistosta, ennen kuin aloitat väyläopintosi.

/ Jos tulet valituksi tutkintokoulutukseen, avoimessa 
suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi 
yliopistotutkintoasi.
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Missä opiskelen?

/ Avoimessa yliopistossa on yliopistosta riippuen 
jonkin verran lähiopetusta, mutta yleensä pääosa 
opiskelusta tapahtuu itsenäisesti, etänä
/ Opinnot soveltuvat hyvin myös työn ohessa 

tehtäviksi, jos ne ovat ajasta ja paikasta 
riippumattomia.

/ Jos haluat opiskella ryhmässä 
lähiopetuspainotteisesti, voit opiskella joitain 
avoimen yliopiston opintoja myös 
yhteistyöoppilaitoksissa.
/ Näitä ovat esimerkiksi kansanopistot ja kesäyliopistot

11.11.2019



Miten opiskelen?

/ Avoimen väylän opiskelijana sinun 
täytyy suunnitella itse 
opiskeluaikataulusi ja huolehtia, että 
opiskelu etenee toivottuun tahtiin.

/ Avoimet yliopistot tarjoavat ohjausta: 
voit pyytää neuvoa opintoihin tai 
vaikka varata ajan henkilökohtaiseen 
ohjaukseen.
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Jos et tiedä, mistä aloittaa saati mitä oppiainetta opiskella, 
ota rohkeasti yhteys avoimeen yliopistoon ja pyydä ohjausta!
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Milloin voin ilmoittautua?
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• JYU:n avoimessa yliopistossa 
valtaosaan opinnoista on jatkuva 
ilmoittautuminen läpi vuoden ja 
osallistujamäärää ei ole rajattu.

• Väyläopintojen 
ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat 
yliopistoittain.

• Tutustu eri väylävaihtoehtoihin 
esimerkiksi abivuoden keväänä, 
jolloin sinulla on suunnitelma 
valmiina syksyksi, jos et saanut 
haluamaasi opiskelupaikkaa.
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Miten haen yliopistoon?
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/ JYU:ssa väylähaku järjestetään osana korkeakoulujen kevään ja syksyn yhteishakuja

/ Seuraava hakuaika 18.3.−1.4.2020 Opintopolku.fi-palvelussa

/ Valtaosa avoimen väylän hakukohteista on mukana kevään yhteishaussa. 

/ Edellytettävät opinnot vaihtelevat tiedekunnittain ja tutkinto-ohjelmittain, joten 
tarkista ne tutkinto-ohjelmasi hakuohjeista.

/ Tutustu myös huolellisesti valitsemasi tutkinto-ohjelman valintaperusteisiin

/ Valintaperusteissa kerrotaan, kuinka opiskelijavalinnat tehdään.

/ Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakevalta ei edellytetä yleistä 
korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa ja lukion oppimäärää).
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Avoimen väylän hakukohteet JYU:ssa
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Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

• Historian kandidaattiohjelma

• Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma

• Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

• Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma 
(englannin kieli ja suomen kieli)

• Kirjallisuuden kandidaattiohjelma

• Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma

• Kirjoittamisen kandidaattiohjelma

• Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -
kandidaatti- ja maisteriohjelma

• Museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma

• Musiikkiterapian kandidaattiohjelma

• Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma

• Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja 
maisteriohjelma

• Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma

• Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma

• Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja 
maisteriohjelma

Informaatioteknologian tiedekunta
• Koulutusteknologian kandidaatti- ja 

maisteriohjelma UUTUUS!
• Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja 

maisteriohjelma
• Tietotekniikan kandidaatti-

maisteriohjelma

Kauppakorkeakoulu (JSBE)
• Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja 

maisteriohjelma
• Taloustieteen kandidaatti- ja 

maisteriohjelma

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
• Erityispedagogiikan kandidaatti- ja 

maisteriohjelma
• Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen 

kandidaatti- ja maisteriohjelma
• Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma 

(FM-tutkintoon johtava koulutus, ei psykologin 
kelpoisuutta)

• Varhaiskasvatuksen opettajan 
kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen 
maisteriohjelma

Liikuntatieteellinen tiedekunta
• Terveystieteiden kandidaattiohjelma
• Terveystieteiden kandidaatti- ja 

maisteriohjelma
• Terveystieteiden maisteriohjelmat (fysioterapia, 

gerontologia ja kansanterveys, 
liikuntalääketiede ja terveyskasvatus)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
• Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
• Fysiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
• Kemian kandidaatti- ja maisteriohjelma
• Luonnonvarat ja ympäristö –kandidaatti- ja 

maisteriohjelma
• Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja 

maisteriohjelma
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JYU:n maisteriohjelmat
/ Korkeakoulututkinnon suorittaneille 

suunnattu tutkinto-ohjelma, jossa 
suoritettaan vain ylempi tutkinto (maisteri)

/ Laajuus 120 op, suoritusaika 2–2,5 vuotta 
päätoimisesti opiskellen

/ Haku korkeakoulujen kevään yhteishaussa
/ Hakukelpoisuusvaatimukset ja 

valintamenettely vaihtelevat 
maisteriohjelmittain 
/ Tarkista nämä tiedot valitsemasi tutkinto-

ohjelman hakuohjeista
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Suosittuja maisteriohjelmia
TOP 10 kevään 2019 yhteishaussa

1. Terveyskasvatuksen maisteriohjelma (TTM, 2 v): 283
2. Liikuntalääketieteen maisteriohjelma (TTM, 2 v): 220
3. Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma (TTM, 2 v): 195
4. Turvallisuus ja strateginen analyysi maisteriohjelma (KTM, 2v): 184
5. Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma (KTM, 2 v): 178
6. Sosiaalityön maisteriohjelma KYC (YTM, 2 v): 172
7. Kyberturvallisuuden maisteriohjelma (FM, 2 v): 136
8. Sosiaalityön maisteriohjelma HYTDK (YTM, 2v): 123
9. Luokanopettajan maisteriohjelma (KM, 2 v): 100
10. Erityispedagogiikan maisteriohjelma (KM, 2 v): 84         

Lähde: JYU:n hakijatilastot 
jyu.fi/hae
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Miten pääsen alkuun?Miten pääsen alkuun?
1. Mikä on tavoitteenasi oleva tutkinto? 

Mistä tutkinto-ohjelmasta olet kiinnostunut? 
Milloin haet ja olisit valmis aloittamaan 
päätoimisen opiskelun?

jyu.fi/hae -> Etsi koulutuksia

avoin.jyu.fi/tutkinto

toissa.fi – korkeakoulutetut työelämässä

2. Ota yhteyttä  avoimeen yliopistoon.

3. Laadi tutkintotavoitteinen HOPS ja aloita 
opiskelu.
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Ohjausta opintoihin koko opintopolkusi ajan

• Siirry oppimateriaali-Koppaan, jossa tarkat 
opiskeluohjeet

• Siirry oppimateriaali-Koppaan, jossa tarkat 
opiskeluohjeet
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Useimmat opiskeluun 
liittyvistä haasteista 
ratkeavat kysymällä, joten 
ota rohkeasti yhteyttä!
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jyu.fi/try

@try_hanke

JYU avoin yliopisto

#toinenreittiyliopistoon

#korkeakoulutusuudistuu

Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittama 
korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa 
mukana on useita eri oppiaineita 11 
yliopistosta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja 
vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä 
korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon 
lisäksi.


