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Mikä on avoimen väylä?

• 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.



Avoimia yliopisto-opintoja tarjoavat
• 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



Mitä avoimen väylällä opiskellaan?

• Yleensä väyläopinnot vastaavat noin yhden vuoden yliopisto-
opintoja.

• Väyläopintojen laajuus ja sisältö sekä aiempien opintojen 
hyväksiluku vaihtelevat oppiaineesta ja yliopistosta riippuen.
• Varmista nämä yksityiskohdat etukäteen valitsemastasi 

avoimesta yliopistosta, ennen kuin aloitat väyläopintosi.

• Kun siirryt tutkintokoulutukseen, avoimessa suorittamasi 
opinnot hyväksiluetaan osaksi yliopistotutkintoasi.



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.



Milloin voin ilmoittautua väylälle?

• Yleensä väyläopintoihin 
ilmoittautuminen alkaa yliopistosta 
riippuen kesällä tai syksyllä.
• Joissain avoimissa yliopistoissa on jatkuva 

ilmoittautuminen ympäri vuoden. 

• Tutustu eri väylävaihtoehtoihin jo 
kevään aikana, jolloin sinulla on 
suunnitelma valmiina syksyksi, jos et 
saanut haluamaasi opiskelupaikkaa.



Mihin koulutuksiin voin hakea?

• Hakumahdollisuudet ja valintamenettelyt vaihtelevat yliopistoittain.
• Väylässä hakeminen ei poista mahdollisuutta hakea myös 

valintakokeella tai todistusvalinnalla.

• Kysy & lue lisää avoimen väylän hakuvaihtoehdoista:
• Avoimet yliopistot
• Yliopistojen verkkosivut
• Opintopolku.fi-palvelu

Valtakunnallisesti Suomen yliopistoilla on noin 250 avoimen väylää.



Miksi avoimen väylä?

• Voit tutustua valitsemaasi alaan rauhassa 
käyttämättä ensikertalaisuuttasi hakijana.

• Voit opiskella yliopistotutkinnon osia jo 
etukäteen.

• Kehität akateemisia opiskelutaitojasi.
• Vietät välivuoden mielekkäästi.
• Jos yo-todistuksesi ei riitä todistus-

valinnassa, yo-kokeiden uusimisen sijaan 
voit saada opiskelupaikan avointen 
yliopisto-opintojesi perusteella.



Avoimen väylältä Aalto-yliopistoon ja 
Helsingin yliopistoon – opiskelijat 

kertovat



14.6.2022 JYU Since 1863. 12

Miksi valitsit oman 
tieteenalasi väyläopinnot?

Mitä odotuksia sinulla oli 
väyläopinnoista?



14.6.2022 JYU Since 1863. 13

Mitkä asiat 
väyläopinnoissasi koit 
positiivisiksi? Entä 
kohtasitko haasteita? 



14.6.2022 JYU Since 1863. 14

Millaiset valmiudet 
väylävuosi antoi sinulle 
tutkinto-opintojen 
aloittamiseen?

Kenelle 
suosittelisit 
väyläopintoja?


