
TULEVAISUUDEN 
REITIT 
YLIOPISTOON

KANSANOPISTOPÄIVÄT 9.10.2019



TRY-hanke 2018-2020
Mukana noin 30 oppiainetta 11 yliopistosta, tehtävänä luoda vaihtoehtoja todistusvalinnan 

rinnalle

Avointen yliopisto-opintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Tavoitteena kehittää ja pilotoida reittejä sekä niihin liittyviä ohjaus- ja neuvontapalveluita

Kolme valintareittiä: 

1.Näyttöreitti: yliopisto-opintoja toisen asteen opiskelijoille

2.Vaihtoehtoinen reitti: tutkintotavoitteista opiskelua toisen asteen opintojen jälkeen

3.Elinikäisen oppimisen reitti: opintopolkuja tutkinto-opiskeluun työelämässä oleville

Tavoitteena on reittien vakiinnuttaminen, jotta hakija pystyisi 

suunnittelemaan opintojaan pitkäjänteisesti, kun hakukohteen 

valintaperusteet ovat tiedossa.

Lisätietoa hankkeesta: jyu.fi/try





HANKKEEN TILANNE JUURI  NYT

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa on tällä hetkellä 
suunnittelu- ja pilotointivaihe. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erilaiset 
reittivaihtoehdot tutkintokoulutuksiin ovat vielä 
kehittämistyön alla eri oppiaineissa ja hakukohteissa. 

Kiinnostavia pilotteja käynnissä ja keväällä 2020 
tulossa useita kevätväyliä ja näyttöreittejä.
ppuun mennessä.



TRY-hanke auttaa yliopistoja hyödyntämään avoimen 
yliopiston opintoja opiskelijavalinnassa.

Hankkeen tehtävänä on tuottaa pilotoinnin avulla malleja 
erilaisiin hakureitteihin, joita yliopistot voivat käyttää 
osana opiskelijavalintoja, todistusvalinnan ja 
valintakokeiden rinnalla.

TRY:n tuottamien mallien on tarkoitus valmistua vuoden 
2020 loppuun mennessä..



JYU. Since 1863. 68.10.2019



Helsingin yliopiston koulutusohjelmat 
hankkeessa

Kasvatustieteet

-> Hankeaika käytetään Avoimen väylän suunnitteluun

Oikeustiede

-> Hankeaika käytetään Avoimen väylän suunnitteluun

Sosiaalitieteet

-> Näyttöreitti (5 op) käytössä keväällä 2020 tutkinto-opiskelijoiden valinnassa

Teologia ja uskonnontutkimus

-> Työstetään näyttöreittiä 

-> Pedagogiset ratkaisut pilotoinnissa

-> Verkkokurssi Avoimessa yliopistossa





Suunnittelu:

7.9.2019 Teologian ja uskonnontutkimuksen identiteetti 9

Tuk-1001 Johdatus teologiaan ja 
uskonnontutkimukseen

Yhteiset tavoitteet ja sisällöt & 
arviointiperusteet -> käännetään toistemme 
materiaaleja

Sosiaalitieteet (HY ja 
TUni)

Yhteistyö tieteellisen ajattelun osiossa





Mitä uutta hankkeen myötä?

Koulutusohjelmien välinen yhteistyö

-> Halu yhtenäistää käytäntöjä

-> Työskennellään yhdessä kurssimateriaalien kanssa

-> Keskustelu, mitä yliopisto-opiskelu vaatii

-> Koulutusohjelmien erityispiirteiden/ painotusten huomioiminen

Yliopistojen välinen valtakunnallinen yhteistyö

-> Hyvien käytäntöjen levittäminen

-> Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen

-> Keskustelu väyläopintojen periaatteista ja kriteereistä

-> Tiedotus, neuvonta ja ohjauspalveluiden kehittäminen

Lisäksi:

-> Uusia väyliä kohteisiin, joissa ei ollut aiemmin Avoimen väylää

-> Väylän kautta valittavien opiskelijoiden määrän lisääminen

-> Valintaperusteiden vahvistaminen useammaksi vuodeksi



Avoimen väylä

Pääsääntöisesti maksullisia opintoja

Väyläopintoja on pääasiassa kahta tyyppiä:
*Ilmoittaudutaan ryhmään, jossa opiskelija tietää saavansa tutkinto-
opintopaikan, mikäli hän suorittaa hakukelpoisuusopinnot vaaditulla tavalla.

-> (Esim. UEFin teologian väylä. Vrt. myös DEFA-hanke HY:ssä 
tietojenkäsittelytiede)

*Kuka tahansa voi suorittaa hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot. 
Hakuvaiheessa otetaan kaikki tai muodostetaan valintajono.

-> Suurin osa väylistä on tätä tyyppiä.



SEURAA JA KESKUSTELE

#toinenreittiyliopistoon

#korkeakoulutusuudistuu




