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Vapaasti valittavat opinnot 

 

 OPIS0033 Harjoittelu (HTK) 5 op 

 OPIS0029 Luottamustehtävät 1–4 op 

 OPIS0031 Työmarkkinatietous 1 op 

 OPIS0071 Urasuunnittelu (hall.) 1 op 

 OPIS0083 Oman osaamisen markkinointi ja työnhaku (hall.) 1 op 

 OPIS0034 Harjoittelu (HTM) 5 op 

 FILO1009 Tieteenfilosofia 3 op / FILO1011 Philosophy of Science 3 op 
 
 
Harjoittelu (HTK)  
Practical Training  
 
Koodi ja laajuus: OPIS0033, 5 op 
Osaamistavoite: Opiskelija tutustuu käytännön hallintotoimintaan. Harjoittelun 
tavoitteena on tutustuttaa opiskelija työyhteisön toimintaan ja antaa opiskelijalle 
mahdollisuus soveltaa yliopisto-opinnoissa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön 
työelämään. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia omaan alaan liittyvää 
työkokemusta sekä kokemusta työelämästä ja sen käytännöistä. Harjoittelussa 
opitaan tunnistamaan ja kehittämään omia työelämävalmiuksia; oman osaamisen 
reflektointi on osa harjoittelun suorittamista.  
Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjaksoinen, kokopäiväinen harjoittelu 
valtion, kunnan tai muun organisaation palveluksessa. Opiskelija kirjoittaa 
harjoittelusta raportin (laajuus 5–10 sivua). Raportin tulee sisältää organisaation 
ja omien työtehtävien kuvailua sekä omaa pohdintaa oppimisesta harjoittelun 
aikana suhteessa hallintotieteiden opintoihin. Vastuuopettajalle toimitetaan 
raportin lisäksi kopio työtodistuksesta. Raportti palautetaan Moodleen 
(kurssiavain: raportti). 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 
Ajoitus: Koko lukuvuosi. 
Vastuuopettaja: Hallintotieteiden koulutusvastaava. 
Pakollisuus: Harjoittelu on lkv 2017–18 alusta lukien vapaasti valittava jakso 
HTK-tutkinnossa. 
Lisätietoja: www.uva.fi/fi/for/student/studies/practice/internship/ 
 
 
 Luottamustehtävät  
Position of Trust 
 
Koodi ja laajuus: OPIS0029, 1–4 op 
Sisältö: Opiskelijalle myönnetään aktiivisesta toiminnasta Vaasan yliopiston 
hallituksen, tiedekuntaneuvoston tms. jäsenenä 1–2 opintopistettä sekä 
ylioppilaskunnan, edustajiston, ainejärjestön tai valtakunnallisen 
opiskelijajärjestön hallituksen jäsenenä toimimisesta 1–4 opintopistettä. 
Edellytyksenä opintopisteiden myöntämiselle on, että opiskelija kirjoittaa raportin 
toiminnastaan:  
1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka 

aktiivisesti? 
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2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä (vuorovaikutustaidot, 
kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot sekä 
johtamisvalmiudet)?  

3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa? Miten asioiden 
valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?  

Suoritustapa: Raportti sekä todistus toiminnasta jätetään koulutusvastaavalle. 
Koulutusvastaava hyväksyy raportin sekä määrittelee myönnettävien 
opintopisteiden määrän.  
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 
Vastuuhenkilö: Hallintotieteiden koulutusvastaava. 
Lisätiedot: Opintojakso voidaan sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin 
tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. 
 
 
Työmarkkinatietous (hall.) 
Knowledge of the Labour Market 

 
Koodi ja laajuus: OPIS0031, 1 op 
Osaamistavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa Vaasan yliopiston 
hallintotieteiden opiskelijoille pohjatietoja ja näkemystä työelämän ja 
työmarkkinoiden toiminnasta sekä tuoda esiin ne vaatimukset, jotka tänä päivänä 
kohdistuu alan osaajiin Suomessa. 
Sisältö: Opintojakso koostuu mm. seuraavista osista: CV, työhakemus, työelämän 
lainsäädäntö ja hallintotieteilijän asema työmarkkinoilla. 
Suoritustapa: Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 100 %:n läsnäoloa 
sekä oppimispäiväkirjan laatimista. Ei tenttiä. 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 
Opettajat: Vierailijaluennoitsijat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:stä, 
alumneja ym. 
Lisätietoja: Opintojakso järjestetään yhteistyössä Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ry:n sekä SYY-Wasan kanssa kanssa. Jakson voi sisällyttää osaksi 
vapaasti valittavia opintoja.  
Vastuuhenkilö: Hallintotieteiden koulutusvastaava. 
 
 
Urasuunnittelu (hall.) 
Career Planning 
 
Koodi ja laajuus: OPIS0071, 1 op 
Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi tai 2. vuoden syyslukukausi 
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työelämätaitoja ja käydään läpi, millaisia 
asioita opiskelijan tulee omakohtaisesti pohtia urasuunnittelua tehdessään. 
Opetus: Ryhmäkeskustelut (4–6 h) ja verkkotyöskentely. 
Kirjallisuus: Jaetaan Moodle-oppimisympäristössä. 
Suoritustapa: Pakollinen läsnäolo ryhmäkeskusteluissa ja osallistuminen 
verkkotyöskentelyyn sekä lopputehtävän suorittaminen. 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 
Vastuuhenkilö: Asiantuntija Sunna Vainiomaa, opiskelun ja opetuksen palvelut. 
Lisätiedot: Vapaavalintainen opintojakso. 
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Oman osaamisen markkinointi ja työnhaku (hallintotieteet) 
How to Market your Competence in Job Search 
 
Koodi ja laajuus: OPIS0083, 1 op 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ottaa huomioon työelämän osaamistarpeet 
ja markkinoida omaa osaamistaan työnhaussa. 
Sisältö: Opintojakso koostuu neljästä osiosta:  
1. Työelämän tulevaisuuden trendit – Millaisia osaajia etsitään kun valmistun 
2. Henkilöbrändäys alkaa jo opiskeluaikana – Miten hyödynnän omaa persoonaani 
ja osaamistani työnhaussa 
3. Vinkit unelmatyöpaikan löytämiseen – Mitä työnhaussa kannattaa huomioida 
4. Sosiaalinen media työnhaussa – Miten verkostoidun LinkedIn:in avulla 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennoitsijan jakama materiaali 
Toteutustavat: Osallistuminen luennoille (4h) sekä verkkotehtävä. 
Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo luennoilla sekä lopputehtävän suorittaminen. 
Opetus- ja suorituskieli: suomi  
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.  
Vastuuhenkilöt: Minna Kari/ urapalvelut  
Opettaja: Tiina Mäkinen/ Saranen Consulting 
Lisätietoja: Vapaavalintainen opintojakso 
 
 
Harjoittelu (HTM) 
Practical Training  
 
Koodi ja laajuus: OPIS0034, 5 op 
Osaamistavoite: Opiskelija osaa soveltaa teoreettisia valmiuksiaan käytännön 
työelämään (asiantuntijuutta syventävä harjoittelu). Harjoittelu tarjoaa 
mahdollisuuden hankkia omaan alaan liittyvää työkokemusta sekä kokemusta 
työelämästä ja sen käytännöistä. Harjoittelussa opitaan tunnistamaan ja 
kehittämään omia työelämävalmiuksia; oman osaamisen reflektointi on osa 
harjoittelun suorittamista.  
Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjaksoinen, kokopäiväinen harjoittelu 
valtion, kunnan tai muun organisaation palveluksessa. Opiskelija kirjoittaa 
harjoittelusta raportin (laajuus 5–10 sivua). Raportin tulee sisältää organisaation 
ja omien työtehtävien kuvailua sekä omaa pohdintaa oppimisesta harjoittelun 
aikana suhteessa hallintotieteiden opintoihin. Vastuuopettajalle toimitetaan 
raportin lisäksi kopio työtodistuksesta. Raportti palautetaan Moodleen 
(kurssiavain: raportti). 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 
Ajoitus: Koko lukuvuosi. 
Vastuuhenkilö: Hallintotieteiden koulutusvastaava. 
Pakollisuus: Harjoittelun voi sisällyttää HTM-tutkinnon vapaasti valittaviin 
opintoihin.  
Lisätietoja: www.uva.fi/fi/for/student/studies/practice/internship/ 
 
 
Tieteenfilosofia 
Philosophy of Science 



Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2017–18 / Vapaasti valittavat 21.9.17 

 

 4 

 
Koodi ja laajuus: FILO1009, 3 op 
Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteenfilosofian 
ja tieteen etiikan peruskysymyksiä sekä tieteelliseen käsitteen- ja 
teorianmuodostukseen ja selittämiseen liittyviä ongelmia. 
Suoritustapa: Luentokurssin (20 h) ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden 
kuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. 
Luentokurssin oheiskirjallisuus: M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede 
tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen. 
Kirjallisuuskuulustelu: Luentokurssin oheiskirjallisuus + A. Rosenberg, The 
Philosophy of Science: A Contemporary Introduction. 2nd edition. 
Arviointi: 1–5 tai hylätty. 
Vastuuopettaja: Filosofian professori. 
Järjestäjä: Filosofinen tiedekunta.  
 
 
Philosophy of Science 
 
Code and credits: FILO1011, 3 ECTS 
Period: The 2nd period in the autumn term. 
Aim of the course: On completing the course students will know basic questions 
of philosophy of science and ethics of science and problems related to concept and 
theory formation and explaining in science. 
Completion of the course: 10 hours of lectures on the starting points, 
objectives and requirements of scientific thinking and research. A book exam. 
Course literature: 

1) A. F. Chalmers, What Is This Thing Called Science? or J. Elster, Explaining 
Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences and 

2) Alex Rosenberg, The Philosophy of Science: A Contemporary Introduction. 
Second Edition. 

Teacher: Professor Tommi Lehtonen, Faculty of Philosophy. 
Grading: On a scale of 1–5 / fail.  
 
 
 
 


