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Vapaasti valittavat opinnot 
 
 

Opintojaksokuvaukset 
 
 Itsetuntemus ja urasuunnittelu (hall) 
Self-Knowledge and Career Planning 

 

Koodi ja laajuus: OPIS0027, 2 op 

Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi 

Osaamistavoite: Opintojaksolla tarkastellaan uraan liittyviä erilaisia näkökulmia. Opintojakson 

jälkeen opiskelija osaa soveltaa niitä oman uransa suunnitteluun. 

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään uraan liittyviä teemoja ja perehdytään erityisesti osaamiseen. 

Jakson päätteeksi tehdään uraohjaajan tuella oman uran suuntaamiseen ja osaamisen 

kehittämiseen tähtäävä toimintasuunnitelma. 

Opetus: Luennot, yksilöohjaus, kirjallinen tehtävä. 

Kirjallisuus: 

1. Englanninkielisiä artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan n. 20–30 sivua. 

Suoritustapa: Läsnäolo luennoilla, kirjallinen tehtävä ja osallistuminen yksilöohjaukseen. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 

Vastuuhenkilö: Suunnittelija Krista Anttila/opintoasiat. 

Lisätiedot: Vapaavalintainen opintojakso. 

 
 
 Luottamustehtävät 
Position of Trust 

 
Koodi ja laajuus: OPIS0029, 1–4 op 
Sisältö: Opiskelijalle myönnetään aktiivisesta toiminnasta 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? 
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 ja todistus toiminnasta jätetään oman tiedekunnan/koulutusalan 
opintopäällikölle. Opintopäällikkö hyväksyy raportin sekä määrittelee myönnettävien 
opintopisteiden määrän.  
Lisätiedot: Opintojakso voidaan sisällyttää joko kandidaatti- tai maisteriopintojen vapaasti 
valittaviin opintoihin. 
 
 
 Työmarkkinatietous (hall.) 
Knowledge of the Labour Market 

 

Koodi ja laajuus: OPIS0031, 1 op 

Ajoitus: Kevätlukukausi 2011 

Osaamistavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa Vaasan yliopiston hallintotieteiden alan 

opiskelijoille pohjatietoja ja näkemystä työelämän ja työmarkkinoiden toiminnasta sekä tuoda 

esiin ne vaatimukset, jotka tänä päivänä kohdistuu alan osaajiin Suomessa. 

Sisältö: Opintojakso koostuu viidestä luennosta: 1) Mielekäs työura, 2) Työelämän laatu, 

3)Työelämän neuvottelut, 4) Suomalaisen työelämän lainsäädäntö, 5) Työelämän arki; uratarinoita 
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valmistuneilta. Opintojaksoon kuuluu myös workshop-tyyppinen harjoituskerta CV:n 

laatimisesta. Workshop ei ole pakollinen osa jakson suoritusta. 

Suoritustapa: Jakson suorittamiseksi vaaditaan pakollinen osallistuminen kaikille osaluennoille. 

Ei tenttiä. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 

Opettajat: Vierailijaluennoitsijat liitoista SVAL (Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto), TEK 

(Tekniikan Akateemisten Liitto) sekä SEFE (Suomen Ekonomiliitto). 

Lisätietoja: Opintojakso järjestetään yhteistyössä em. liittojen kanssa. Opintojakson voi 

sisällyttää osaksi vapaasti valittavia opintoja. Opintojaksolle on ilmoittauduttava. 

Vastuuhenkilö: Hallintotieteiden opintopäällikkö. 
 


