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1. ESITTELY
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijatyöryhmä perustettiin syksyllä 2014. Paradigma
toimii sillä periaatteella, että yliopisto pyrkii tukemaan opiskelijoiden työllistymistä ja tarjoamaan
opiskelijoille alan työkokemusta jo opiskeluaikana. Paradigma on opiskelijoiden itsenäinen työryhmä
tiedekunnassa, jonka puitteissa opiskelijat voivat kehittää oikeudellista osaamistaan tekemällä erilaisia
tehtäviä tiedekunnalle.
Vastaavasti tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunta saa käyttöönsä resurssin. Paradigma kokoaa
erilliset tutkimusapulaiset ja tarjoaa joustavasti palveluita opetusta, tutkimusta ja tiedekunnan juoksevien
asioiden hoitoon. Oikeustieteiden tiedekunnan lisäksi Paradigma tekee yhteistyötä koko yliopiston ja sen
sidosryhmien kanssa.
Paradigman taustalla on ajatus siitä, että yliopisto-opiskelun ei tarvitse olla vain lukemista. Paradigma onkin
osa tiedekunnan murrosta, kun uusi tutkintorakenne otettiin käyttöön. Siinä missä maailma muuttuu,
muuttuu myös toimintaympäristömme. Paradigma on opiskelijoiden vastaus muutoksiin tiedekunnassamme
ja yhteisössämme.
Opiskelijatapahtumien ja seminaarien yhteydessä Paradigma on esitellyt toimintamalliaan soveltuvaksi myös
muihin opetus- ja tutkimusalan laitoksiin. Paradigma on saanut myös kansallista huomiota. Paradigma sai
Suomen Lakimiesliitto ry:n myöntämän Vuoden opetusteko -palkinnon. Palkinto myönnettiin Juha Karhulle
ja Patrik Johanssonille ennakkoluulottomasta ja innovatiivisesta ratkaisusta lähentää opiskelijoita osaksi
yliopistoyhteisöä.
Ryhmän jäseneksi rekrytoidaan vuosittain oikeustieteiden opiskelijoita. Pyydämme kaikkia kiinnostuneita
hakemaan mukaan Paradigmaan ja tekemään yhdessä kaikille parempaa yliopistoa!
Lisätietoja
Paradigman
tiedekunta/Hallinto/Paradigma.

internet-sivulla

http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Oikeustieteiden-

2. HENKILÖT
Paradigman vastuuprofessorina toimi Juha Karhu. Patrik Johanssonin seuraajaksi Paradigman johtajaksi
valittiin Mikko Lindroos. Hän hoiti amanuenssin tehtävien ohessa Paradigman johtajan tehtävää lukuvuoden
2015–2016. Työryhmään kuuluivat assistenttina Elias Rauhala ja vanhoina työryhmän jäseninä Juhamatti
Etuaro, Samuli Keskitalo, Jussiveli Jukantupa ja Essi Törmänen sekä Meri-Tuulia Taipale, Karolina Hirvinen,
Oscar Spåre, Anniina Kaartometsä. Syksyllä uusiksi työntekijöiksi rekrytoitiin Julius Matilainen, Katarina
Rantala, Iiro Karjula, Sami Niemi, Noora Vainionpää, Ilona Saarenpää ja Heikki Forss.

3. TOIMEKSIANNOT
Paradigma suoritti toimeksiantoja usealta eri oikeudenalalta. Tehtävien laatu vaihteli erilaisista kattavista
selvitystöistä muistioiden ja materiaalien laatimisiin sekä tarkastuksiin. Haastavin ja laajin Paradigman
suorittama
toimeksianto
oli
Rovaniemen
kaupungin
tilaama
kansalaisopistopalveluiden
järjestämisvaihtoehtojen juridinen arviointi. Lisäksi työryhmää työllistivät erityisesti FOKI-tietokannan
päivitys, Laki ja oikeus -projekti, Airbeam-hanke, työoikeuden selvitykset sekä matkailijan sosiaaliturvaa
koskeva selvitys.
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Työryhmä kykenee selviämään vaativistakin toimeksiannoista tiukkojen aikataulujen puitteissa. Opiskelijat
pystyvät kantamaan heille annetun vastuun ja tuottamaan laadukasta oikeudellista tietoa.
Paradigma vastaa joustavasti ja nopeasti annettuihin tehtäviin. Vasteaika työryhmälle osoitettuihin
tiedusteluihin on yksi vuorokausi. Tavoiteaika tiedustelusta tehtävän aloittamiseen on yksi viikko. Tehtävät
suoritetaan opetus- ja tutkimushenkilökunnan valvonnan alaisuudessa tehokkaasti ja huolellisesti. Työn
tuloksista vastaa Paradigman johtaja.

3.1 Suoritetut tehtävät
Paradigma suoritti lukuvuoden 2015–2016 aikana runsaasti erilaisia toimeksiantoja aina tutkimuksen
teknisestä avustamisesta ja tiedonhausta laajojen selvitysten laatimiseen. Projektit ovat olleet
kertaluonteisia, jatkuvia tai toistuvia. Seuraavassa on lueteltu lukuvuoden aikana suoritetut tehtävät:




























AIRBEAM-hanke
o Ilmailuoikeuteen liittyvän hankkeen materiaalin päivitys ja tarkastaminen
Artikkeleiden lähdeluettelon ja viitteiden muokkaus julkaisufoorumille sopivaan muotoon
Kaamosluentojen oikeustapauksen suunnittelu ja toteutus
Ongelmalähtöiset seminaarit ONPOOL23
o Oikeustapausharjoitusten pitäminen
Työoikeuden selvitys I: työaika ja varallaolo
Työoikeuden selvitys II: kokemussäännöt
Nordic Conference on Legal Informatics 2015
Tilasuunnittelu: Future Law Space (LaY OTK)
Tenttiarkiston suunnittelu
Tenttiakvaarion kehittäminen
Kansainvälisten lähteiden hakeminen artikkeleihin
Teoksen asiasanahakemisto koostaminen
Webropol-kyselyn laatiminen tutkimukseen
Prosessioikeuden oppiaineen tutkimusapulaisen tehtävät
Muut juoksevat tiedekunnan asiat: kirjojen kopiointi, tilavaraukset, tilojen valmistelu,
opintosuoritusten tarkastaminen, kurssitietojen ajantasaisuus (WebOodi)
Tenttikirjallisuuden toimitus
Väitöskirjan lähteiden ja viitteiden tarkastus
Opetuksen ja kurssikokonaisuuksien suunnittelu
Vierailevien luennoitsijoiden kontaktointi
Luentonauhojen litterointi
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Lapin alaosaston sihteeröinti
Saksalais-pohjoismaalaisen lakimiesyhdistyksen kevätkokouksen järjestelyt Rovaniemellä
Verkkokurssien tuutorointi ja tehtävien tarkastaminen
o Rikosoikeuden pooli
o Sukupuoli ja oikeus
o Potilas- ja lääkintäoikeus
Tekes-hankkeeseen liittyvä selvitys tutkimusaineiston julkisuudesta
Hallinto-oikeuden oikeustapausten erittely
Opinnäytteiden lajittelu
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Väittely- ja retoriikkakurssin järjestäminen yhteistyössä ELSA Rovaniemen kanssa
Prosessioikeuden tutkimusapulaisen tehtävät
Matkailijan sosiaaliturva Suomessa -selvitys
Käytännön liikejuridiikkaa -kurssin suunnittelu ja toteutus
Matkailuoikeuden perusteet -verkkokurssin toteutus
OTK uudistettujen www-sivujen suunnittelu ja toteutus
Väitöskirjan tekijänoikeudelliset suhteet -selvitys
Vierailevien luennoitsijoiden markkinointi
Rovaniemen kaupungin kansalaisopistopalvelujen järjestämisvaihtoehtojen juridinen arviointi
FOKI – Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa
o Oikeustapausten kirjaaminen tietokantaan
Oikeustapauskilpailujen kartoittaminen
Tiedekunnan kirjallisuuden hyödyntäminen ainejärjestön kanssa
Tiedekunnan ilmoitustaulun suunnittelu
Vierailevien luennoitsijoiden matka- ja majoitusjärjestelyt
Vierailevien luennoitsijoiden markkinointi
Laki ja oikeus -projektin esiselvityksen laatiminen
o Matkailuun liittyvien elinkeino-oikeudellisten asioiden juridinen selvitys
Tenttiaineiston koostaminen

3.2 Vuosittaiset tehtävät








Varallisuusoikeuden poolin ryhmätyöviikon ohjaaminen
Common law -seminaari
Väittely ja retoriikka -kurssi
Kaamostapaus
Rikosoikeuden poolin tuutorointi
Käytännön liikejuridiikkaa -kurssi
FOKI-tietokannan päivittäminen

3.3 Yhteenveto tehtävistä:
Suoritettujen toimeksiantojen määrä:

60 kpl (2014–2015: 17 kpl)

Tehtyjen työtuntien yhteenlaskettu määrä:

1310 h (2014–2015: 1230 h)

Keskiarvo käytetystä työajasta/tehtävä:

22 h / tehtävä (2014–2015: 72 h)

Keskiarvo työtunneista per tekijä:

94 h / työntekijä (2014–2015: 72 h)

Tuntityöntekijöiden lisäksi Paradigmalla on ollut tiedekunnassa työntekijä (amanuenssi), joka on hoitanut
hallinnon ja osan tehtävistä.

