Näihin harjoittelupaikkoihin on tarjolla Lapin yliopiston tuki

Hakuaika kaikkiin alla mainittuihin harjoittelupaikkoihin on
27.1. – 16.2.2020 ellei hakuilmoituksessa ole ilmoitettu toisin.

LAPPI
1. POLIISIN INFORMAATIOTEKNOLOGIAKESKUS, ROVANIEMI
Kuvaus: Poliisin informaatioteknologiakeskus tuottaa ja kehittää poliisitoimintaan ja
poliisikoulutukseen liittyviä valtakunnallisia ICT-palveluja sekä vastaa poliisin tietoteknisten
vaatimusten yhteensovittamisesta. Tähän tehtävään liittyen keskus vastaa mm. poliisin
valtakunnalisten tietojärjetelmien ja niihin liittyvien ICT-palvelujen hankinnasta ja
toimittajahallinnasta. Keskuksella on vastuullaan n. 100 tietojärjestelmää, 115
toimittajasopimusta ja 70 kotimaista ja ulkomaista toimittajaa alihankkijoineen.
Oikeustieteen harjoittelijan työtehtäviä ovan ennen kaikkea sopimuslakimiestä ja muita
hankinnan asiantuntijoita avustavat työt hankinta- ja sopimusasioissa, kuten kilpailutus- ja
sopimusasiakirjojen katselmointi, oikoluku ja kommentointi, asiakirjojen alustava
työstäminen, asiakirjojen vienti asianhallintajärjestelmään sekä hankintoihin ja sopimuksiin
liittyvät juridiset tiedonhaut ja selvitykset.
Työ edellyttää vähintään perustietoja sopimus-, velvoite- ja immateriaalioikeudesta sekä
Microsoftin tavanomaisten toimisto-ohjelmistojen (Word, Excel ja Outlook) hyvää hallintaa.
Työ edellyttää omatoimisuutta, tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä. Eduksi katsotaan kokemus ja
osaaminen ICT-alalta, ICT-juridiikasta ja kaupallisista sopimuksista.
Ajankohta ja kesto: 3 kk toukokuu-heinäkuu 2020, tai sopim. mukaan
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: Kelan työssäoloehdon väh. palkka - 1500€/ kk, kts. alla oleva tarkennus.

Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Palkan määrä riippuu opintojen
vaiheesta ollen vähintään Kelan määrittämä palkansaajan työssäoloehdon mukainen v.
2020 -&gt; yli 60% opinnoista valmiit 1500€/ kk. Opintojen vaihe tarkistetaan virallisesta
opintosuoritusotteesta. Toivotaan, että valittavalla olisi mahdollisuus harjoittelutukeen.
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2020-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen:
koulutus.poliisihallitus@poliisi.fi otsikolla Harjoittelija/ POL IT-keskus/ Oma nimi.

Tehtävästä antaa lisätietoja sopimuslakimies Ari Koivumaa, ari.koivumaa@poliisi.fi, p. 0295
481 591.

Muut lisätiedot: henkilöstösuunnittelija Sari Sohlman, sari.sohlman@poliisi.fi, p. 0295 481
633. Haastatteluun valittavilta henkilöiltä pyydetään suostumus turvallisuusselvityksen
tekemiseen.
Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Poliisihallitus
Yhteyshenkilö: Sari Sohlman
Osoite: Asemapäällikönkatu 14, PL 22, 00521 Helsinki
Kemijoen itäpuolentie 63, 96400 Rovaniemi
Puhelinnumero: 0295 481 633
Sähköposti: koulutus.poliisihallitus@poliisi.fi
Ilmoittajan nimi: Sari Sohlman
Ilmoittajan sähköposti: sari.sohlman@poliisi.fi

2. LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS, ROVANIEMI JA KEMI
Lapin käräjäoikeudessa on kansliat Rovaniemellä ja Kemissä sekä istuntopaikat Ivalossa,
Kittilässä, Sodankylässä ja Utsjoella. Henkilöstöä on noin 70, joista 20 on tuomareita.
Käräjäoikeudessa on kaksi lainkäyttöosastoa, joista toisen päävastuualue on rikosasioiden
käsittely ja toisen laajojen riita-asioiden käsittely, sekä hallinto-osasto. Harjoittelija voi
sijoittua joko Rovaniemen tai Kemin kansliaan.
Harjoittelijalle laaditaan harjoittelusuunnitelma, jonka mukaisesti harjoittelija työskentelee
käräjäoikeuden eri yksiköissä määrätyn ajan. Näin harjoittelija saa hyvän kokonaiskuvan
käräjäoikeuden toiminnasta. Pääasiallisesti harjoittelijan tehtävänä on avustaa yksikön
käräjäsihteereitä. Perehdyttämisen jälkeen harjoittelija voi tehdä joitakin tehtäviä myös
itsenäisesti. Harjoittelijalla on mahdollisuus osallistua oman mielenkiinnon mukaan
käräjäoikeuden istuntoihin ja laajentaa omaa osaamistaan.
Edellytämme, että hakija on opiskelija ja opintoja on vähintään 160 opintopistettä.
Lisäedellytyksenä on se, ettei harjoittelija ole aikaisemmin suorittanut harjoittelua, johon on
myönnetty koulutustukea. Eduksi katsotaan hyvä opintomenestys ja työkokemus
ammattialalta. Tehtävään valittavalta odotamme oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä,
asiakaspalvelutaitoja ja joustavuutta.
(Harjoittelupaikka)
Ajankohta ja kesto: Harjoittelun kesto on kolme kuukautta kaksi harjoittelijaa valitaan
keväkaudelle ja kaksi syyskaudelle
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: Y1 palkkaluokka (1.511,67 euroa)

Harjoittelijoiden määrä: 4
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu vaatii yliopiston tuen.
Sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 21.02.2020
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemuksen liitteeksi liitettävä väliaikainen opintosuoritusote.
Koulutusalavalinta: Oikeustiede

Lapin käräjäoikeus
Valtakatu 17, 96200 Rovaniemi
sähköposti: lappi.ko@oikeus.fi
Riitta Ollonen
p. 0295650156
email: riitta.ollonen@oikeus.fi

3. ROVANIEMEN HOVIOIKEUS

Kuvaus: Harjoittelija toimii valmistelusta vastaavan tuomarin / esittelijän avustavana
lakimiehenä asian valmistelussa ja käsittelyssä. Lisäksi hän tutustuu hallintokanslian,
osastokanslioiden ja kirjaamon tehtäviin. Harjoittelijalta edellytetään pitkälle edenneitä
oikeustieteen opintoja, taitoa hakea oikeudellista tietoa sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.
Harjoittelijan tulee olla opiskelija.
Ajankohta ja kesto: 1.9. - 30.11.2020
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1511,67 euroa/kk
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelun edellytyksenä on
yliopiston myöntämä harjoittelutuki.
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2020-02-17

Ilmoituksen lisätiedot:
Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Rovaniemen hovioikeus
Yhteyshenkilö: Hannu Gyldén
Osoite: Valtakatu 10 - 12, PL 8210, 96101 Rovaniemi
Puhelinnumero: 0295641800
Sähköposti: rovaniemi.ho@oikeus.fi

Ilmoittajan nimi: Hannu Gyldén
Ilmoittajan sähköposti: hannu.gylden@oikeus.fi

4. LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO

Kuvaus: Haemme oikeustieteen opiskelijaa harjoittelijaksi Lapin aluehallintoviraston
peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle (työskentelypaikkakunta Rovaniemi tai
muu erikseen sovittava paikkakunta).
Harjoittelijan keskeisin tehtävä on perehtyminen kanteluratkaisuihin niitä anonymisoimalla
ja tuottamalla niistä esimerkit julkiseen käyttöön. Lisäksi harjoittelija osallistuu
kiinteistönvälitysliikkeiden vastuuvakuutusasioiden tarkastamiseen, yhteisöoikeudellisten
asioiden käsittelyyn ja kanteluratkaisuiden valmisteluun (ml. sosiaali- ja terveydenhuolto).
Haemme ensisijaisesti opintojensa loppuvaiheessa olevaa oikeustieteen opiskelijaa, jolla
on hallinto-oikeuden opintokokonaisuus suoritettuna. Harjoittelijalta edellytetään hyviä
kirjallisen viestinnän taitoja. Lisäksi odotamme harjoittelijalta tarkkuutta, oma-aloitteisuutta,
hyviä vuoro-vaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kykyä toimia itsenäisesti ja tiimin jäsenenä.
Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön
toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa,
peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä
turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja
työympäristöä. Virasto on savuton.
Hoidamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkintä-, elintarvike-, kuluttaja- ja
alkoholihallinnon alueellista elinkeinovalvontaa ja lupahallintoa. Edistämme julkisen ja
yksityisen palvelu- ja elinkeinotoiminnan asianmukaisuutta sekä ohjaamme ja tuemme
palveluntuottajien toimin-taedellytyksiä. Vaikutamme ihmisten perusoikeuksiin ja
oikeusturvaan myös ratkaisemalla kanteluja.
Ajankohta ja kesto: Ajankohta sovittavissa, kesto 3 kk
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1211 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelijalle maksetaan Kelan
työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkka, joka on 1211€ vuonna 2019

Harjoittelijaksi valittavan edellytetään saavan yliopiston myöntämä harjoittelutuki
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi

Viimeinen hakupäivä: 2020-02-29
Ilmoituksen lisätiedot: Hae paikkaa sähköpostitse osoitteella Saana-Kaisa.ylitalo@avi.fi.
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Saana-Kaisa Ylitalo, joka toimii myös opiskelijan ohjaajana.

Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Lapin aluehallintovirasto
Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Saana-Kaisa Ylitalo
Osoite: Valtakatu 2 96101 Rovaniemi
Puhelinnumero: 0295 017 367
Sähköposti: saana-kaisa.ylitalo@avi.fi

Twitter: @avitwiittaa
Ilmoittajan nimi: Kristiina Poikajärvi
Ilmoittajan sähköposti: kristiina.poikajarvi@avi.fi

5. LAPIN POLIISILAITOS, OIKEUSYKSIKKÖ
Viimeinen päivä harjoittelupaikkatarjoukselle on 13.12.2019. Tein hakemuksen
Aarresaareen, mutta lisäksi laitan vielä tähänkin sähköpostiosoitteeseen, koska on vähän
epäselvää, miten tässä pitäisi toimia, että varmistamme mukana olomme, kun valitsette
harjoittelutukea saavat työpaikat. Ohjaajana harjoittelijalle on poliisilakimies Jan Fordell.
Työn kuvaus ja edellytetty osaaminen: Haemme korkeakouluharjoittelijaa Lapin
poliisilaitoksen oikeusyksikköön 18.5. - 31.8.2020 väliselle ajalle.
Harjoittelijan sijoituspaikka on Rovaniemen pääpoliisiasema.
Lapin poliisilaitoksen oikeusyksikkö vastaa mm. poliisilaitoksen lakimiespalveluista,
laillisuusvalvonnasta, hankintojen kilpailuttamisesta, vahingonkorvausasioista, ja
poliisilaitokselle tehtyjen kanteluiden ratkaisuista. Oikeusyksikön harjoittelijan tehtäviin
kuuluu edellä mainittujen asioiden valmistelu. Harjoittelijalle voidaan antaa myös muita
hallintoon kuuluvia tehtäviä.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella
henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Hakijalta odotamme
Harjoittelu on tarkoitettu oikeustieteiden opiskelijalle, jonka opinnot ovat loppuvaiheessa tai
jonka suoritetut opinnot tukevat haettavaa tehtävää. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyvää
yhteistyökykyä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja palveluhenkisyyttä sekä tietotekniset
perusvalmiudet.
Hakijalle katsotaan eduksi poliisihallinnon sekä hallintolakiprosessin tuntemus.
Ajankohta ja kesto: 18.05.2020-31.08.2020

Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1.500
Sijainti: Lappi
Harjoittelijoiden määrä: 1
Viimeinen hakupäivä: 2020-01-30
Ilmoituksen lisätiedot: Lisätietoja: poliisilakimies Jan Fordell
s-posti: jan.fordell@poliisi.fi
puh. 0295 466 206
Koulutusalavalinta: Oikeustiede
Valitse yliopistot: Lapin yliopisto
Työnantaja: Lapin poliisilaitos
Yhteyshenkilö: Jan Fordell, poliisilakimies
Osoite: Hallituskatu 1 A, 96100 Rovaniemi
Puhelinnumero: 02954 66206
Sähköpostiosoite: jan.fordell@poliisi.fi
Ilmoittajan nimi: Ritva Pinoniemi, henkilöstön kehittämisasiantuntija Ilmoittajan sähköposti:
ritva.pinoniemi@poliisi.fi

6. DIGI- JA VÄESTÖVIRASTO, ROVANIEMI JA KEMI

Holhoustoimen tehtävät (lupa-asiat, edunvalvojan määräämiset, edunvalvontavaltuutukset,
tilintarkastukset y.) sekä tutustuminen muihin viraston tehtäviin.
Opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija. Perhe- ja perintöoikeuden,
persoonallisuusoikeuden, velvoite- ja esineoikeuden sekä prosessioikeuden suorittaminen
katsotaan eduksi.
(Työpaikka)
Mahdollista tehdä myös opinnäytetyö
Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-elokuulle 2020 tai sopimuksen mukaan
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: VL 10 (2026,51 e/kk)
Sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 28.02.2020
Ilmoituksen lisätiedot: Julkaisupäivä ja hakuaika yliopiston ilmoituksen mukaisesti.
Harjoittelu voi tapahtua Rovaniemellä tai Kemissä. Hakemuksesta tulee ilmetä kummalle
paikkakunnalle hakija hakee. Harjoittelijoiden lukumäärä 2
Koulutusalavalinta: Oikeustiede

Digi- ja väestötietovirasto
Keskuspuistokatu 20-22
94100 Kemi
Anu-Erika Mäntylä
p. 029 55 39238
email: anu-erika.mantyla@dvv.fi

7. LAPIN POLIISILAITOS, LUPASEKTORI
Harjoittelijan sijoituspaikka on pääpoliisiasema Rovaniemi.
Lupasektorin harjoittelijan tehtäviin kuuluu luvanhaltijoiden (ase-, ajokortti - ja turva-alan
luvat) rekisteriseuranta ja raporttien laadinta lupavalvonnalle ja ajo-oikeuspäätösten
valmistelu. Harjoittelijalle voidaan antaa myös muita lupahallinnon tehtäviä.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella
henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja
osoitteessa www.supo.fi
Hakijalta odotamme:
Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja
palveluhenkisyyttä sekä tietotekniset perusvalmiudet.
Hakijalle katsotaan eduksi hyvä englannin kielen suullinen taito sekä hallintolakiprosessin
tuntemus.
Harjoittelijoiden määrä: 1
Ajankohta ja kesto: 1.6. - 30.8.2020
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: 1500
Sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 30.03.2020
Ilmoituksen lisätiedot: Muut tehtävään liittyvät tiedot
Korkeakouluopiskelijan harjoittelulla tarkoitetaan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin
pakollisena tai valinnaisena kuuluvaa opintojaksoa.
Harjoittelijan tulee olla kirjoilla korkeakoulussa tai yliopistossa ja ei ole vielä suorittanut
tutkintoa. Harjoittelijana voivat kuitenkin olla opintojaan jatkavat korkea-asteen välitutkinnon
suorittaneet.
Haastatteluun kutsuttavilta opiskelijoilta toivomme virallisen opintorekisteriotteen lisäksi
kirjallista todistusta koululta, jossa selviää:
• saako suorituksen/opintopisteitä harjoittelusta pakollisiin tai valinnaisiin opintojaksoihin?
• onko kirjoilla opiskelijana eli ei ole vielä valmistunut?
• kuinka paljon opintoja on suoritettuna ja mikä on tutkinnon vaatima
kokonaisopintopistemäärä

Koulutusalavalinta: Ei koulutussidonnainen
Lapin poliisilaitos, Rovaniemen pääpoliisiasema
Hallituskatu 1 A, 96400 Rovaniemi
www.poliisi.fi
Lupapäällikkö Maarit Koivuniemi p. 0295 466 146 tai Komisario Hannu Partanen p. 0295
466 299
p. 0295 466 146
email: maarit.koivuniemi@poliisi.fi

OULU

1. POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja
muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan hallintolainkäyttöasioissa
(586/1996) tai muussa laissa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden sijaintipaikka on Oulu,
minkä lisäksi sillä on suullisia käsittelyjä varten pysyvä istuntopaikka Rovaniemellä.
Tuomiopiiriin kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on avoinna yksi harjoittelijan paikka vuodelle 2020.
Pääasiassa korkeakouluharjoittelija toimii Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa esittelijän
apuna päätösluonnosten tekemisessä. Harjoittelijan tehtävänkuvaan voi kuulua myös muita
lainkäyttötöitä sekä lainkäyttösihteereiden toimenkuvaan kuuluvia toimistotöitä. Lue lisää
meistä ja valtiolla työskentelystä osoitteessa www.valtiolle.fi.
Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hallintolainkäyttöön ja hallinto-oikeuden toimialaan
kuuluviin asioihin. Harjoittelijalta odotamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä
kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Hakijan tulee olla opiskelija. Parhaat
edellytykset työntekoon on opiskelijalla, jolla on jo mahdollisimman paljon oikeustieteen
opintoja suoritettuna.
Ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2020
Työaika: kokoaikatyö
Palkka: 1 511,67 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Harjoittelu edellyttää yliopiston maksaman harjoittelutuen.
Harjoittelupaikan Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 13.02.2020
Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella
henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja
osoitteessa www.supo.fi.

Työnantaja: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Yhteyshenkilö: Hallintopäällikkö Hilppa Tuomola
Osoite:
PL 189 (Isokatu 4)
90101 Oulu
029 56 42867
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

2. OULUN SEUDUN ULOSOTTOVIRASTO
Oulun seudun ulosottovirasto hakee korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.6.2020-31.8.2020.

Harjoittelijan tehtäviä ovat mm. täytäntöönpanoperusteiden tarkastaminen, lausuntojen
laatiminen ulosottovalituksiin, erilaisten päätösten valmistelu ja laatiminen itseoikaisuihin,
realisointiin sekä erilaisiin toimenpiteisiin osallistuminen myös kihlakunnanulosottomiehen
työssä.
(Harjoittelupaikka)
Ajankohta ja kesto: 1.6.2020 - 31.8.2020
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: 1511
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelupaikkaan voidaan valita
Lapin oikeustieteiden tiedekunnan opiskelija jolla on hakuajan päättyessä suoritettuna
opintoja vähintään 160 opintopistettä ja joka ei ole aiemmin ollut tiedekunnan
harjoittelupaikassa.
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 14.02.2020
Ilmoituksen lisätiedot: Ulosotto on osa oikeuslaitosta. Ulosottovirastojen tehtävänä on
tuomioistuinten antamien tuomioiden täytäntöönpano sekä esimerkiksi maksamattomien
sakkojen perintä. Velkojille tilitetään vuosittain yhteensä noin miljardi euroa. Ulosotolla on
myös muita tehtäviä kuten häätöjen sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien
päätösten täytäntöönpano. Tavoitteenamme on tehokas, korkealaatuinen ja taloudellinen
ulosottojärjestelmä, joka edistää yhteiskunnan oikeusturvaa.
Koulutusalavalinta: Oikeustiede
Oulun seudun ulosottovirasto
Rata-aukio 2, 90130 Oulu

https://oikeus.fi/ulosotto/oulunseudunulosottovirasto/fi/index.html
Outi Rantahalvari
p. 029 56 29111
email: outi.rantahalvari@oikeus.fi

3. KAINUUN KÄRÄJÄOIKEUS

Kuvaus: Hakemus-, riita- ja rikosasioiden valmistelu ym.
Ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2020
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1500 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää yliopiston
tuen 1-2 kuukaudeksi
Harjoittelupaikan sijainti: Kainuu

Viimeinen hakupäivä: 2020-02-29
Ilmoituksen lisätiedot:
Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Kainuun käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Laamanni Pekka Määttä
Osoite: Lönnrotinkatu 2a
87100 KAJAANI
Puhelinnumero: 02956 49464
Sähköposti: pekka.maatta@oikeus.fi
Ilmoittajan nimi: Liisa Kärki
Ilmoittajan sähköposti: liisa.karki@oikeus.fi

4. POHJOIS-SUOMEN VEROTOIMISTO
Kuvaus: Pohjois-Suomen verotoimisto tarjoaa oikeustieteen opiskelijoille 1-2
harjoittelupaikkaa kesäksi Ouluun, Rovaniemelle tai Kemiin. Harjoittelija pääsee ohjaamaan
ja neuvomaan asiakkaita sekä tekemään henkilöasiakkaiden verovalvontaa,
verotustapausten valmistelua tai verotuspäätöksiä.
Harjoittelijoilta odotamme
- oikeustieteen opintoja (vähintään 160 opintopistettä)
- verolainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntemusta,
- sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
- aloitteellisuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja hyvää päätöksentekokykyä
- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluvalmiuksia
- itsenäistä ja aktiivista työskentelyotetta.
Suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito on välttämätöntä.
Ajankohta ja kesto: 11.5.-30.9.2020
Työaika: Kesätyö
Palkka: 1966,26 euroa kuukaudessa
Harjoittelijoiden määrä: 1-2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Edellytyksenä on oikeustieteiden
tiedekunnan tuki, joka sisältyy ilmoitettuun palkkaan.
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2020-01-12 (avoin)
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset toivomme sähköpostitse. Sähköpostiosoitteemme ovat
muotoa etunimi.sukunimi@vero.fi
Koulutusala(t): Oikeustiede

Työnantaja: Verohallinto/Pohjois-Suomen verotoimisto
Yhteyshenkilö: toimistopäällikkö Pirjo Honkanen 0295134420 ja toimistopäällikkö Elina
Leppälä-Hyyryläinen 0295134439
Osoite: Torikatu 34 B, 90101 Oulu
Rovaniemen toimipiste, Hallituskatu 5C, 96100 Rovaniemi
Kemin toimipiste, Meripuistokatu 16, 94100 Kemi
Ilmoittajan nimi: Pirjo Honkanen
Ilmoittajan sähköposti: pirjo.honkanen@vero.fi

5. OULUN KÄRÄJÄOIKEUS
Työn kuvaus ja edellytetty osaaminen: Käräjäsihteerin tehtävät, mm. käsiteltävien asioiden
hallinnointi, kirjallinen valmistelu, pöytäkirjan pitäminen istunnossa ja asiakaspalvelu.
Lisäksi tehtäviin kuuluu käräjätuomarin avustaminen istuntoihin valmistautumisessa ja
tuomion laatimisessa.
Haemme opintojen loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa, jolla on suoritettuna rikos- ja
prosessioikeus. Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 160 opintopistettä 31.1.2020
mennessä. Hakijan tulee olla opiskelijana Lapin yliopiston oikeustieteellisessä
tiedekunnassa. Harjoittelupaikkaa täytettäessä kyseeseen voi tulla vain sellainen
oikeustieteen opiskelija, joka ei aiemmin ole ollut tiedekunnan harjoittelupaikassa.
Ajankohta ja kesto: Harjoittelujakso sijoitetaan ajalle 1.5.-31.10.2020, 3 kuukautta.
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1511,70 /kk
Harjoittelijoiden määrä: 3
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää
harjoittelutuen.
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 2020-02-28
Ilmoituksen lisätiedot:
Koulutusalavalinta: Oikeustiede
Valitse yliopistot: Lapin yliopisto
Työnantaja: Oulun käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: hallintojohtaja Jari Lehtelä
Osoite: Rata-aukio 2, 90130 Oulu
Puhelinnumero: 029 56 49515
Sähköpostiosoite: oulu.hallinto.ko@oikeus.fi Verkkosivunne osoite muodossa http://....
Osoite voi olla myös
Ilmoittajan nimi: Ritva Pietilä
Ilmoittajan sähköposti: ritva.pietila@oikeus.fi

ETELÄ-SUOMI

1. SYYTÄJÄLAITOS, VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ
Syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto hakee korkeakouluharjoittelijaa seuraavasti:
1 harjoittelija (ID 25-1042-2019, hakuaika on 20.1. – 2.2.2020)
Henkilöstöhallinnon asiantuntija Seija Lehtonen
Puh. 029 56 20843
heha.syyttaja(at)oikeus.fi
Syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto

2. SYYTTÄJÄLAITOS, ITÄ-SUOMEN SYYTTÄJÄALUE
Syyttäjälaitos, Itä-Suomen syyttäjäalue hakee korkeakouluharjoittelijaa seuraavasti:
1 harjoittelija (ID 25-1045-2019, hakuaika on 20.1. – 2.2.2020)
Henkilöstöhallinnon asiantuntija Seija Lehtonen
Puh. 029 56 20843
heha.syyttaja(at)oikeus.fi
Syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto

3. LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS
Korkeakouluharjoittelijat työskentelevät rikostutkintaa avustavissa tehtävissä, muun muassa
rikosilmoitusten kirjaamistehtävissä, esikunnan päätösten ja esitutkinnan
rajoittamisesitysten valmistelutehtävissä sekä asiakirjahallintoa tukevissa tehtävissä.

Tehtäviin voi kuulua myös kirjallisten tutkintapyyntöjen seulontaa ja kirjaamista sekä
päätöksiin liittyvää juridista valmistelua, postitukseen ja arkistointiin liittyviä tehtäviä sekä
asiakaspuhelimen päivystystehtäviä.
Hakijalta odotamme oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä monipuolista
tietoteknistä osaamista. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antavat 2-4 vuoden
oikeustieteen opiskelut.
(Harjoittelupaikka)
Ajankohta ja kesto: 7.1.2020 tai sopimuksen mukaan
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: 1187 eur - 1500 eur /kk
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopisto-opiskelijoiden palkka
riippuu opintojen vaiheesta seuraavasti: alle 40 % opinnoista valmiina: Kelan määrittelemä
vähimmäispalkka (1187 eur/kk), 40-60% opinnoista valmiina: 1300 eur/kk ja yli 60%
opinnoista valmiina: 1500 eur/kk. Opintojen vaihe tarkistetaan virallisesta
opintosuoritustodistuksesta. Hakija vastaa, että harjoittelujakso voidaan lukea hyväksi
opiskeluissa. Edellytämme yliopiston myöntämää tukea harjoitteluun.
Sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 20.11.2019
Ilmoituksen lisätiedot: Hakuaika päättyy: 20.11.2019 klo 16.15
Turvallisuusselvitys:
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella
henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja
osoitteesta: www.supo.fi
Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti www.valtiolle.fi -internetsivuston kautta
ID-nro 26-1479-2019.
Hakemuksen voi toimittaa myös Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kirjaamoon osoitteella:
kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi. Hakemuksessa on mainittava tehtävän ID-numero.
Koulutusalavalinta: Oikeustiede
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Nihtisillankuja 4, 02630 Espoo
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=26-1479-2019
Rikoskomisario Petteri Hyytiäinen
p. 0295 438 211
email: petteri.hyytiainen@poliisi.fi

4. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS

Kuvaus: Käräjäoikeudet käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioista. Suomessa on 20
käräjäoikeutta, joista Pirkanmaan käräjäoikeus on maan kolmanneksi suurin.
Henkilökunnan lukumäärä on noin 160. Tuomiopiiriin kuuluu 22 kuntaa ja yli puoli miljoonaa
asukasta.
Korkeakouluharjoittelijat hoitavat käräjäsihteerin tai haastemiehet tehtäviä
käräjäoikeudessa. Käräjäsihteerin toimenkuvaan kuuluu erilaisiin tuomioistuinmenettelyihin
liittyvät tehtävät, kuten esimerkiksi hakemus-, riita- tai rikosasioiden kirjallinen valmistelu ja
asiakaspalvelu.
Haastemiehen tehtäviin kuuluu asiakirjojen tiedoksianto ja asiakaspalvelu. Tehtävä
edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.
Hakemukseen voi laittaa toiveen siitä, haluaako suorittaa harjoittelun käräjäsihteerin vai
haastemiehen tehtävissä. Harjoittelu on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville
opiskelijoille. Suoritettuna tulisi olla vähintään 160 opintopistettä.
Odotamme hakijoilta hyviä IT-taitoja, yhteistyökykyä, asiakaspalvelutaitoa, kykyä omaaloitteeseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä joustavuutta.

Harjoittelupaikkojen määrä: 1
Ajankohta ja kesto: Ajoittuu ajalle 1.5. - 30.9.2020, harjoittelun kesto 3 kk
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1.511, 67 euroa/kk
Harjoittelijoiden määrä: 0
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Hakemuksesta tulee käydä ilmi,
onko opiskelijalla yliopiston myöntämä harjoittelutuki/seteli.
Harjoittelupaikan sijainti: Pirkanmaa
Viimeinen hakupäivä: 2020-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen
pirkanmaa.ko@oikeus.fi.
Hakemukseen on hyvä liittää kopio opintosuoritusotteesta.
Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Pirkanmaan käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Markku Ratilainen
Osoite: Kelloportinkatu 5 A
33100 TAMPERE
Puhelinnumero: 050 5215101
Sähköposti:

Ilmoittajan nimi: Sirpa Saviniemi
Ilmoittajan sähköposti: sirpa.saviniemi@oikeus.fi
5. KESKUSRIKOSPOLIISI, OIKEUSYKSIKKÖ
Kuvaus: Toimiminen Keskusrikospoliisin Esikunnassa Vantaalla oma-aloitteisena
valmistelijana seuraavissa oikeudenaloihin kuuluvissa asioissa: rikosoikeus,
prosessioikeus, hallinto-oikeus ja siviilioikeus mm. sopimusoikeuden osalta.
Harjoittelijan käytännön tehtävät liittyvät mm. hallintokanteluiden vastaamisvalmisteluihin,
erilaisiin lausuntoihin ja niiden valmistelutehtäviin, laillisuusvalvontaan sekä esikunnan
oikeudelliseen tukemiseen. Jossain määrin arvioitavaksi tulee myös virkamiesoikeuteen ja
hankintatoimeen liittyviä kysymyksiä.
Hakijalta odotetaan kykyä oikeudelliseen ajatteluun erityisesti rikos- ja prosessioikeuden
alalta, riittävää englannin ja ruotsin kielen taitoa sekä tietoteknisiä taitoja
toimistosovellusten osalta. Rikos-, prosessi- ja hallinto-oikeuden opintojen suorittaminen
katsotaan eduksi.
Ajankohta ja kesto: 3 kk/hlö, maaliskuu - marraskuu
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1211-1500 €/kk, riippuen opintojen vaiheesta
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelutuki ei ole
edellytyksenä harjoittelun toteutumiselle.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu

Viimeinen hakupäivä: 2020-01-15
Ilmoituksen lisätiedot: Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella
henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja
osoitteesta
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.supo.fi&amp;data=02%7C01%7Cr
ekry%40ulapland.fi%7Cf63accc34a474d42465108d77d56872f%7C4c60a66f0a8d446e9ac0
836a00d84542%7C0%7C0%7C637115682901095855&amp;sdata=GAriPGrh8l%2BfsoOF
P1HCdi420SxL%2FqPcKXbf17zDlV0%3D&amp;reserved=0.
Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Keskusrikospoliisi
Yhteyshenkilö: Tommi Reen
Osoite: Jokiniemenkuja 4
01370 Vantaa
Hakemukset toivotaan sähköpostitse osoitteeseen: oikeusyksikko.krp@poliisi.fi
Lisätietoja antaa Tommi Reen: tommi.reen@poliisi.fi

Puhelinnumero: 029 548 0141
Sähköposti:
Www-osoite: Ilmoittajan nimi: Hanna Halonen
Ilmoittajan sähköposti: hanna.halonen@poliisi.fi
6. OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Kuvaus: Korkeakouluharjoittelijan päätehtävinä on osallistua rangaistustuomioiden
tarkastamiseen ja perehtyä muun muassa kanteluasioiden käsittelyyn sekä avustaa
ajankohtaisissa selvitystehtävissä ja tiedonhaussa. Korkeakouluharjoittelija avustaa
esittelijöitä ja toimii tarvittaessa sijaisena johdon assistenttitehtävissä.
Korkeakouluharjoittelijalta odotetaan edistyneitä oikeustieteen opintoja. Eduksi luetaan
oikeusnotaarin oppimäärä sekä suoritukset rikos-, prosessi-, hallinto- ja
valtiosääntöoikeuden opinnoissa. Kielitaito: suomi ja ruotsi.
Korkeakouluharjoittelijalla on mahdollisuus osallistua ministeriöiden yhdessä järjestämään
Lainvalmistelu tutuksi -teemaryhmään. Ryhmä tutustuu mm. säädösvalmisteluprosessiin,
käytännön lainvalmistelutyöhön ja sen kansainväliseen puoleen sekä lainvalmistelua
tekevien urapolkuihin.
Ajankohta ja kesto: 1.6.2020-31.8.2020 (3 kk)
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1 300 e/kk
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelun palkkakustannuksiin
toivotaan osittain yliopiston myöntämää harjoittelutukea.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2020-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukseen pyydetään liittämään opintorekisteriote. Hakuilmoitus
osoitetaan Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoihin. Oikeuskanslerinvirasto
rekrytoi em. yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien hakijoiden joukosta yhteensä kaksi
korkeakouluharjoittelijaa.
Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Oikeuskanslerinvirasto
Yhteyshenkilö: Anu Näveri, resurssihallinta-asiantuntija
Osoite: PL 20 (Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki)
00023 Valtioneuvosto
Puhelinnumero: 0295162528
Sähköposti: kirjaamo@okv.fi
Ilmoittajan nimi: Anu Näveri
Ilmoittajan sähköposti: anu.naveri@okv.fi

7. KAAKKOIS-SUOMEN OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIRI
Kuvaus: Oikeustieteen opinnot. Vähintään 2 vuosikurssin opiskelija. Suoritettuna
perusopinnot perhe- ja jäämistöoikeudesta (avioliittolaki, lapsen huoltolaki ja perintökaari).
Toivottavaa olisi kielitaitona englanti, muu kielitaito plussaa.
Oikeusaputoimistossa:
Aluksi oikeusapusihteerien apuna ajanvarauksessa n.. 2-4 viikkoa, minkä jälkeen
painottuen valmiuksien mukaan itsenäisempiin tehtäviin, kuten perukirjojen, osituskirjojen,
perinnönjakokirjojen valmisteluun sekä yksittäisten oikeudellisten kysymysten
selvittämiseen oikeusavustajan apuna.
Edunvalvontatoimistossa
Vakinaisten edunvalvojien avustaminen esimerkiksi lupa-asioissa ja selvittelytehtävissä.
Paikat sopimuksen mukaan:
(Pyydetään mainitsemaan hakemuksessa toivottu/toivotut toimipaikat)
Lahti
Oikeusaputoimisto tai edunvalvontatoimisto
Lappeenranta
Oikeusaputoimisto tai edunvalvontatoimisto
Hämeenlinna
Oikeusaputoimisto
Ajankohta ja kesto: 1.6-31.8 tai sopimuksen mukaan 3kk
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1511,67
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Virasto edellyttää harjoittelutukea
Harjoittelupaikan sijainti: Etelä-Karjala
Viimeinen hakupäivä: 2020-01-31
ID tunnuksella (25-1059-2019 Etelä-Karjala) tai (25-1057-2019 Päijät-Häme) tai (25-10602019 Kanta-Häme)
Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Yhteyshenkilö: Teemu Jokinen
Osoite: Sibeliuksenkatu 21
13210 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 0503722424
Sähköposti: teemu.jokinen@oikeus.fi

Ilmoittajan nimi: Teemu Jokinen
Ilmoittajan sähköposti: teemu.jokinen@oikeus.fi

8. KESKUSRIKOSPOLIISI, KYBERRIKOSTORJUNTAKESKUS
Kuvaus: Harjoittelija osallistuu osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaisesti joko;
1. Kyberrikostorjuntakeskuksen laajan valtakunnallisen ennalta estävän tiedotuskampanja
suunnitteluun ja materiaalin laadintaan tai; 2. kyberrikollisuuden ilmiöiden seurantatyöhön
erillisen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tehtävään sisältyy
kyberrikostorjuntakeskuksen muita hallinnollisia ja viestinnällisiä tehtäviä.
Kyberrikollisuuden ilmiöiden seurantatyö soveltuu parhaiten sellaiselle henkilölle, joka
hallitsee tutkimusmenetelmien perusteet.
Harjoittelijan tehtävät määräytyvät lopullisesti valittavan henkilön osaamisen perusteella.
Ajankohta ja kesto: 1.6.2019-31.8.2019
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1211-1500€/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Korkeakoulun harjoittelutuki on
toiveena, muttei kuitenkaan edellytyksenä harjoittelun toteutumiselle.
Palkkaus riippuu opintojen vaiheesta seuraavasti:
Alle 40 % opinnoista valmiina: 1211 euroa/kk,
40–60 % opinnoista valmiina: 1300 euroa/kk,
Yli 60 % opinnoista valmiina: 1500 euroa/kk.
Opintojen vaihe tarkistetaan virallisesta opintosuoritusotteesta.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2020-02-14
Ilmoituksen lisätiedot: Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella
henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Koulutusala(t): Yhteiskuntaja hallintotieteet, Kauppa- ja taloustieteet, Oikeustiede, Muu humanistinen ala
Työnantaja: Keskusrikospoliisi
Yhteyshenkilö: Mikko Rauhamaa
Osoite: Jokiniemenkuja 4
01301 Vantaa
Hakemukset toivotaan sähköpostitse osoitteeseen: mikko.rauhamaa@poliisi.fi
Puhelinnumero: 029 548 0141
Sähköposti: mikko.rauhamaa@poliisi.fi

Ilmoittajan nimi: Hanna Halonen
Ilmoittajan sähköposti: hanna.halonen@poliisi.fi

9. LOUNAIS-SUOMEN POLIISILAITOS
Kuvaus: Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun lupapalveluyksikköön haetaan kolmea
korkeakouluharjoittelijaa. Valittavien harjoittelijoiden tehtäviin kuuluvat lupapalvelusektorin
asiakaspalvelutehtävät ja poliisin lupapäätösten valmistelu ja tekeminen. Edellytysten
täyttyessä tehtävään valitut voivat harjoittelun aikana osallistua myös vaativampiin
lupaharkintaa edellyttäviin valmistelu- ja päätöksentekotehtäviin.
Ajankohta ja kesto: Harjoittelujakso on erikseen sovittavana ajankohtana kesällä 2020.
Harjoittelujakson pituus on 3 kuukautta. Harjoittelujaksot sijoittuvat aikavälille 1.5.2020 30.9.2020.

Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: Harjoittelijoiden minimipalkka
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelupaikan edellytyksenä
on yliopiston/oppilaitoksen myöntämä harjoittelutuki, joten mainitse tieto hakemuksessasi.
Tehtävän palkkaus määräytyy Poliisihallituksen ohjeen mukaan.
Harjoittelupaikan sijainti: Varsinais-Suomi
Viimeinen hakupäivä: 2020-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset sähköisesti
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.valtiolle.fi&amp;data=02%7C01%7
Crekry%40ulapland.fi%7Cbb61fcca3ec14e6754c608d77ee97a4f%7C4c60a66f0a8d446e9a
c0836a00d84542%7C0%7C0%7C637117413554121720&amp;sdata=kZIjOs%2FJXbWETl
QO5dzt5KSekclo63ewrWu64Ag%2BOcQ%3D&amp;reserved=0
ID 26-1699-2019
Koulutusala(t): Ei koulutussidonnainen
Työnantaja: Lounais-Suomen poliisilaitos
ID 26-1699-2019
Osoite: Turun pääpoliisiasema
Eerikinkatu 40-42
20100 Turku
Ilmoittajan nimi: Seija Wallin
Ilmoittajan sähköposti: seija.wallin@poliisi.fi

10. ITÄ-SUOMEN OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIRI, ETELÄ-SAVON
OIKEUSAPUTOIMISTO
Kuvaus: Oletko perhe- ja perintöoikeudesta sekä rikosoikeudesta kiinnostunut oikeustieteen
opiskelija? Haaveiletko julkisen oikeusavustajan tai asianajajan ammatista?
Tule harjoittelijaksi Etelä-Savon oikeusaputoimistoon Mikkelin tai Savonlinnan
toimipaikkaan.
Etsimme oma-aloitteista ja positiivisella asenteella varustettua opiskelijaa toimimaan
erilaisissa avustavissa tehtävissä julkisen oikeusavustajan tukena. Julkisen
oikeusavustajan työ on asianajotyötä ja hän on virkansa perusteella oikeutettu toimimaan
asiamiehenä tuomioistuimissa samoin valtuuksin kuin asianajajat. Julkisella
oikeusavustajalla on työnsä tukena ajanmukainen sähköinen toimintaympäristö ja työvälineistö ja kokeneempien oikeusavustajien tietotaito sekä työparinaan ammattitaitoinen
oikeusapusihteeri.
Harjoittelu antaa erinomaisen kuvan julkisen oikeusavustajan mielenkiintoisesta ja joka
päivä erilaisesta työstä sekä lisää ammatillisia valmiuksia.
Harjoittelijalle nimetään perehdyttäjä. Harjoittelun alun perehdyttämisvaiheen jälkeen
työajat sovitaan joustavasti.
Ajankohta ja kesto: 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan, kesto 3-6 kk
Työaika: Osa-aikatyö
Palkka: 1600
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Palkka 100 % työajalla on
1600 €/kk. Kyse on osa-aikatyöstä, joten lopullinen palkka riippuu siitä, mikä työmääräksi
sovitaan ( lähtökohtaisesti 50 %).
Tuettu työpaikkaruokailu, liikunta- ja kulttuurietu sekä hyvät työkaverit.
Harjoittelupaikan sijainti: Etelä-Savo
Julkaisupäivä: 2019-12-13
Viimeinen hakupäivä: 2020-01-31

Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Etelä-Savon oikeusaputoimisto
Yhteyshenkilö: Juha Kärki
Osoite: Juha Kärki

johtava julkinen oikeusavustaja
asianajaja, varatuomari
Etelä-Savon oikeusaputoimisto
Tottinkatu 9, 57130 SAVONLINNA
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Puhelinnumero: 029 566 0391
Sähköposti: juha.karki@oikeus.fi
Ilmoittajan nimi: Merja Törrönen
Ilmoittajan sähköposti: merja.torronen@oikeus.fi

11. ULKOMINISTERIÖN VIESTINTÄOSASTO VIE-30
Kuvaus: Kehitysviestinnän yksikön vastuulla on Suomen kehityspolitiikkaan ja
kehitysyhteistyöhön sekä Agenda 2030:een liittyvä kansalais-, media- ja
sidosryhmäviestintä. Harjoittelija osallistuu yksikön päivittäiseen viestintätyöhön, avustaa
yksikön viestintähankkeissa, asiakaspalvelussa sekä hallinnollisissa tehtävissä.
Harjoittelijalta toivotaan koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittua viestintäosaamista
sekä kiinnostusta globaalin kehityksen kysymyksiin ja kehityspolitiikkaan. Kehitysviestinnän
tiimi on pieni, joten harjoittelijalta kysytään joustavuutta, hyviä yhteistyötaitoja ja omaaloitteisuutta.
Ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2020
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1236 euroa/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää
yliopiston/oppilaitoksen tuen. Todistus myönnetystä tuesta tulee liittää
hakemukseen. Oppilaitoksen rahoitustuen tulee olla noin 1000 euroa/kk. Kolmas kuukausi
kokonaan työnantajan kustantamana mahdollinen.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2020-01-20
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemus ja CV lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen:
hallinto.vie@formin.fi
Koulutusala(t): Ei koulutussidonnainen
Työnantaja: Ulkoministeriön viestintäosasto VIE-30
Yhteyshenkilö: Yksikönpäällikkö Erja-Outi Heino
Osoite: Kanavakatu 3 C, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Puhelinnumero: +358 295 351 384

Sähköposti: erja-outi.heino@formin.fi
Www-osoite: um.fi
Ilmoittajan nimi: Liisa Levänen
Ilmoittajan sähköposti: liisa.levanen@formin.fi
12. ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS, LUPAVALVONTAYKSIKKÖ
Korkeakouluharjoittelija (Kuopio, Joensuu tai Mikkeli)
Kuvaus: Itä-Suomen poliisilaitoksen lupavalvontayksikössä suoritettavien ajo-oikeuteen,
aselupiin ja yksityisen turva-alan lupiin liittyvät hallintolain mukaiset kuulemistehtävät, sekä
kuulemisen jälkeen ratkaistavien seuraamusluonteisten päätösten valmistelu- ja
esittelytehtävät.
Hakijan tulee olla opiskelija.
Ajankohta ja kesto: Kesto 3 kk. Alkamisajankohta sovitaan erikseen.
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka:
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Palkkaus riippuu opintojen
vaiheesta ja se asettuu välille Kelan määrittämä vähimmäispalkka - 1500 €/kk.
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2020-02-28
Ilmoituksen lisätiedot:
Koulutusala(t): Yhteiskunta- ja hallintotieteet, Oikeustiede
Työnantaja: Itä-Suomen poliisilaitos
Yhteyshenkilö: Ylikomisario Risto Jääskeläinen
Osoite: Suokatu 44, PL 217
70101 Kuopio
Puhelinnumero: 0295 456564
Sähköposti: risto.jaaskelainen@poliisi.fi
Ilmoittajan nimi: Piia Ronkainen
Ilmoittajan sähköposti: piia.ronkainen@poliisi.fi

13. ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS
Korkeakouluharjoittelija (Iisalmi, Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Savonlinna tai Varkaus)
Kuvaus: Tehtävät koostuvat henkilökortti- ja passihakemuksiin, turva-alan lupiin sekä
muihin lupiin liittyvien hakemusten vastaanotosta ja niiden käsittelystä sekä
asiakaspalvelun hoitamisesta. Lisäksi tehtäviin kuuluvat lupahakemuksiin liittyvien
rekisterien tarkistukset ja sähköisten työjonojen seurannat.
Hakijaa pyydetään ilmoittamaan, mille paikkakunnalle hän haluaa ensisijaisesti hakea.
Hakijan tulee olla opiskelija.
Ajankohta ja kesto: Kesto 3 kk. Alkamisajankohta 1.5.2020 tai 1.6.2020.
Työaika: Kokoaikatyö
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Palkkaus riippuu opintojen
vaiheesta ja se asettuu välille Kelan määrittämä vähimmäispalkka - 1500 €/kk.
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2020-02-14
Ilmoituksen lisätiedot:
Koulutusala(t): Yhteiskunta- ja hallintotieteet, Kauppa- ja taloustieteet, Oikeustiede
Työnantaja: Itä-Suomen poliisilaitos
Yhteyshenkilö: Ylikomisario Jyrki Kasanen
Osoite: Suokatu 44, PL 217
70101 Kuopio
Puhelinnumero: 0295 456151
Sähköposti: jyrki.kasanen@poliisi.fi
Ilmoittajan nimi: Piia Ronkainen
Ilmoittajan sähköposti: piia.ronkainen@poliisi.fi

ULKOMAAT
-

