Näihin harjoittelupaikkoihin on tarjolla Lapin yliopiston tuki

Huom! Hakuaika kaikkiin alla mainittuihin
harjoittelupaikkoihin on 28.1.2019-17.2.2019
riippumatta siitä mitä ilmoituksissa lukee.
1. LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS, ROVANIEMI JA KEMI

Lapin käräjäoikeudessa on 1.1.2019 alkaen kansliat Rovaniemellä ja Kemissä sekä
niiden lisäksi istuntopaikat Ivalossa, Kittilässä, Sodankylässä ja Utsjoella.
Käräjäoikeudessa on henkilöstöä 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.
Lapin käräjäoikeus hakee neljä harjoittelijaa vuodelle 2019, joista kaksi sijoittuu
Rovaniemen kansliaan ja kaksi Kemin kansliaan.
Harjoittelija työskentelee aluksi hallinto-osaston kirjaamossa ja/tai summaaristen
yksikössä. Hänen tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu, asiakirjatilaukset, arkistointi,
asioiden kirjaaminen, virastopostin hoito sekä muita kirjaamon avustavia tehtäviä
sekä summaaristen velkomusasioiden käsittely. Toisen kuukauden alussa
harjoittelija työskentelee joko rikosasiain- tai riita-asiain käräjäsihteeriyksikössä.
Hänen tehtäviin kuuluu kirjallisesti ja istuntokäsittelyssä ratkaistavien rikos- tai riitaasioiden valmistelutehtävät, pöytäkirjanpitäjänä toimiminen istunnossa,
muutoksenhakuasiakirjojen toimittaminen hovioikeuteen, asiakirjojen
arkistointitehtävät sekä muita avustavia tehtäviä. Harjoittelusta laaditaan
harjoittelusuunnitelma.
(Harjoittelupaikka)
Ajankohta ja kesto: Rovaniemen kanslia: touko - heinäkuu ja elo - syyskuu, Kemin
kanslia: maalis - toukokuu ja syys - lokakuu, valintavaiheessa
harjoitteluajankohdasta sovitaan tarkemmin.
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: Y1 palkkaluokka 1.487,67 euroa
Harjoittelijoiden määrä: 4
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää
yliopiston maksaman harjoittelutuen.
Sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 17.02.2019
Koulutusalavalinta: Oikeustiede
Lapin käräjäoikeus

Oikeustalo, Valtakatu 17, 96200 Rovaniemi
Hallintosihteeri Riitta Ollonen
p. 029 56 50106
email: lapin.ko@oikeus.fi

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN LAKIPALVELUT
Lakimiesharjoittelija Rovaniemen kaupungin lakipalveluihin.
Lakimiesharjoittelijan tehtävänä on kaupungin lakimiesten avustaminen, juridisen
tiedon hakeminen, asiakirjojen laadinta sekä oikeudellisten selvitysten laadinta.
Ajankohta ja kesto: 1.6. - 31.8.2019, 3kk
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: 1500 e/ kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelupaikka edellyttää
Lapin yliopiston myöntämää harjoittelutukea. Palkka on kiinteä, KVTES:n alainen
Sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 28.02.2019
Ilmoituksen lisätiedot: Sähköinen haku osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry
Koulutusalavalinta: Oikeustiede
Rovaniemen kaupunki lakiasiat
PL 8216
96101 Rovaniemi
Yhteyshenkilö: Ville Vitikka, 040-7790819, ville.vitikka@rovaniemi.fi
www.rovaniemi.fi

3. ROVANIEMEN HOVIOIKEUS
Kuvaus: Harjoittelija toimii valmistelusta vastaavan tuomarin / esittelijän avustavana
lakimiehenä asian valmistelussa ja käsittelyssä sekä tutustuu hallintokanslian,
osastokanslioiden ja kirjaamon tehtäviin. Harjoittelijalta edellytetään pitkälle
edenneitä oikeustieteen opintoja, taitoa hakea oikeudellista tietoa sekä hyviä
tietoteknisiä valmiuksia.
Ajankohta ja kesto: 1.9. - 30.11.2019
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1 487,67 euroa/kk
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Lue lisää meistä ja valtiolla

työskentelystä osoitteessa www.valtiolle.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Julkaisupäivä: 2018-12-05
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-17
Työnantaja: Rovaniemen hovioikeus
Yhteyshenkilö: Hannu Gyldén
Osoite: Valtakatu 10 - 12, PL 8210, 96101 Rovaniemi
Puhelinnumero: 0295641800
Sähköposti: rovaniemi.ho@oikeus.fi
Www-osoite: https://oikeus.fi/hovioikeudet/rovaniemenhovioikeus/fi/index.html
Sähköposti: hannu.gylden@oikeus.fi

4. VEROHALLINTO/POHJOIS-SUOMEN VEROTOIMISTO, ROVANIEMI
Kuvaus: Harjoittelijana pääset ohjaamaan ja neuvomaan henkilöasiakkaita eri
palvelukanavissa. Lisäksi pääset tekemään henkilöasiakkaiden verovalvontaa,
verotustapausten valmistelua tai verotuspäätöksiä.
Harjoittelijalta odotamme:
•
Verolainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntemusta
•
Sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
•
Aloitteellisuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja hyvää päätöksentekokykyä
•
Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluvalmiuksia
Hakijalle katsotaan eduksi aiempi kokemus Verohallinnossa työskentelystä ja
verotuksen tuntemus.
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:
Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää
suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä
vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).
Ajankohta ja kesto: 3 kk:tta ajalla 13.5.-13.8.2018 tai sopimuksen mukaan
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1856,00-1927,80 e
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Edellytetään yliopiston
myöntämää harjoittelutukea.
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-15

Ilmoituksen lisätiedot: 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.
Hakemukset tulee toimittaa 15.2.2019 mennessä osoitteeseen Verohallinto/Sari
Jokelainen PL 8003, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse lisätietojen antajille
etunimi.sukunimi@vero.fi.
Lisätietojen antajat:
Toimistopäällikkö Sari Jokelainen, puh. 029 513 4430
Toimistopäällikkö Marja Kolu, puh. 029 513 5043

Työnantaja: Verohallinto/Pohjois-Suomen verotoimisto
Yhteyshenkilö: Sari Jokelainen
Osoite: PL 8003, 96101 Rovaniemi
Puhelinnumero: 0295134430
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vero.fi
Ilmoittajan nimi: Sari Jokelainen
Ilmoittajan sähköposti: sari.jokelainen@vero.fi

5. POLIISIHALLITUS, ROVANIEMI
Kuvaus: Poliisihallituksessa toimiva Poliisin informaatioteknologiakeskus tuottaa ja
kehittää poliisitoimintaan ja -koulutukseen liittyviä valtakunnallisia ICT-palveluja.
Lisäksi keskus hankkii muut poliisin tarvitsemat valtakunnalliset tietotekniset palvelut,
joita se ei itse tuota.
Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät: Avustavat työt hankinta- ja sopimusasioissa,
mm. kilpailutus- ja sopimusasiakirjojen katselmointi, oikoluku ja kommentointi,
asiakirjojen alustava työstäminen, asiakirjojen vienti asiankäsittelyjärjestelmään sekä
hankintoihin ja sopimuksiin liittyvät juridiset tiedonhaut ja selvitykset.
Työ edellyttää vähintään perustietoja sopimus- ja velvoiteoikeudesta 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 sekä opinnot julkisista hankinnoista, oikeusinformatiikasta,
sopimusoikeudesta ja immateriaalioikeudesta.
Harjoittelu suoritetaan Poliisihallituksen Rovaniemen toimipisteessä.

Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-elokuu 2019
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. 2019 -&gt; yli 60% opinnoista valmiit 1500€/ kk. Opintojen vaihe
tarkistetaan virallisesta opintosuoritusotteesta. Harjoittelijaksi valitaan ensisijaisesti
opiskelija, jolla on käytössään harjoittelutuki.
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-15
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.
Työnantaja: Poliisihallitus
Yhteyshenkilö: Sari Sohlman
Osoite: Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki.
Kemijoen itäpuolentie 63, 96400 Rovaniemi.
Puhelinnumero: 0295 481 633
Sähköposti: koulutus.poliisihallitus@poliisi.fi
Www-osoite: www.poliisi.fi/poliisihallitus
Ilmoittajan sähköposti: sari.sohlman@poliisi.fi

6. LAPIN MAISTRAATTI, ROVANIEMI JA KEMI
Kuvaus: Maistraatin holhoustoimen tehtävät (lupa-asiat, edunvalvojan määräämiset,
edunvalvontavaltuutukset, tilintarkastukset ym.) sekä tutustuminen muihin
maistraatin lakimiestehtäviin.
Opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija. Perhe- ja perintöoikeuden,
persoonallisuusoikeuden, velvoite- ja esineoikeuden sekä prosessioikeuden
suorittaminen katsotaan eduksi.
Ajankohta ja kesto: 3 kk , touko-elokuulle 2019 tai sopimuksen mukaan

Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1189 e/kk (2018)/palkansaajan työssäoloehdon täyttävä palkka
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää
yliopiston harjoittelutukea
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: Julkaisupäivä ja hakuaika yliopiston ilmoituksen mukaisesti.
Harjoittelu voi tapahtua maistraatin Rovaniemen tai Kemin yksikössä. Hakemuksesta
tulee ilmetä kummalle paikkakunnalle hakija hakee.
Työnantaja: Lapin maistraatti
Yhteyshenkilö: Alpo Hyvönen
Osoite: Lähteentie 2, 96100 Rovaniemi
Puhelinnumero: 0295539213
Sähköposti: alpo.hyvonen@maistraatti.fi
Www-osoite: www.maistraatti.fi

7. OULUN SEUDUN ULOSOTTOVIRASTO, OULU
Oulun seudun ulosottovirasto hakee korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.6.-31.8.2019.
Harjoittelijan työtehtäviä ovat mm. täytäntöönpanoperusteiden tarkastaminen,
lausuntojen laatiminen ulosottovalituksiin, erilaisten päätösten valmistelu ja
laatiminen itseoikaisuihin, realisointiin sekä erilaisiin toimenpiteisiin osallistuminen
myös kihlakunnanulosottomiesten työssä.
Ajankohta ja kesto: 1.6.2019 - 31.8.2019
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1189 €
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot:
Harjoittelupaikkaan voidaan valita Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan
opiskelija, jolla on hakuajan päättyessä suoritettuna opintoja vähintään 160
opintopistettä ja joka ei ole aiemmin ollut tiedekunnan harjoittelupaikassa. Paikkaan
edellytetään yliopiston tukea joka sisältyy palkkaan.
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 15.02.2019

Ilmoituksen lisätiedot: Ulosotto on osa oikeuslaitosta. Ulosottovirastojen tehtävänä
on tuomioistuinten antamien tuomioiden täytäntöönpano sekä esimerkiksi
maksamattomien verojen ja 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.
Oulun seudun ulosottovirasto
Rata-aukio 2, 90101 OULU
Yhteyshenkilö: Outi Rantahalvari, kihlakunnanvouti,
puhelinnumero 029 56 29111
sähköposti: outi.rantahalvari@oikeus.fi
www-osoite: https://oikeus.fi/ulosotto/oulunseudunulosottovirasto/fi/

8. POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS, OULU

Kuvaus: Pääasiallisesti toimia Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa esittelijän apuna
päätösluonnosten tekemisessä. Tarvittaessa osallistua muihinkin lainkäyttötöihin ja
lainkäyttösihteereiden toimenkuvaan kuuluviin toimistotöihin.
Ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2019
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1487,67 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Haemme tähän paikkaan
em. palkan (+lomarahakorv.) suuruista harjoittelutukea.
Harjoittelupaikan sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-15
Ilmoituksen lisätiedot: Parhaat edellytykset työntekoon on opiskelijalla, jolla on jo
mahdollisimman paljon oikeustieteen opintoja suoritettuna.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Yhteyshenkilö: Hilppa Tuomola
Osoite: Isokatu 4
90100 Oulu
Puhelinnumero: 0295642867
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Www-osoite: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/pohjois-suomenhallinto-

oikeus/fi/index.html

9. OULUN KÄRÄJÄOIKEUS
Kuvaus: Käräjäsihteerin tehtävät rikosasioissa ja käräjätuomarin avustaminen
istuntoihin valmistautumisessa ja tuomion laatimisessa.
Harjoitukseen valittavalla tulee olla vähintään 160 opintopistettä suoritettuna
31.1.2019 mennessä.
Ajankohta ja kesto: sovitaan erikseen
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1500
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Tarvitaan yliopiston tuki.
Harjoittelupaikan sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: Harjoittelupaikkaan voi hakea valtiolle.fi-järjestelmän kautta.
Hakuilmoitus julkaistaan 02/2019
Koulutusala(t): Oikeustiede
Työnantaja: Oulun käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Janika Kaski
Osoite: rata-aukio 2 90130 Oulu
Puhelinnumero: 029 56 49520
Sähköposti: oulu.hallinto.ko@oikeus.fi
Www-osoite: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/oulunkarajaoikeus/fi/
Facebook: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/oulunkarajaoikeus/fi/

10. KAJAANIN KÄRÄJÄOIKEUS
Kuvaus: Hakemus-, riita- ja rikosasioiden valmistelu ym.
Ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2019
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: 2019-02-28
Kainuun käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Laamanni Pekka Määttä
Osoite: Lönnrotinkatu 2a, 87100 KAJAANI
Puhelinnumero: 02956 49464
Sähköposti: kainuu.ko@oikeus.fi

11. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, HELSINKI

Harjoittelijan tehtävänä on avustaa ja osallistua säädösvalmistelu- ja selvitystehtäviin
tekniseen turvallisuuteen ja EU:n tuotelainsäädäntöön liittyvissä oikeudellisissa
kysymyksissä sekä auttaa tähän liittyvässä sidosryhmätyössä ja ohjaamisessa.
Tehtäviin kuuluu kokeneempien juristien avustaminen.
Tehtävä edellyttää oikeustieteen opintojen loppuvaiheen opiskelua ja itsenäiseen
työhön pystyvää ja reipasta asennetta. Hyvä kirjallinen ilmaisukyky on myös tarpeen.
Tehtävä sijoittuu työllisyys ja toimivat markkinat -osastolle yrityslainsäädäntö -tiimiin.
(Harjoittelupaikka)
Ajankohta ja kesto: Aloitus sopimuksen mukaan ja kesto 3 kuukautta
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: 1350,00 euroa
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston harjoittelijatuki ei
ole välttämätön, mutta suotava.
Sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 23.11.2018
Ilmoituksen lisätiedot: Lisätietoja antaa kaupallinen neuvos Tomi Lounema p. 040
769 4327
Työ- ja elinkeinoministeriö
Aleksanterinkatu 4-10, 00170 Helsinki

www.tem.fi
Saini Kauppinen p. 050-5703019
email: saini.kauppinen@tem.fi
12. OIKEUSKANSLERINVIRASTO, HELSINKI
Kuvaus: Korkeakouluharjoittelijan päätehtävinä on osallistua rangaistustuomioiden
tarkastamiseen sekä perehtyä muun muassa kanteluasioiden käsittelyyn.
Korkeakouluharjoittelija avustaa esittelijöitä ja toimii tarvittaessa oikeuskanslerin
sihteerinä toimivan notaarin sijaisena.
Korkeakouluharjoittelijalta odotetaan edistyneitä oikeustieteen opintoja. Eduksi
luetaan oikeusnotaarin tutkinnon oppimäärä sekä suoritukset rikos-, prosessi-,
hallinto- ja valtiosääntöoikeuden opinnoissa. Kielitaito: suomi ja ruotsi.
Korkeakouluharjoittelijalla on mahdollisuus osallistua ministeriöiden yhdessä
järjestämään Lainvalmistelu tutuksi -teemaryhmään. Ryhmässä käydään läpi mm.
säädösvalmisteluprosessia, käytännön lainvalmistelutyötä ja sen kansainvälistä
puolta sekä lainvalmistelua tekevien urapolkuja.
Ajankohta ja kesto: 3.6.2019-2.9.2019 (3 kk)
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1300 e/kk
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelun
palkkakustannuksiin toivotaan osittain yliopiston myöntämää harjoittelutukea.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-28
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.

Työnantaja: Oikeuskanslerinvirasto
Yhteyshenkilö: Anu Näveri, resurssihallinta-asiantuntija
Osoite: PL 20 (Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki)
00023 Valtioneuvosto
Puhelinnumero: 0295162528
Sähköposti: kirjaamo@okv.fi
Twitter: http://twitter.com/oikeuskansleri

13. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, MIKKELI
Kuvaus: Vastuualueelle otetaan harjoitteluun kaksi oikeustieteen opiskelijaa. Toisen
harjoittelijan tehtäviin sisältyy ensisijaisesti terveydenhuollon kantelu- ja valvontaasioiden päätösten valmistelua ja toisen harjoittelijan tehtäviin
ympäristöterveydenhuollon sekä alkoholivalvonnan ja elinkeinovalvonnan
oikeusturvatehtäviä. Molempien harjoittelijoiden tehtäviin voi sisältyä myös erilaisten
selvitysten tekemistä ja niistä raportointia sekä mahdollisia muita aluehallintoviraston
oikeusturvatehtäviin liittyviä valmistelutehtäviä.
Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Hyvät kirjallisen esittämisen taidot,
julkishallinnon tuntemus, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja hyvät ATK-taidot.
Ajankohta ja kesto: kevät tai syksy 2019, harjoittelun kesto 3 kk
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: Kelan työssäoloehd. muk. palk. (1189 euroa/kk)
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää
yliopiston tuen 1-2 kuukaudelle.
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2019-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Harjoittelun sijaintipaikkakunta vaihtoehtoisesti Mikkeli,
Joensuu tai Kuopio.
Hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Itä-Suomen
aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 50 , 50101MIKKELI tai sähköpostitse
kirjaamo.ita@avi.fi

Työnantaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto
Yhteyshenkilö: Marja Hyvärinen /terveydenhuollon tehtävät (puh 0295 016 897) ja
Matti Koskela ympäristöterveydenhuollon sekä alkoholihallinnon ja
elinkeinovalvonnan tehtävät (puh 0295 016 913)
Osoite: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
PL 50
50101 MIKKELI
Sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
Www-osoite: www,avi.fi

14. TASA-ARVOVALTUUTETUN TOIMISTO, HELSINKI
Kuvaus: Tärkeimmät työtehtävät: Tasa-arvovaltuutetun lainvalvontaan liittyvät
tehtävät (neuvonta, ohjaus, kannanottojen valmistelu), selvitysten laatiminen ja muut
esimiehen osoittamat tehtävät.
Edellytetty osaaminen: pitkälle edenneet opinnot, hyvä kielitaito ja IT-osaaminen.
Kiinnostus sekä perus- ja ihmisoikeus- että syrjintäkysymyksiin katsotaan eduksi,
samoin työkokemus asiakaspalvelussa ja valmius itsenäiseen työskentelyyn
selvitysten tekemisessä.
Lue lisää valtiolla työskentelystä osoitteessa http://valtiolle.fi/fi-FI
Ajankohta ja kesto: 1.9. - 30.11.2019 tai sopimuksen mukaan 3 kk
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1300 e/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Tasa-arvovaltuutetun
toimisto maksaa palkkakustannukset.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Ilmoituksen lisätiedot:
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Yhteyshenkilö: Anu Laaksonen
Osoite: Hämeentie 3, 00530 HELSINKI
Puhelinnumero: 02956 66841
Sähköposti: anu.laaksonen@oikeus.fi
Www-osoite: www.tasa-arvo.fi
Facebook: http://www.facebook.com/tasaarvovaltuutettu
Sähköposti: anu.laaksonen@oikeus.fi

15. KESKUSRIKOSPOLIISIN OIKEUSYKSIKKÖ, VANTAA
Kuvaus: Harjoittelija tulee toimimaan Keskusrikospoliisin Esikunnassa (Vantaalla)
oma-aloitteisena valmistelijana seuraaviin 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 esitutkinnan 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.
Ajankohta ja kesto: 3 kk/hlö, maaliskuu-lokakuu
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1189-1500 €/kk, riippuen opintojen vaiheesta
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: KRP maksaa palkan ja/tai
palkanlisää yliopistotuen lisäksi siten, että kokonaispalkka on 1189-1500 €/kk.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2019-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Tehtäviin valittavasta henkilöstö tehdään hakijan
suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia
tietoja osoitteesta www.supo.fi
Työnantaja: Keskusrikospoliisi
Yhteyshenkilö: Hakemukset toivotaan sähköpostitse: Tommi Reen
(tommi.reen@poliisi.fi, p. +358 295 486 512 )
Osoite: Jokiniemenkuja 4
01370 Vantaa
Www-osoite: www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi

16. KESKUSRIKOSPOLIISIN KYBERKESKUS, VANTAA
Kuvaus: Haemme oikeustieteiden tai hallintotieteiden opiskelijaa harjoittelijaksi
Keskusrikospoliisin Kyberkeskukseen.
Pääasiallisena tehtävänä on selvityksen tekeminen RL 38 luvun mukaisista
tietotekniikkarikoksista sekä mm. näiden liitännäisrikoksista ja kirjaamistavoista
erikseen sovittavalta ajalta.
Hakijoilla toivotaan olevan hyvät tietotekniset taidot. Tilastotieteen osaaminen sekä
englannin ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi.

Ajankohta ja kesto: 1.4.2019-30.8.2019
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1189-1500 €/kk, riippuen opintojen vaiheesta
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: KRP maksaa palkan ja/tai
palkanlisää yliopistotuen lisäksi siten, että kokonaispalkka on 1189-1500 €/kk.
Korkeakoulun toivotaan maksavan vähintään yhden kk:n palkkaa vastaavan tuen.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2019-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Tehtäviin valittavasta henkilöstö tehdään hakijan
suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia
tietoja osoitteesta www.supo.fi
Työnantaja: Keskusrikospoliisi
Yhteyshenkilö: Hakemukset toivotaan sähköpostitse: Timo Piiroinen,
timo.piiroinen@poliisi.fi, p 0295 486 620 tai Tero Muurman,
tero.muurman@poliisi.fi, p. 0295 486 222
Osoite: Jokiniemenkuja 4
01370 Vantaa
Www-osoite: www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi

17. HELSINGIN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA, HALLINTO- JA
LAKIPALVELUT, HELSINKI
Kuvaus: Haluatko hyvän ja mielenkiintoisen harjoittelupaikan alan ammattilaisten
parissa?
Haemme Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelutyksikköömme LAKIMIESHARJOITTELIJAA
Tehtävänä ovat rakentamiseen ja sopimusasioihin liittyvät oikeudelliset tehtävät.
Olet oikeustieteen (ylempi korkeakoulututkinto) opiskelija, mielellään opintojen
loppuvaiheessa oleva, ja sinulla on reipas työote, hyvät vuorovaikutus- ja
yhteistyötaidot sekä hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito. Luemme eduksi
kiinnostuksen ja osaamisen vahingonkorvausoikeudesta.
Meiltä saat monipuolista työkokemusta julkiselta puolelta ja mahdollisuuden päästä
tekemään merkityksellistä työtä, joka näkyy helsinkiläisten arjessa.

Lakipalvelut -yksikkö vastaa kaupunkiympäristön toimialan oikeudellisesta
neuvonnasta ja ohjaamisesta sekä osaltaan toimialan oikeudellisen edun
valvonnasta toimialan tehtävissä. Yksikkö jakautuu kahteen tiimiin: Hankinnat ja
sopimukset sekä erityislainsäädäntö ja vahingonkorvaukset.
Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin
kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja.
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika 36 h 45 min/vko
Hakemukset toimitetaan kaisu.tahtinen@hel.fi
Ajankohta ja kesto: 3 kuukautta, aloitus touko - kesäkuu
Työaika: Kokoaikatyö
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Palkka määräytyy
opintopisteiden mukaan
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2018-12-31
Ilmoituksen lisätiedot: Lisätietoja tehtävästä antaa:
yksikön päällikkö Kaisu Tähtinen
p. 09 310 37035, 050 350 9896
kaisu.tahtinen@hel.fi
Koulutusala(t): Oikeustiede
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, hallinto- ja lakipalvelut
Osoite: Sörnäisenkatu 1, PL 58200 , 00099 Helsingin kaupunki
Puhelinnumero: 050 350 9896
Sähköposti: kaisu.tahtinen@hel.fi
Www-osoite: www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat

18. PUOLUSTUSMINISTERIÖ, HELSINKI
Kuvaus: Puolustusministeriön lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö hakee
korkeakouluharjoittelijaa 3 kk:n ajalle. Ajankohdasta voidaan sopia.
Harjoittelija saa käsityksen puolustusministeriön toiminnasta ja säädösvalmistelusta.
Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät ovat säädösvalmisteluun liittyvät ajankohtaiset

selvitys- ja avustustehtävät (esim. kansainvälisten vertailujen laatiminen).
Korkeakouluharjoittelijan tehtävät edellyttävät yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta,
joustavuutta ja myönteistä asennetta sekä lisäksi MS Office -järjestelmän sujuvaa
käyttämistä.
Kielitaitoedellytys on suomi, ruotsi ja englanti.
Odotamme hakijoilta muutaman vuoden opintojen suorittamista. Suoritettuna tulisi
olla valtiosääntöoikeuden perusopinnot. Hallinto-oikeuden ja kansainvälisen
oikeuden opinnot katsotaan eduksi.
Lisätietoja asiassa antaa hallitussihteeri Teija Pellikainen puh. 0295 140 606
Ajankohta ja kesto:
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1350 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Puolustusministeriö
edellyttää harjoittelulle korkeakoulun harjoittelutukea.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: Harjoittelijan virkasuhteeseen nimitettävästä voidaan tehdä
hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Valtion virkamieslain 7 § (750/1994) edellyttää, että nimitettävä on Suomen
kansalainen. Puolustusministeriö on savuton työpaikka.
Hakemukset ja CV:t pyydetään toimittamaan puolustusministeriön kirjaamoon
viimeistään 28.2.2019 klo 16.15 mennessä osoitteella kirjaamo@defmin.fi tai PL 31,
00131 Helsinki.
Puolustusministeriö
Yhteyshenkilö: Teija Pellikainen
Osoite: Eteläinen Makasiinikatu 8,
00130 Helsinki
Puhelinnumero: 0295 140 606
Sähköposti: teija.pellikainen@defmin.fi
Www-osoite: www.defmin.fi

19. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, HELSINKI

Kuvaus: Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tavoitteena on eheä yhteiskunta ja
kestävä hyvinvointi niin, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja
turvalliseen elämään. Ydintehtäviämme ovat ihmisten terveyden ja toimintakyvyn
sekä terveellisen työ- ja elinympäristön tukeminen, riittävien sosiaali- ja
terveyspalvelujen ja kohtuullisen toimeentulon turvaaminen elämän eri vaiheissa
sekä tasa-arvon edistäminen.
Harjoittelijan tehtävänä on sosiaalivakuutusta koskevien lakihankkeiden
taustaselvitykset, lausuntoyhteenvedot, vastaukset kansalaiskirjeisiin ja muut
erikseen sovittavat tehtävät.
Ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2019
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1350 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston kanssa tehdään
harjoittelusopimus. Korkeakoulun harjoittelutuki ei ole välttämätön.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: Harjoittelijalla on mahdollisuus osallistua ministeriöiden
yhdessä järjestämään Lainvalmistelutyö tutuksi –teemaryhmään. Ryhmässä
käydään läpi mm. säädösvalmisteluprosessia, käytännön lainvalmistelutyötä ja sen
kansainvälistä puolta sekä lainvalmistelua tekevien urapolkuja.
Hakemukset tallennetaan RecRight -palveluun, jossa myös vastaat muutamaan
videokysymykseen: Linkki on kohdassa työnantajan tiedot.
Työnantaja: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto,
etuusyksikkö
Yhteyshenkilö: Liisa Siika-aho
Osoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Puhelinnumero: 029 516 001
Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi
Www-osoite: https://www.recright.com/careers/fi/sosiaali-jaterveysministerio/harjoittelu-sosiaalivakuutusta-koskevassa-lainvalmistelutyossaavustaminen-5c1cba8fe748b9e10208a05c

20. RIKOSSEURAAMUSLAITOS, HELSINKI

Kuvaus: Vankikanteluiden esittelijän tehtävät:
Vankien tekemiin kanteluihin annettavan vastauksen valmistelu ja esittely. Vankien
kantelujen käsittely on osa Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan laillisuusvalvontaa.
Muut tehtävät:
Osallistuminen tehtäväalueen muiden tehtävien hoitamiseen tarpeen mukaan.
Harjoittelija osallistuu tarpeen mukaan myös muiden keskushallintoyksikön tehtävien
hoitamiseen.
Suoritetut opinnot:
Rikos- ja hallinto-oikeuden maisterintutkinnon opinnot tulisi olla suoritettuna.
Kielitaito:
Erinomainen suomen kielen taito.
Vankikanteluiden esittelijän tehtävät edellyttävät hyvää suomen kielen kirjallista
ilmaisutaitoa.
Harjoittelija sijoittuu keskushallintoyksikössä hallinto- ja laillisuusvalvontayksikköön
laillisuusvalvonta ja kansainvälinen täytäntöönpano –tehtäväalueelle.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, aloitusajankohta sovittavissa
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1200 euroa/kuukausi
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: HR-johtaja Marko
Oresmaa, marko.oresmaa@om.fi, p. 029 56 88455
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-15
Ilmoituksen lisätiedot: Ma johtava lakimies Heli Tamminen, p. 029 56 88500
(keskus), s-posti:
heli.tamminen@om.fi
Rikosseuraamuslaitos
Lintulahdenkatu 5, 00530 Helsinki
Kirjoita hakemuksen otsikkokenttään: ”Vankikanteluiden esittelijän tehtävä”
Puhelinnumero: 029 56 88500
Sähköposti: kirjaamo.rise@om.fi
Www-osoite: www.rikosseuraamus.fi
Twitter: https://twitter.com/rikosseuraamus

21. SISÄMINISTERIÖ, HELSINKI
Sisäministeriö hakee kahta korkeakouluharjoittelijaa ministeriön poliisiosastolle.
Harjoittelun kesto on noin kolme kuukautta ja sen toivotaan ajoittuvan ajalle touko –
elokuu 2019. Harjoittelun tarkemmasta ajankohdasta voidaan tarvittaessa sopia
myös toisin.
Sisäministeriön poliisiosasto vastaa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta
sekä poliisia koskevan lainsäädännön valmistelusta. Poliisiosastolla käsitellään
muun muassa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, poliisin rikostorjuntaa, lupahallintoa
sekä poliisia koskevia kansainvälisiä asioita.
Tehtävässään harjoittelija pääsee tutustumaan valtionhallintoon haasteellisen ja
mielenkiintoisen harjoittelupaikan kautta. Harjoittelijan päätehtävänä on
poliisiosaston yksiköiden avustaminen säädöshankkeissa ja muissa osaston
toimialaan liittyvissä hankkeissa. Tehtäviin kuuluu muun muassa taustatietojen
kerääminen sekä selvitysten ja tausta-analyysien laatiminen.
Harjoittelijaksi toivotaan ensisijaisesti oikeustieteen opiskelijaa. Opintojen tai
työkokemuksen kautta hankittu julkisen sektorin ja poliisitoiminnan tuntemus
katsotaan eduksi. Valittavalta harjoittelijalta toivotaan suomen ja ruotsin kielen taidon
lisäksi hyvää englannin kielen taitoa sekä tiedonhakukykyä. Lisäksi arvostamme
myönteistä asennetta, tiimityötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Hakemukset tulee toimittaa 31.1.2019 kello 16.15 mennessä ensisijaisesti
sähköpostitse osoitteeseen poliisiosasto@intermin.fi. Merkitse viestin otsikkoon
tunnus "Korkeakouluharjoittelija PO 2019". Hakemukset voi myös toimittaa
osoitteella Sisäministeriö, kirjaamo, PL 26, 00023 Valtioneuvosto. Hakemuksia ei
palauteta.
Ajankohta ja kesto: Touko – elokuu 2019
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1350,00 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelijalla toivotaan
olevan yliopiston myöntämä harjoittelutuki mutta tuki ei ole välttämätön.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2019-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Valitusta harjoittelijasta tehdään ennen nimittämistä
turvallisuusselvityslain (726/2014) 19 §:n tarkoittama perusmuotoinen
turvallisuusselvitys.

Sisäministeriö
Yhteyshenkilö: Riitta Aulanko
Osoite: Kirkkokatu 12
Puhelinnumero: 0295 488 569
Sähköposti:
Www-osoite: www.intermin.fi

22. VALTIOVARAINMINISTERIÖ, HELSINKI
Kuvaus: Harjoittelija osallistuu valtiovarainministeriön vero-osaston
elinkeinoverotusyksikössä erilaisten selvitysten ja kansainvälisten vertailujen
laatimiseen. Selvityksiä tehdään muun muassa yritysverotusta koskevan
lainsäädännön valmistelua varten.
Harjoittelijan toivotaan olevan opintojen loppuvaiheessa ja valinneen syventävissä
opinnoissa vero-oikeuden. Tavoitteena oleva tutkinto voi olla OTM, KTM tai HTM.
Tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti) ja kirjallista
ilmaisukykyä sekä toimisto-ohjelmien, kuten Word, Excel ja PowerPoint, hyvää
hallintaa.
Ajankohta ja kesto: 1.5.-30.6.2018 ja 1.-31.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
Harjoittelun maksimikesto on 3 kuukautta.
Työaika: Kesätyö
Palkka: Kokonaispalkkaus on 1350 euroa kuukaudessa
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu ei edellytä
harjoittelutukea. Mikäli harjoitteluun saadaan yliopiston harjoittelutukea, pyydetään
siitä ilmoittamaan.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-15
Ilmoituksen lisätiedot: Harjoittelupaikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Katso meistä lisää osoitteessa vm.fi
Työnantaja: Valtiovarainministeriö
Yhteyshenkilö: Jari Salokoski
Osoite: Valtiovarainministeriö, Vero-osasto
Snellmaninkatu 1, PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelinnumero: 02955 30437
Sähköposti: jari.salokoski@vm.fi

23. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, HELSINKI
Kuvaus: Haemme kahta opintojen loppuvaiheessa olevaa oikeustieteen opiskelijaa
HARJOITTELIJAKSI LAINVALMISTELUTEHTÄVIIN
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osastolle. Harjoittelijana
avustat säädösvalmistelijoita varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen ja/tai
vapaaseen sivistystyöhön liittyvissä lainvalmistelu- ja kehittämistehtävissä mm.
laatimalla niihin liittyviä selvityksiä ja kirjoituksia. Toimit myös osaston
lainsäädäntötiimin jäsenenä ja vastaat juridista osaamista vaativiin
kansalaiskysymyksiin. Harjoittelun ajankohdasta ja vireille tulevista ajankohtaisista
asioista riippuen työtehtäviisi voi lisäksi lukeutua esim. selvitysten kirjoittamista
eduskunnan valiokunnille ja ministeriön työryhmille sekä kokousmuistioiden
kirjoittamista.
Työharjoittelu opetus- ja kulttuuriministeriössä antaa mahdollisuuden tutustua
opetuksen ja kasvatuksen juridisiin haasteisiin sekä säädösvalmistelun
toimintaympäristöön ministeriössä uuden hallitusohjelman toimeenpanon
alkutaipaleella Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Harjoittelijana sinulla on
myös mahdollisuus osallistua kesäkuussa ministeriöiden yhteisen Lainvalmistelutyö
tutuksi –teemaryhmän tapaamisiin (kolme puolikasta päivää). Ryhmässä tutustutaan
mm. säädösvalmisteluprosessiin, käytännön lainvalmistelutyöhön ja sen
kansainväliseen puoleen sekä lainvalmistelua tekevien urapolkuihin.
Arvostamme oma-aloitteisuutta, tiimityöskentelytaitoja sekä aitoa kiinnostusta
lainvalmistelutyötä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa kohtaan. Toivomme,
että sinulla on hyvät yhteistyö-, organisointi- ja kirjoitustaidot sekä perustaidot
tietotekniikasta. Osaat nopeasti omaksua uusia asioita, soveltaa oppimaasi ja tuottaa
niihin liittyviä tekstejä sujuvalla suomen kielellä. Lisäksi luemme eduksi aiemman
kokemuksen vastaavista tehtävistä sekä hyvän ruotsin kielen taidon, mutta
ensisijaisesti etsimme sopivaa henkilöä asiantuntevaan ja avoimeen
työyhteisöömme.
Ajankohta ja kesto: Harjoittelu kestää kolme kuukautta esim. 12.8.–11.11.2019 tai
1.10.–31.12.2019 taikka muuten sovittavana aikana kuitenkin siten, että harjoittelu ei
pääsääntöisesti ajoitu ajanjaksolle, joka kestää juhannuksesta elokuun
puoleenväliin.
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1 350 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Toivomme, että sinulla on
yliopiston harjoittelutuki 1-2 kuukaudelle.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2019-01-20
Jos kiinnostuit paikasta, lähetä hakemuksesi CV:n/ansioluettelon ja ajantasaisen
opintosuoritusotteen kera sähköpostitse osoitteeseen yva@minedu.fi viimeistään
sunnuntaina 20.1.2019. Kerro hakemuksessa toiveesi harjoittelun ajankohdasta ja
mainitse, jos sinulla on yliopiston harjoittelutuki.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson (27.12.2018–16.1.2019), annemarie.brisson@minedu.fi, puh. 029 533 0079 ja hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi
(27.12.2018–4.1.2019), kirsti.kotaniemi@minedu.fi, puh. 029 533 0408
Meritullinkatu 1 ja 10, 00170 Helsinki
Puhelinnumero: 0295 16001
Sähköposti: yva@minedu.fi
Www-osoite: http://minedu.fi/
Facebook: http://www.facebook.com/okmfi/

24. SYYTTÄJÄNVIRASTOT:
HELSINKI, ITÄ-SUOMI, LAPPI, LÄNSI-UUSIMAA, OULU, POHJANMAA,
SALPAUSSELKÄ JA VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO
Työn kuvaus syyttäjänvirastot: Harjoittelun aikana perehdytään kattavasti
rikosasioiden elinkaareen syyttäjälaitoksessa. Osana harjoittelua on
haastehakemusten ja muiden syyttäjän ratkaisujen valmistelu kihlakunnansyyttäjien
ohjauksessa. Tehtäviin kuuluu tarvittaessa myös syyttäjän avustaminen
käräjäoikeuden ja hovioikeuden istunnoissa tai ainakin näiden käsittelyjen
seuraaminen. Harjoittelussa saa hyvän kokonaiskuvan rikosasian käsittelystä
syyttäjälaitoksessa.
Työ kuvaus valtakunnansyyttäjänvirasto: Kanteluasioiden valmistelua ja
ratkaisuehdotusten tekemistä. Oikeuskirjallisuuden ja - käytännön
analysointitehtäviä. Erilaisten selvitysten ja muistioiden laatimista oikeudellisissa,
hallinnollisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä. Viraston lakimiesten avustaminen
heidän tehtävissään. Harjoittelijan tehtävin kuulu myös muita viraston tehtäviä,
kuten asiakkaiden opastus ja ohjaus sekä muita toimistotehtäviä.

Haemme opintojen loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa, jolla on suoritettuna rikos - ja
prosessioikeus. Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito. Englannin ja ruotsin
kielen taito, sekä muu kielitaito luetaan eduksi. Hyvät Atk-perusvalmiudet.

Ajankohta ja kesto: 3 kk harjoittelu pyritään sijoittamaan aikavälille 1.5. - 30.9.2019.
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1400 e/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1-9
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Edellytämme yliopiston
myöntämää tukea harjoittelulle.
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2019-02-11
Ilmoituksen lisätiedot: Haku tapahtuu valtiolle.fi -kautta.
Helsingin syyttäjänvirasto (1 paikka), id 25-762-2018
Itä-Suomen syyttäjänvirasto (1 paikka), id 25-769-2018
Lapin syyttäjänvirasto (2 paikkaa, id 25-776-2018
Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto (1 paikka), id 25-763-2018
Oulun syyttäjävirasto (1 paikka), id 25-773-2018
Pohjanmaan syyttäjänvirasto (1 paikka), id 25-770-2018
Salpausselän syyttäjänvirasto (1 paikka), id 25-767-2018
Valtakunnansyyttäjänvirasto (1 paikka), id 25-761-2018
Yhteyshenkilö: rekrytointi.syyttaja@oikeus.fi
Seija Lehtonen
sähköposti; seija.a.lehtonen@oikeus.fi

