Näihin kohteisiin on tarjolla yliopiston tuki

1. ITÄ-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO, KUOPIO
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.
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.
Haemme yliopiston osittain rahoittamia korkeakouluharjoittelijan paikkoja.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-syyskuu 2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1400 euroa /kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Virastot ovat valmiita osallistumaan
harjoittelijan palkkakustannuksiin, esim. noin 2 kk/harjoittelija. Harjoittelu edellyttää myös yliopiston
tuen. Palkkauksesta ja muista henkilöstöhallinnon asioista lisätietoja antaa: heha.syyttaja@oikeus.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset jätetään Valtiolle.fi -järjestelmän kautta. HUOM! Hakuaika
määrittyy sen mukaan, kun saamme yliopistolta tietää tuen saavat virastot.
Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Kuopio (1 paikka)
Lisää meistä ja valtiolla työskentelystä www.valtiolle.fi.
Sähköposti: rekrytointi.syyttaja@oikeus.fi

2. LAPIN SYYTTÄJÄNVIRASTO, ROVANIEMI
Lapin yliopisto tarjoaa tuen kahteen paikkaan.
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.
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.
Haemme yliopiston osittain rahoittamia korkeakouluharjoittelijan paikkoja.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-syyskuu 2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1400 euroa /kk
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Virastot ovat valmiita osallistumaan
harjoittelijan palkkakustannuksiin, esim. noin 2 kk/harjoittelija. Harjoittelu edellyttää myös yliopiston
tuen. Palkkauksesta ja muista henkilöstöhallinnon asioista lisätietoja antaa: heha.syyttaja@oikeus.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset jätetään Valtiolle.fi -järjestelmän kautta. HUOM! Hakuaika
määrittyy sen mukaan, kun saamme yliopistolta tietää tuen saavat virastot.
Lapin syyttäjänvirasto, Rovaniemi (2 paikkaa) id 25-675-2017
Lisää meistä ja valtiolla työskentelystä www.valtiolle.fi.
Sähköposti: rekrytointi.syyttaja@oikeus.fi

3. LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO, ESPOO
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.
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.
Haemme yliopiston osittain rahoittamia korkeakouluharjoittelijan paikkoja.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-syyskuu 2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1400 euroa /kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Virastot ovat valmiita osallistumaan
harjoittelijan palkkakustannuksiin, esim. noin 2 kk/harjoittelija. Harjoittelu edellyttää myös yliopiston
tuen. Palkkauksesta ja muista henkilöstöhallinnon asioista lisätietoja antaa: heha.syyttaja@oikeus.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset jätetään Valtiolle.fi -järjestelmän kautta. HUOM! Hakuaika
määrittyy sen mukaan, kun saamme yliopistolta tietää tuen saavat virastot.
Tukea hakevat seuraavat syyttäjänvirastot ja niiden tulevat ID nrot:
Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto, Espoo (1 paikka) id 25-676-2017
Lisää meistä ja valtiolla työskentelystä www.valtiolle.fi.
Sähköposti: rekrytointi.syyttaja@oikeus.fi

4. OULUN SYYTTÄJÄNVIRASTO, OULU
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.
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.
Haemme yliopiston osittain rahoittamia korkeakouluharjoittelijan paikkoja.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-syyskuu 2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1400 euroa /kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Virastot ovat valmiita osallistumaan
harjoittelijan palkkakustannuksiin, esim. noin 2 kk/harjoittelija. Harjoittelu edellyttää myös yliopiston
tuen. Palkkauksesta ja muista henkilöstöhallinnon asioista lisätietoja antaa: heha.syyttaja@oikeus.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset jätetään Valtiolle.fi -järjestelmän kautta. HUOM! Hakuaika
määrittyy sen mukaan, kun saamme yliopistolta tietää tuen saavat virastot.
Oulun syyttäjänvirasto, Oulu (1 paikka) id 25-677-2017
Lisää meistä ja valtiolla työskentelystä www.valtiolle.fi.
Sähköposti: rekrytointi.syyttaja@oikeus.fi

5. POHJANMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO, KOKKOLA
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.
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.
Haemme yliopiston osittain rahoittamia korkeakouluharjoittelijan paikkoja.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-syyskuu 2018
Työaika: Kokoaikatyö

Palkka: 1400 euroa /kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Virastot ovat valmiita osallistumaan
harjoittelijan palkkakustannuksiin, esim. noin 2 kk/harjoittelija. Harjoittelu edellyttää myös yliopiston
tuen. Palkkauksesta ja muista henkilöstöhallinnon asioista lisätietoja antaa: heha.syyttaja@oikeus.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset jätetään Valtiolle.fi -järjestelmän kautta. HUOM! Hakuaika
määrittyy sen mukaan, kun saamme yliopistolta tietää tuen saavat virastot.
Pohjanmaan syyttäjänvirasto, Kokkola (1 paikka) id 25-683-2017
Lisää meistä ja valtiolla työskentelystä www.valtiolle.fi.
Sähköposti: rekrytointi.syyttaja@oikeus.fi

6. SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTO, KOUVOLA
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.
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.
Haemme yliopiston osittain rahoittamia korkeakouluharjoittelijan paikkoja.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-syyskuu 2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1400 euroa /kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Virastot ovat valmiita osallistumaan
harjoittelijan palkkakustannuksiin, esim. noin 2 kk/harjoittelija. Harjoittelu edellyttää myös yliopiston
tuen. Palkkauksesta ja muista henkilöstöhallinnon asioista lisätietoja antaa: heha.syyttaja@oikeus.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset jätetään Valtiolle.fi -järjestelmän kautta. HUOM! Hakuaika
määrittyy sen mukaan, kun saamme yliopistolta tietää tuen saavat virastot.
Salpausselän syyttäjänvirasto, Kouvola (1 paikka) id 25-687-2017
Lisää meistä ja valtiolla työskentelystä www.valtiolle.fi.
Sähköposti: rekrytointi.syyttaja@oikeus.fi

7. VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄNVIRASTO, HELSINKI
Kanteluasioiden valmistelua ja ratkaisuehdotusten tekemistä. Oikeuskirjallisuuden ja -käytännön
analysointitehtäviä. Erilaisten selvitysten ja muistioiden laatimista oikeudellisissa, hallinnollisissa ja
kansainvälisissä kysymyksissä. Viraston lakimiesten avustamista heidän tehtävissään.
Harjoittelijan tehtäviin kuuluu 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.
Haemme yliopiston osittain rahoittamia korkeakouluharjoittelijan paikkoja.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-syyskuu 2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1400 euroa /kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Virastot ovat valmiita osallistumaan
harjoittelijan palkkakustannuksiin, esim. noin 2 kk/harjoittelija. Harjoittelu edellyttää myös yliopiston
tuen. Palkkauksesta ja muista henkilöstöhallinnon asioista lisätietoja antaa: heha.syyttaja@oikeus.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset jätetään Valtiolle.fi -järjestelmän kautta. HUOM! Hakuaika
määrittyy sen mukaan, kun saamme yliopistolta tietää tuen saavat virastot.
Valtakunnansyyttäjänvirasto, Helsinki (1 paikka) id 25-688-2017
Lisää meistä ja valtiolla työskentelystä www.valtiolle.fi.
Sähköposti: rekrytointi.syyttaja@oikeus.fi

8. Kemi-Tornion käräjäoikeus
Lapin yliopisto tarjoaa tuen kahteen paikkaan.
Kaksi valtiohallinnon harjoittelijaa Kemi-Tornion käräjäoikeuteen
Kuvaus: Harjoittelija työskentelee aluksi yleiskansliassa. Hänen tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu,
asiakirjatilaukset, arkistointi, asioiden kirjaaminen, summaaristen velkomusasioissa avustaminen sekä
muita yleiskanslian avustavia tehtäviä. Toisen kuukauden alussa harjoittelija työskentelee joko
rikosasiain- tai riita-asiain käräjäsihteeritiimissä. Hänen tehtäviin kuuluu kirjallisesti ja
istuntokäsittelyssä ratkaistavien rikos- tai riita-asioiden valmistelutehtävät, pöytäkirjanpitäjänä
toimiminen istuntokäsittelyissä, muutoksenhakuasiakirjojen toimittaminen hovioikeuteen, asiakirjojen
arkistointitehtävät sekä muita avustavia tehtäviä.
Ensimmäinen kolmen kuukauden harjoittelujakso on keväällä ja toinen syksyllä.

Lue lisää meistä ja valtiolla työskentelystä osoitteessa www.valtiolle.fi.
Ajankohta ja kesto: 1.3. - 31.5.2018 ja 1.9. - 30.11.2018 tai sopimuksen mukaan
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: Y1 (1.472,94 €)
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Työnantaja maksaa harjoittelijoiden kahden
kuukauden palkan. Harjoittelu edellyttää yliopiston tuen yhdeltä kuukaudelta harjoittelijaa kohden.
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-17
Ilmoituksen lisätiedot: Lisätietoja antaa: hallintosihteeri Riitta Ollonen p. 029 56 49909 s-posti
riitta.ollonen@oikeus.fi ja osastovastaava käräjäsihteeri Satu Salmela p. 029 56 49912 s-posti
satu.salmela@oikeus.fi
Työnantaja: Kemi-Tornion käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Hallintosihteeri Riitta Ollonen
Osoite: Valtakatu 39, 94100 Kemi
Puhelinnumero: 029 56 49900
Sähköposti: kemi-tornio.ko@oikeus.fi

9. Rovaniemen hovioikeus
Lapin yliopisto tarjoaa tuen neljään paikkaan.
Kuvaus: Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät: Toimii avustavana lakimiehenä valmistelusta vastaavan
tuomarin / esittelijän apuna asian valmistelussa ja käsittelyssä sekä tutustuu hallintokanslian,
osastokanslioiden ja kirjaamon tehtäviin.
Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Pitkälle edenneet oikeustieteen opinnot, taito hakea
oikeudellista tietoa sekä hyvät tietotekniset valmiudet.
Ajankohta ja kesto: 1.3. - 31.5.2018 ja 1.9. - 30.11.2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1472,94 euroa/kk
Harjoittelijoiden määrä: 4
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Lue lisää meistä ja valtiolla työskentelystä
osoitteessa www.valtiolle.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2017-12-15 (avoin)
Ilmoituksen lisätiedot: Hakuaika yliopiston määrittelemän hakuajan mukainen.
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

10.

Lapin käräjäoikeus

Lapin yliopisto tarjoaa tuen kahteen paikkaan.
Harjoittelijan tehtävän on tutustua eri asioiden käsittelymenettelyihin ja avustaa hakemus-, riitarikos- ja insolvenssiasioiden kirjallisessa valmistelussa. Lisäksi hänen tehtävänään on valmistella
asioita istuntokäsittelyyn sekä osallistua käräjäoikeuden istuntoihin.
Harjoittelijalla tulisi olla pääosiltaan suoritettuna opintoihin liittyvät rikos- ja prosessioikeuden
opinnot sekä lisäksi perus- ja aineopinnoista siviili-, kauppa-, esine-, perhe- ja jäämistöoikeus.
Yleisesti opinnoista tulisi olla suoritettuna 2/3 -osaa, vähintään kuitenkin 160 opintopistettä.
Ajankohta ja kesto: aikavälillä 1.5.2018 - 31.11.2018, 3 kuukautta
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1.500 euroa
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Lapin käräjäoikeus hakee Lapin
yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelutukea, 2 yliopistoharjoittelijan palkkaukseen.
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-17 (avoin)
Työnantaja: Lapin käräjäoikeus (Rovaniemen kanslia ja Sodankylän kanslia)
Yhteyshenkilö: Hallintosihteeri Marketta Kellokumpu
Osoite: Oikeustalo, Valtakatu 17, 96200 Rovaniemi
Puhelinnumero: 029 56 50118
Sähköposti: marketta.kellokumpu@oikeus.fi

11.

Oulun käräjäoikeus

Lapin yliopisto tarjoaa tuen kahteen paikkaan.
Käräjäsihteerin tehtävät rikosasioissa ja käräjätuomarin avustaminen istuntoihin
valmistautumisessa ja tuomion laatimisessa.
Vähintään 160 opintopistettä suoritettuna 15.1.2018 mennessä.
Ajankohta ja kesto: sovitaan erikseen
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1475 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Tarvitaan yliopiston tuki.
Harjoittelupaikan sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-9

Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset sähköpostitse osoitteella oulu.ko@oikeus.fi.
Työnantaja: Oulun käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Janika Kaski
Osoite: rata-aukio 2, 90130 Oulu
Puhelinnumero: 029 56 49520
Sähköposti: oulu.ko@oikeus.fi
Www-osoite: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/oulunkarajaoikeus/fi/

12.

Kainuun käräjäoikeus

Korkeakouluharjoittelija Kajaani
Kuvaus: Hakemus-, riita- ja rikosasioiden valmistelu ym.
Ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1500/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää yliopiston tuen 1-2
kuukaudelle
Harjoittelupaikan sijainti: Kainuu
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-28
Työnantaja: Kainuun käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Laamanni Pekka Määttä
Osoite: Lönnrotinkatu 2a, 87100 KAJAANI
Puhelinnumero: 02956 49464
Sähköposti: kainuu.ko@oikeus.fi

13.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Kesäharjoittelija
Kuvaus: Pääasiallisesti toimia Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa esittelijän apuna
päätösluonnosten tekemisessä. Tarvittaessa osallistua muihinkin avustaviin lainkäyttötöihin ja
lainkäyttösihteereiden toimenkuvaan kuuluviin toimistotöihin.
Ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1472,94 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Haemme tähän paikkaan em. palkan (+
lomarahakorv.) suuruista harjoittelutukea.
Harjoittelupaikan sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: Parhaat edellytykset työntekoon on opiskelijalla, jolla on jo mahdollisimman
paljon oikeustieteen opintoja suoritettuna.
Työnantaja: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Yhteyshenkilö: Hilppa Tuomola
Osoite: Isokatu 4
90100 OULU
Puhelinnumero: 0295642867
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

14.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Tarkoituksena on antaa mahdollisimman
laaja ja monipuolinen kuva käräjäoikeuden ja tuomarin työstä
Harjoittelija:
- osallistuu asiakaskansliassa asiakaspalveluun sekä ottaa vastaan ja kirjaa asiakirjoja
- avustaa ja suorittaa muita tehtaviä asiakaskansl iassa
- tutustuu haastemiesten työskentelyyn ja avustaa heidän työtehtävissä
- tutustuu eri asiaryhmien valmisteluun ja kanslia käsittelyyn
- tutustuu käräjänotaarien työhön ja avustaa heidän työtehtävissä
- tutustuu käräjäsihteerien työhön ja avustaa heidän työtehtävissä
- seuraa eri asiaryhmien istuntokäsittelyä ja pitää istunnoissa pöytäkirjaa
Edellytetty osaaminen:

- oltava ulospäinsuuntautuva
- yhteistyökykyä asiakkaiden ja käräjäoikeuden henkilökunnan kanssa
Kielitaito:
- suomi, ruotsin ja englannin kielitaito katsotaan eduksi
Tietotekniikka:
- opeteltava ja hallittava käräjäoikeuden käytössä olevat asiankäsittelyjärjestelmät
Lisaa meistä ja valtiolla työskentelystä osoitteessa www.valtiolle.fi
Ajankohta ja kesto: 1.6.2018 - 31.8.2018
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka:01Y
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun
rahoitukseen liittyvät lisätiedot:
Harjoittelu edellyttää yliopiston
tuen.
Sijainti: Avoin/Muu
Viimeinen hakupäivä:16.03.2018
Valitse yliopistot: Lapin yliopisto
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus Valtakatu 4
84100 Ylivieska

Päivi Mattila p.02956 49406
email:ylivieska- raahe.ko@oikeus.fi

15.

Espoon käräjäoikeus palkkaa

Lapin yliopisto tarjoaa tuen kolmeen paikkaan.
Kuvaus: Espoon käräjäoikeus palkkaa (yliopiston harjoittelutuella ) kolme oikeustieteen opiskelijaa
harjoitteluun kesän 2018 aikana. Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat esim. summaaristen ja avioerojen
ratkaiseminen, istunnoissa pöytäkirjan pitäminen ja muut avustavat tehtävät.
Ajankohta ja kesto: kolmen kuukauden jakso kesän 2018 aikana.
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1472,94 €
Harjoittelijoiden määrä: 3
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Hakijan on oltava oikeutettu yliopiston
myöntämään harjoittelutukeen.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: Harjoittelupaikat tulevat haettavaksi Valtiolle.fi sivustolle, hakuaika
on 6-23.2.2018.
Työnantaja: Espoon käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Riitta Asikainen
Osoite: Vitikka 1
02630 Espoo
Puhelinnumero: 029 5645 013
Sähköposti: riitta.asikainen@oikeus.fi

16.

Oikeuskanslerinvirasto

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: 1.6.2018-31.8.2018 (3 kk)
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1300 e/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelun palkkakustannuksiin toivotaan
osittain yliopiston myöntämää harjoittelutukea.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-28
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, henkilöstösihteeri
Osoite: Oikeuskanslerinvirasto
PL 20 (Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki)
00023 Valtioneuvosto
Puhelinnumero: 0295162528
Sähköposti: kirjaamo@okv.fi
Www-osoite: http://www.okv.fi

17.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus

Erilaiset tehtävät käräjäoikeuden osastoilla ja kansliassa, asiakaspalvelua, asiakirjojen vastaanottoa,
asiakkaiden neuvontaa ja opastusta. Tutustuminen ja avustaminen hakemus-, riita- ja rikosasioissa
sekä tiedoksiantotehtävissä. Käräjätuomarin ja käräjänotaarin työn seuraaminen istunnoissa ja
kansliassa sekä heidän avustaminen erilaisissa tehtävissä. Harjoittelun aikana on tarkoitus saada
monipuolinen kuva käräjäoikeuden toiminnasta ja käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista.
Toivomme harjoittelijaksi oikeustieteen opintojen loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa, jolla on
suoritettuna rikos- ja prosessioikeus.
Harjoittelijalta edellytämme hyvää tietokoneen ja yleisimpien toimistosovellusten käyttötaitoa, omaaloitteisuutta, täsmällisyyttä, paineensietokykyä, yhteistyökykyä ja asiakaspalveluhenkisyyttä.
Korkeakouluopiskelijan harjoittelulla tarkoitetaan yliopisto-opintoihin pakollisena tai valinnaisena
kuuluvaa opintojaksoa. Harjoittelijan tulee olla kirjoilla yliopistossa ja ei ole vielä suorittanut tutkintoa.
Harjoittelijana voi kuitenkin olla opintojaan jatkavat korkea-asteen välitutkinnon suorittaneet.
Ajankohta ja kesto: 3 kuukauden harjoittelujakso voi sijoittua ajalle 1.4. - 31.10.2018.
Työaika: Kokoaikatyö

Palkka: Yliopiston suosittelema vähimmäispalkka
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Työnantaja maksaa yhden (1) kuukauden
palkkakustannukset. Yliopistolta haetaan kahden (2) kuukauden palkkakustannuksia. Harjoittelun
edellytyksenä on yliopiston myöntämä harjoittelutuki.
Harjoittelupaikan sijainti: Päijät-Häme
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31
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.
Työnantaja: Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Hallintosihteeri Marja Häkkinen
Osoite: Askonkatu 9
PL 3
15101 Lahti
Puhelinnumero: 029 56 47103
Sähköposti: paijat-hame.ko@oikeus.fi

18.

Keski-Suomen käräjäoikeus

Erilaiset tehtävät riita-, hakemus- ja rikosasioissa sekä asiakaspalvelussa Keski-Suomen
käräjäoikeudessa Jyväskylässä.
Käräjätuomareiden ja käräjänotaareiden avustaminen asioiden valmistelussa, istuntojen
seuraaminen sekä niissä mahdollisesti pöytäkirjan pitäminen.
Rikos-, prosessi- sekä perhe- ja jäämistöoikeuden suorittaminen katsotaan eduksi.
Ajankohta ja kesto: 3 kk touko-syyskuun 2018 aikana
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1472,94
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelijan palkkaukseen edellytetään
harjoittelutukea.
Harjoittelupaikan sijainti: Keski-Suomi
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-15
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukseen pyydetään liittämään opintosuoritusote.
Työnantaja: Keski-Suomen käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Hallintosihteeri Maarit Kauppinen
Osoite: Vapaudenkatu 54, PL 534, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelinnumero: 029 5648124

Sähköposti: keski-suomi.ko@oikeus.fi

19.

Pohjois-Savon käräjäoikeus

Tehtävänkuvaan kuuluvat muun muassa käräjäsihteerin tehtävät ja käräjänotaareiden avustaminen
lainkäyttötehtävissä.
Ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: Y1
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää yliopiston tuen 1-2
kuukaudelle.
Harjoittelupaikan sijainti: Pohjois-Savo
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-15
Työnantaja: Pohjois-Savon käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Hallintosihteeri Päivi Hirvonen
Osoite: Suokatu 44, PL 44, 70101 Kuopio
Puhelinnumero: 0295648527
Sähköposti: pohjois-savo.ko@oikeus.fi
Www-osoite: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/pohjois-savonkarajaoikeus/fi/index.html

20.

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus

Tutustuminen käräjäoikeuden asiainkäsittelyjärjestelmiin (siviiliasiat TUOMAS ja rikosasiat SAKARI ja
RITU). Avustaminen asiakaspalvelutehtävissä ja pöytäkirjanpito käräjäoikeuden istunnoissa,
edellytämme sekä suomen että ruotsin kielen taitoa, koska käräjäoikeus on kaksikielinen.
Lue lisää meistä ja valtiolla työskentelystä osoitteessa www.valtiolle.fi
Ajankohta ja kesto: 1.6. - 31.8.2018 ( 3 kk)
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: 1187 € / kk
Sijainti: Keski-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 02.02.2018
Ilmoituksen lisätiedot: Toivotaan tukea palkkaukseen.
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus
Kaarlelankatu 27, PL 120
67100 Kokkola

Marjatta Anttonen
p. 029056049266
email: keski-pohjanmaa.ko@oikeus.fi

21.

Helsingin käräjäoikeus

Korkeakouluharjoittelijaa haetaan avustaviin lainkäyttötehtäviin. Helsingin käräjäoikeuden tehtävänä
on tuottaa oikeusturvaa n. 600 000 helsinkiläiselle ja tuhansille yrityksille ja muille yhteisöille.
Salmisaaren oikeustalossa sijaitseva Helsingin käräjäoikeus on Suomen suurin käräjäoikeus
henkilökunnan ja käsiteltyjen asioiden määrillä mitattuna. Helsingin käräjäoikeus on kaksikielinen
tuomioistuin.
Helsingin käräjäoikeus hakee oikeusnotaarin tutkinnon suorittanutta tai opintojen loppuvaiheessa
olevaa oikeustieteen ylioppilasta, jolla on hakuajan päättyessä vähintään 160 op suoritettuna, 2-3 kk:n
mittaiseen korkeakouluharjoitteluun avustaviin lainkäyttötehtäviin.
Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat erilaiset avustavat työt käräjäoikeuden lainkäyttöosastoilla. Tehtävinä
voivat olla mm. istuntojen valmisteluun ja jälkitöihin liittyvät tehtävät, pöytäkirjan pitäminen
istunnoissa, kirjalliseen menettelyyn liittyvät tehtävät sekä muut vastaavat tehtävät.
Harjoittelijalta toivotaan kiinnostusta tuomioistuintehtäviä kohtaan, hyvää suomen kielen taitoa sekä
sujuvaa kirjallista viestintätaitoa ja hyvää yhteistyökykyä. Arvostamme lisäksi muuta kielitaitoa,
tarkkuutta, oma-aloitteisuutta ja järjestelmällistä otetta työskentelyyn.
Käräjäoikeuden hallintojohtajalle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo pyydetään
toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen: helsinki.ko_hallinto@oikeus.fi.
Ajankohta ja kesto: Harjoittelu 1.4.2018 - 30.9.2018 välillä.
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1500 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Tehtävien täyttämisen edellytyksenä on, että
harjoittelijalle maksetaan yliopiston toimesta harjoitteluapuraha, joka kattaa osan harjoittelusta
maksettavasta palkasta. Valinnan edellytyksenä on, että hakija ei ole aiemmin ollut tiedekunnan
harjoittelupaikassa. Harjoittelun aikana ei voi valmistua OTM:ksi.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-28
Työnantaja: Helsingin käräjäoikeus
Yhteyshenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Passila
Osoite: Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki
Puhelinnumero: 029 56 44545
Sähköposti: helsinki.ko_hallinto@oikeus.fi
Www-osoite: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/

22.

Rikosseuraamuslaitos

Lakimiesharjoittelija
Organisaation esittely: Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä
työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva
Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja
vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta. Ydintoimintojen toteuttamista varten Suomi on jaettu
kolmeen rikosseuraamusalueeseen, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14
yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksessa on kolme valtakunnallista
yksikköä.
Työtehtävät: Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluu aluekeskus, arviointikeskus,
Hämeenlinnan, Kylmäkosken, Käyrän, Satakunnan, Turun, Vaasan, Vanajan ja Vilppulan vankilat
sekä Hämeen, Porin, Tampereen, Turun ja Vaasan yhdyskuntaseuraamustoimistot.
Aluekeskus tarjoaa koko alueella kehittämisen palveluja, oikeudellisia palveluja, taloushallinnon
palveluja ja henkilöstöhallinnon palveluja. Lakimiesharjoittelijan tehtävänä on vankien
oikaisuvaatimus- ja kanteluasioiden valmistelu ja esittely sekä muut esimiehen määräämät
tehtävät.
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena lakimiesharjoittelijan tehtävään
on oikeustieteen opinnot ja kokemus.
Kielitaitovaatimuksena on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain
(424/2003) mukainen osaaminen.
Harjoittelijaksi valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella
henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusmenettelystä ja
selvityksen kohteen oikeuksista tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Hakijalta odotamme: Valittavalla tulee olla perustiedot hallinto-, rikos- ja
prosessioikeudesta. Harjoittelijan toivotaan olevan opiskelun loppuvaiheessa. Yliopiston
harjoittelijatuen saaminen katsotaan eduksi.
Työaika: Virastotyöaika
Hakemukset viimeistään 31.1.2018 klo 16.15 mennessä sähköpostitse lsra.alke@om.fi
Ajankohta ja kesto: 1.5.2018 - 31.8.2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1200 euroa/kuukausi
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston harjoittelijatuen saaminen
katsotaan eduksi
Harjoittelupaikan sijainti: Pirkanmaa
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31
Ilmoituksen lisätiedot: Lisätietoja tehtävästä antavat:
Lakimies Saara Saastamoinen 0505238127 saara.saastamoinen@om.fi

Notaari Heidi Ravinen 0504091532 heidi.ravinen@om.fi
Työnantaja: Länsi-Suomen rikosseuraamusalue/Aluekeskus
Yhteyshenkilö: Lakimies Saara Saastamoinen 0505238127, Notaari Heidi Ravinen 050-4091532
Osoite: Rautatienkatu 10
33100 Tampere
Puhelinnumero:
Sähköposti: lsra.alke@om.fi

23.

Lapin maistraatti/Rovaniemi ja Kemi

Lapin yliopisto tarjoaa tuen kahteen paikkaan.
Maistraatin holhoustoimen tehtävät (lupa-asiat, edunvalvojan määräämiset,
edunvalvontavaltuutukset, tilintarkastukset ym.) sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuminen
muihin maistraatin lakimiestehtäviin.
Oikeustieteen opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija. Perhe- ja perintöoikeuden,
persoonallisuusoikeuden, velvoite- ja esineoikeuden sekä prosessioikeuden suorittaminen
katsotaan eduksi.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, touko-elokuulle 2018 tai sopimuksen mukaan
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1187 e/kk(2017)/palkansaajan työssäoloehdon täyttävä palkka
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää yliopiston
harjoittelutukea
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: 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: 029 5539 213
Sähköposti: alpo.hyvonen@maistraatti.fi

24.

Poliisin informaatioteknologiakeskus
Poliisihallituksen yhteydessä 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. hankinta- 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
tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä. Eduksi katsotaan kokemus ja osaaminen ICT-alalta ja ICTjuridiikasta sekä opinnot oikeusinformatiikasta, sopimusoikeudesta, immateriaalioikeuksista ja
julkisista hankinnoista.
Harjoittelu suoritetaan Poliisihallituksen Rovaniemen toimipisteessä.
Ajankohta ja kesto: kesä-elokuu 2018/ 3 kk
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. 2018 &gt; yli 60% opinnoista valmiit 1500€/ kk. Opintojen vaihe tarkistetaan virallisesta
opintosuoritusotteesta. Harjoittelun toteutuminen edellyttää harjoittelutuen.
Harjoittelupaikan sijainti: Lappi
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-16
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

25.

Oulun seudun ulosottovirasto
Oulun seudun ulosottovirastossa 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: 1.6.2018 - 31.8.2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1173 / kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Korkeakoulun tuki sisältyy palkkaan
Harjoittelupaikan sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 2018-04-13
Työnantaja: Oulun seudun ulosottovirasto
Yhteyshenkilö: Outi Rantahalvari, kihlakunnanvouti
Osoite: Rata-aukio 2, 90101 OULU
Puhelinnumero: 029 56 29111
Sähköposti: outi.rantahalvari@oikeus.fi
Www-osoite: https://oikeus.fi/ulosotto/oulunseudunulosottovirasto/fi/

26.

Maahanmuuttovirasto
Lapin yliopisto tarjoaa tuen kuuteen paikkaan.
Maahanmuuttovirasto eli Migri on sisäministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee
maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita.
Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksikkö tarjoaa 12 korkeakouluopiskelijalle
harjoittelupaikan kesällä / syksyllä 2018. Harjoittelun tarkempi aloitusajankohta voidaan sopia,
mutta suurin osa harjoittelijoista haetaan kesä-elokuulle 2018. Tehtäviin kuuluu mm.
hakemusten vireillepanoon ja vastaanottoon liittyviä tehtäviä, erilaisten oleskelulupapäätösten
valmisteluun, käsittelyyn ja tiedoksiantoon liittyviä monipuolisia tehtäviä sekä asiakaspalvelua.
Myös yksikön toimialaan kuuluvien selvitysten tekeminen voi tulla kyseeseen harjoittelun aikana
harjoittelijan opiskelutausta ja kokemus huomioon ottaen. Harjoittelijoita haetaan
maahanmuuttoyksikön eri tulosalueille ja palvelupisteisiin valtakunnallisesti. Palvelupisteiden
sijainnit ja yhteystiedot löydät http://www.migri.fi/yhteystiedot/palvelupisteet.
Harjoittelijalta odotetaan ATK-perusvalmiuksia sekä suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa.
Muu kielitaito katsotaan eduksi.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, kesä/syksy 2018
Työaika: Muu
Palkka: 1189€/kk
Harjoittelijoiden määrä: 6
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoitteluajan palkka on Kelan
määrittelemä työssäoloehdon minimipalkka, 1189€/kk vuonna 2018. Harjoittelijalla tulee olla
yliopiston myöntämä, vähintään 1600 euron harjoittelutuki. Harjoittelutuen tulee ilmetä
hakemuksesta (tieto tuesta ja sen määrästä ja mahdollisista ehdoista).
Harjoittelupaikan sijainti: Avoin
Viimeinen hakupäivä: 2018-01-31

Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset tulee toimittaa 31.1.2018 mennessä Maahanmuuttoviraston
henkilöstöhallintoon os. Maahanmuuttovirasto/Henkilöstöhallinto, Kirjaamo, PL 18, 00581
HELSINKI tai sähköpostitse heha@migri.fi. Ilmoitathan hakemuksessasi mihin
Maahanmuuttoviraston tehtävään ja yksikköön haet. Jos haet harjoitteluun vain tietyllä
paikkakunnalla sijaitsevaan palvelupisteeseemme, tuo tämä selvästi esille hakemuksessasi.
Koulutusala(t): Yhteiskunta- ja hallintotieteet, Kauppa- ja taloustieteet, Oikeustiede
Työnantaja: Maahanmuuttovirasto
Yhteyshenkilö: Tulosalueen johtaja Pauliina Helminen
Osoite: PL 18 (Panimokatu 2 A)
00581 HELSINKI
Puhelinnumero: 0295 419 240
Sähköposti: etunimi.sukunimi@migri.fi
Www-osoite: http://www.migri.fi/

27.

Tuomarinkoulutuslautakunta

Harjoittelija tuomarinkoulutuslautakuntaan
Harjoittelija osallistuu lautakunnan kanslian päivittäisiin tehtäviin, kuten vireillä olevien asioiden
valmisteluun (erityisesti haku tuomioistuinharjoitteluun), tiedonhallintajärjestelmän käyttöön sekä
arkistointiin. Harjoittelija osallistuu myös asiakaspalveluun sähköpostitse ja puhelimitse.
Harjoittelijalle voidaan antaa lautakunnan kokousasioihin liittyviä selvitys- ja valmistelutehtäviä.
Tavanomaisten toimistosovellusten käyttötaito. Valmius tarvittaessa käyttää ruotsin kieltä.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, 1.4.2018 alkaen
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1500 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Palkka-asioista päättää
Tuomarinkoulutuslautakunnan sihteeri Minna Hyttinen, tuomarinkoulutuslautakunta.om@oikeus.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-12
Ilmoituksen lisätiedot: Toimita hakemuksesi tuomarinkoulutuslautakunnan kirjaamoon
osoitteeseen tuomarinkoulutuslautakunta.om@oikeus.fi. Valittavalle henkilölle voidaan tehdä
turvallisuusselvitys.
Lue lisää meistä:
(https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html) ja
valtiolla työskentelystä www.valtiolle.fi.
Työnantaja: Tuomarinkoulutuslautakunta
Yhteyshenkilö: Minna Hyttinen
Osoite: Pohjoisesplanadi 3
00170 Helsinki
Sähköposti: tuomarinkoulutuslautakunta.om@oikeus.fi
Www-osoite:
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html

28.

Itä-Suomen poliisilaitos

Harjoittelija (Mikkeli)
Kantelu- ja vahingonkorvausasioiden valmistelu sekä muut juridiset selvitystehtävät.
Ajankohta ja kesto: Kesto 3-4 kk. Alkamisajankohta sovitaan erikseen.
Työaika: Kokoaikatyö
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu edellyttää yliopiston tuen.
Palkkaus riippuu opintojen vaiheesta ja se asettuu välille 1187 - 1500 €/kk.
Harjoittelupaikan sijainti: Etelä-Savo
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-28
Työnantaja: Itä-Suomen poliisilaitos
Yhteyshenkilö: Poliisilakimies Ilkka Jukarainen
Osoite: Hallituskatu 4
50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 0295 415 459
Sähköposti: ilkka.jukarainen@poliisi.fi
Www-osoite: www.poliisi.fi/ita-suomi

29.
Oikeusministeriö, oikeushallintoosasto/tuomioistuinyksikkö
Harjoittelija oikeushallinto-osastolle tuomioistuinyksikköön
Harjoittelijan tehtävänä on kansalaiskirjeisiin vastaaminen, käräjäoikeusverkostohankkeen
toimeenpanon avustavat tehtävät ja muut erikseen määritellyt tehtävät. Kielitaitona ruotsi ja
englanti. Hyvät tietotekniset valmiudet.
Ajankohta ja kesto: 3 kk, kesä-elokuu 2018
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1350 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelun palkkaamisen edellytyksenä
on yliopiston myöntämä harjoittelutuki. Palkka-asioista päättää; oikeusministeriön hallintoyksikkö,
henkilöstöasioiden vastuualue, henkilostohallinto.om@om.fi
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-28
Ilmoituksen lisätiedot: Toimita hakemuksesi oikeusministeriön kirjaamoon osoitteeseen
oikeusministerio@om.fi. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, mitä harjoittelupaikkaa haet. Diaarinumero
OM 153/111/2017. Jos haet useaa oikeusministeriön harjoittelupaikkaa, hae jokaista erikseen.
Valittavalle henkilölle voidaan tehdä turvallisuusselvitys. Lue lisää meistä ja valtiolla työskentelystä
osoitteessa www.valtiolle.fi.
Työnantaja: Oikeusministeriö
Yhteyshenkilö: Kaija Nykänen

Osoite: Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Sähköposti: oikeusministerio@om.fi
Www-osoite: www.oikeusministerio.fi

30.

Pohjois-Suomen verotoimisto (Oulu)

Lapin yliopisto tarjoaa tuen kahteen paikkaan.
Harjoittelijana pääset tekemään henkilöasiakkaiden verovalvontaa, verotustapausten valmistelua ja
verotuspäätöksiä. Lisäksi ohjaat ja neuvot henkilöasiakkaita.
Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet:
Hyvä kirjallinen ja suullinen esitystaito, verolainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntemus, hyvät
yhteistyötaidot, oma-aloitteisuus sekä ongelmanratkaisukyky.
Harjoittelijoiden määrä: 2
Ajankohta ja kesto: Toivottu ajankohta 3 kk ajalla 14.5.-30.9.2018 tai sop. mukaan
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: 1826,69-1897,33 e. Edellytetään yliopiston myöntämää harjoittelutukea.
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Viimeinen hakupäivä: 16.02.2018
Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset tulee toimittaa 16.2.2018 mennessä osoitteeseen Verohallinto/Sari
Jokelainen PL 8003, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse lisätietojen antajille etunimi.sukunimi@vero.fi.
Toimistopäällikkö Sari Jokelainen p. 029 513 4430
Toimistopäällikkö Tuomo Kangasniemi p. 029 513 4189
Verohallinto/Pohjois-Suomen verotoimisto
Torikatu 34 B
90101 Oulu
Sari Jokelainen
p. 029 513 4430
email: etunimi.sukunimi@vero.fi

31.

Rahanpesun selvittelykeskus(KRP)

Harjoittelijan työtehtävinä rahanpesun selvittelykeskuksessa tulee olemaan lausuntojen antaminen,
rahanpesun / terrorismin rahoittamiseen liittyvien selvitysten laadinta, vastaaminen kansainvälisiin
tiedusteluihin ja mahdollisesti rahanpesuilmoitusten vastaanottaminen ja vastaaminen.
Ajankohta ja kesto: touko-syyskuussa, 3 kk
Työaika: Kokoaikatyö

Palkka: 1187 -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 1187-1500 €/kk. Korkeakoulun toivotaan maksavan
vähintään yhden kk:n palkkaa vastaavan tuen.
Harjoittelupaikan sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 2018-02-16
Ilmoituksen lisätiedot: Valittavista henkilöistä tehdään perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys.
Työnantaja: Keskusrikospoliisi
Yhteyshenkilö: Anu Jaakkola
Puhelinnumero: 0295 480 141
Sähköposti: anu.jaakkola@poliisi.fi
Www-osoite: www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi

