PARADIGMAN VUOSIKERTOMUS
Lukuvuosi 2020–2021

4. LOKAKUUTA 2021
PARADIGMA
Oikeustieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
Liisa Toivanen, tutkimusapulainen

1. ESITTELY
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijatyöryhmä Paradigma perustettiin syksyllä 2014.
Paradigma toimii sillä periaatteella, että yliopisto pyrkii tukemaan opiskelijoiden työllistymistä ja tarjoamaan
opiskelijoille oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana. Paradigma on tiedekunnassa opiskelijoiden
itsenäinen työryhmä, jonka puitteissa opiskelijat voivat kehittää oikeudellista osaamistaan tekemällä erilaisia
tehtäviä tiedekunnalle.

Vastaavasti tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunta saa käyttöönsä resurssin. Paradigma kokoaa
erilliset tutkimusapulaiset ja tarjoaa joustavasti palveluita opetuksen, tutkimuksen ja tiedekunnan juoksevien
asioiden hoitoon. Oikeustieteiden tiedekunnan lisäksi Paradigma tekee yhteistyötä koko yliopiston ja sen
sidosryhmien kanssa.

Paradigman taustalla on ajatus siitä, että yliopisto-opiskelun ei tarvitse olla vain lukemista ja itsenäistä
opiskelua. Paradigma onkin osa tiedekunnan murrosta, jossa uusi tutkintorakenne otettiin käyttöön. Siinä
missä maailma muuttuu, muuttuu myös toimintaympäristömme. Paradigma on opiskelijoiden vastaus
muutoksiin tiedekunnassamme ja yhteisössämme.

Opiskelijatapahtumien ja seminaarien yhteydessä Paradigma on esitellyt toimintamalliaan soveltuvaksi myös
muihin opetus- ja tutkimusalan laitoksiin. Paradigma on saanut myös kansallista huomiota. Paradigma sai
Suomen Lakimiesliitto ry:n myöntämän Vuoden opetusteko -palkinnon vuonna 2016. Palkinto myönnettiin
Juha Karhulle ja Patrik Johanssonille ennakkoluulottomasta ja innovatiivisesta ratkaisusta lähentää
opiskelijoita osaksi yliopistoyhteisöä.

Ryhmän jäseneksi rekrytoidaan vuosittain oikeustieteen opiskelijoita. Pyydämme kaikkia kiinnostuneita
hakemaan mukaan Paradigmaan ja tekemään yhdessä kaikille parempaa yliopistoa!

Lisätietoja Paradigman internet-sivulla osoitteessa https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Oikeustieteidentiedekunta/Hallinto/Paradigma.

2. HENKILÖT
Lukuvuonna 2020–2021 Paradigman vastuulehtorina toimi Ilari Hovila. Työryhmän johtajana toimi
tutkimusapulainen Karin Helander. Työryhmään kuuluivat syksyllä 2020 Timo Viitasalo, Hilla Haajanen ja
Sofianni Apaja. Keväällä 2021 työryhmän jäseninä toimivat Timo Viitasalo, Hilla Haajanen, Sofianni Apaja,
Mikko Piira ja Liisa Toivanen.

3. TOIMEKSIANNOT
Paradigma vastaa joustavasti ja nopeasti annettuihin tehtävin. Vasteaika työryhmälle osoitettuihin
tiedusteluihin on yksi vuorokausi. Tavoiteaika tiedustelusta tehtävän aloittamiseen on yksi viikko. Tehtävät
suoritetaan opetus- ja tutkimushenkilökunnan valvonnan alaisuudessa tehokkaasti ja huolellisesti. Työn
tuloksista vastaa Paradigman johtaja. Lukuvuoden 2020–2021 aikana Paradigma suoritti toimeksiantoja
useilta eri oikeudenaloilta. Paradigmalaiset olivat mukana myös useiden tiedekunnassa järjestettyjen
seminaarien järjestelyissä.

3.1 Suoritetut tehtävät
•

Artikkelikokoelman viitteiden järjestäminen ja päivittäminen

•

Oikeustieteen päivien (elokuu 2021) käytännönjärjestelyt ja teknisenä tukena toimiminen

•

Luonnonvaraoikeusprojekti

•

Lapin yliopiston avoimet ovet tapahtuman 20.10.2020 kuvaaminen

•

Paradigman ulapland-sivujen päivittäminen

•

Oikeustieteen tutkimusmenetelmät -kurssin hallinnointi

•

Martin
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3.2 Vuosittaiset tehtävät
•

Rikos- ja prosessioikeuden verkkotehtävien tarkistus

•

Käytännön sopimusoikeus kurssin osallistujalistan kerääminen ja tekniikan toimivuuden
varmistaminen

•

Neuvottelutaidot-kurssin järjestely syksyä 2021 varten

•

Vastaus- ja lukutekniikkapajan järjestely

•

FOKI-tietokanta

3.3 Muita tehtäviä
•

Juoksevien asioiden hoito, skannaus- ja kopiointitehtävät

•

Erilaiset tiedonhakutehtävät

•

Paradigman tulevaisuussuunnitelman laatiminen

•

Paradigman kokoukset noin kerran kuussa

•

Paradigman blogin ja Instagram-sivujen suunnittelu

4. TAVOITTEET TULEVAISUUDELLE
Paradigma on perustamisestaan asti vakiinnuttanut paikkaansa olennaisena osana tiedekuntaamme ja
haluamme pitää kiinni tästä. Tulevaisuudelle tavoitteeksi olemme asettaneet Paradigman tekemisen yhä
tunnetummaksi niin oman tiedekuntamme opiskelijoiden kuin muidenkin tahojen keskuudessa. Paradigmaa
pyritään tekemään tunnetummaksi vuoden 2021 lopulla erityisesti Paradigman blogin ja Instagramin
välityksellä.

