Oikeudenmukaisen
Suomen onnelliset
rakentajat
Lakimiesliiton strategia 2021 - 2025

Strateginen visio 2025:

Oikeudenmukaisen Suomen
onnelliset rakentajat
Lopulta kyse on yksinkertaisista asioita. Jokaisella ihmisellä on tarve turvaan,
vapauteen, työhön, ihmisarvoon ja tasapuoliseen kohteluun. Oikeudenmukaisuuteen.
Oikeudenmukaisuus turvaa heikompia vahvempien edessä. Oikeudenmukainen Suomi on maa, jossa jokainen ihminen saa yhdenvertaisen, reilun
ja yksilöllisen kohtelun lain edessä. Kun huomaamme epäkohtia, tartumme
niihin viipymättä. Kehitämme oikeudenmukaisuutta vaatimalla sujuvia
prosesseja, hyvää hallintoa ja toimivan oikeusvaltion.
Oikeudenmukaisuutta toteuttaa aina ihminen. Vaikka toimimme erilaisissa
tehtävissä eri sektoreilla, meistä kaikki tekevät merkityksellistä työtä:
oikeudenmukaisempaa huomista.
Lakimiesliittona kokoamme nämä ihmiset yhteen, ja pidämme hyvää huolta
jäsenistämme. Me nostamme ihmisten hyvinvoinnin teemat neuvottelupöytien ja työelämän ytimeen. Haluamme ymmärtää paremmin, mikä lisää
erilaisten juristien onnellisuutta ja tarjota jokaiselle juristille työ-, perhe- ja
vapaa-ajan pohjoismaista tasapainoa.

Oikeudenmukaisen Suomen
onnelliset rakentajat
Visiomme vuodelle 2025 vaatii liitolta perustehtävien
ohella pitkäjänteistä tekemistä kolmella osa-alueella
Tarvitsemme:
1) uudenlaista kunnianhimoa jäsentemme ymmärtämisessä,
2) pitkäjänteistä tekemistä juristien tasapainoisen
työelämän parantamiseksi, ja
3) juristien määrätietoista tukemista ja voimaannuttamista
oikeusvaltion rakentajina.

Strategiset fokusalueet 2021 - 2025

Parempi ymmärrys:
Ratkomme
datalähtöisesti
jäsenryhmiemme
haasteita

Parempi työelämä:
Tasapainoinen
työelämä
kuuluu myös
juristeille

Parempi oikeusvaltio:
Rakennamme
maailman
toimivinta
oikeusvaltiota

Parempi ymmärrys

Ratkomme datalähtöisesti
jäsenryhmiemme haasteita
Haluamme ymmärtää paremmin, mikä lisää juristien onnellisuutta ja tarjota
erilaisille ihmisille sopivia ratkaisuja muuttuvassa maailmassa. Tämä vaatii tarkempaa dataa ja sen hyödyntämistä jäsenryhmien ja potentiaalisten
jäsenten tavoittamiseen. Näin voimme puhua jäsenille tärkeistä teemoista
oikeissa kanavissa ja tarjota osuvampaa edunvalvontaa ja palveluja.
Ajankohtaisin tarve ymmärrykselle liittyy nuoriin: Maailma muuttuu, eikä
liittoon kuuluminen ole uusille lakimiessukupolville itsestäänselvyys. Meidän on ansaittava paikkamme erilaisilla tavoilla jäsentemme keskuudessa.

Tavoitteet
• Kehitämme tutkimustoimintaamme pistemäisyydestä kohti kokonaisvaltaista jäsenymmärrystä, jolla hahmotamme jäsenilmiöiden taustalla vaikuttavia syitä, kokemuksia ja “heimoja”.
• Etsimme dataa hyödyntäen uusia keinoja etenkin nuorten jäsenten houkutteluun, uusien jäsenten sitouttamiseen, passiivisten jäsenten tavoittamiseen ja heille viestimiseen.
• Merkitsemme tutkimustoiminnalle ja datatyökaluille aiempaa isomman
osan budjetistamme, ajankohtaiset tutkimustarpeet huomioiden.

Parempi työelämä

Tasapainoinen työelämä
kuuluu myös juristeille
Juristi ei ole kone, vaan ihminen. Me nostamme ihmisten hyvinvointia ja
onnellisuutta lisäävät teemat toimintamme ytimeen. Haluamme jokaiselle
juristille työ-, perhe- ja vapaa-ajan pohjoismaisen tasapainon.
Nostamme juristien työkulttuurin epäkohdat rohkeasti esiin. Teemme tinkimätöntä työtä jaksamisen ja tasa-arvon edistämiseksi. Olemme vapaa-ajan
ja perhe-elämän puolustajia työelämän kasvavaa 24/7 maailmaa vastaan.
Rohkealla keskustelulla ja teoilla murramme stereotypioita ja muovaamme
lakimiesten työkulttuuria tasapainoisempaan suuntaan.

Tavoitteet
• Kehitämme uusia palveluita, työkaluja ja verkostoja kuormituksen vähentämiseksi ja hyvinvoinnin tueksi.
• Rikomme vallitsevaa julkista mielikuvaa juristista väsymättömänä työmyyränä, jolle kunnianhimo on kaikki kaikessa.
• Korostamme perhe-elämälle jäävää aikaa ja haastamme työnantajat
keskustelemaan lakiammattien työkulttuurista ja työntekijöiden jaksamisen tukemisesta.

Parempi oikeusvaltio

Rakennamme maailman
toimivinta oikeusvaltiota
Me rakennamme Suomesta maailman toimivimman oikeusvaltion, jossa
oikeus kuuluu kaikille. Teemme vaikuttamistyötä sujuvien prosessien, hyvän hallinnon ja sopivien resurssien puolesta. Kun huomaamme epäkohtia,
tartumme toimeen ja nostamme niitä esiin viipymättä.
Haluamme nousta oikeusvaltion näkemysjohtajaksi ja parhaaksi asiantuntijaksi. Samalla vahvistamme jäsentemme kokemaa ylpeyttä ja yhteisöllisyyttä oikeudenmukaisen Suomen rakentajina. Teemme työtä oikeustieteellisten tutkintojen laadun parantamisen eteen. On koko Suomen etu, että
oikeudenmukaisen Suomen rakentajilla on parhaat eväät työssä onnistumiseen. Siksi valvomme valppaasti lakimiesten etua sekä sitä, että lakimiehiä
koulutetaan sopivassa suhteessa työmarkkinoiden tarpeeseen.

Tavoitteet
• Vaikuttamistyön kärkemme ovat seuraavat:
– Oikeudenhoitoon on resursoitava 0,22 prosenttia BKT:sta
(nykyisin 0,18 prosenttia)
– Julkisen oikeusavun piiriä laajennetaan
– Oikeusturvavakuutukset on päivitettävä vastaamaan nykypäivää
– Vaihtoehtoisia riidanratkaisumalleja otetaan käyttöön
• Oikeustieteellisten tutkintojen laatua kehitetään, lakimiehiä koulutetaan
suhteessa työmarkkinoiden tarpeeseen, ja puutumme lakimiesten palkkauksen ja työolosuhteiden epäkohtiin.
• Puhuttelemme jäseniä entistä enemmän heidän työnsä merkityksen
kautta, oikeudenmukaisen Suomen rakentajina.

Lakimiesliiton Strategia

Missiomme:
Oikeus kuuluu kaikille

Arvomme
Oikeudenmukaisuus
Tunnemme vastuumme ja velvollisuutemme niin yhteisönä
kuin lakimieskuntana sekä toimimme niiden mukaisesti.

Jäsenkeskeisyys
Olemme jäsentä varten. Jäsen on toimintamme perusta.

Yhtenäisyys
Muodostamme lakimiesyhteisön. Toimimme yhtenä liittona.
Meillä on vahva brändi ja yhteinen identiteetti.

Ammattitaito
Toimimme aktiivisesti, aloitteellisesti, avoimesti,
luotettavasti, osaavasti ja vastuullisesti.

Brändistrategiamme:

Näin haluamme näkyä ja tuntua
Arvolupaus
Oikeusvaltion
ja lakimiestyön
aikaansaava
puolustaja

Rooli
Lakimiestyön
edunvalvoja

Tavoitepositio
Oikeusvaltion
näkemysjohtaja,
juristin tuki ja turva

Tapa viestiä
Puhumme ihmisestä
ihmiselle, olemme
rentoja, yllätämmekin.
Panostamme näkyvään
tekemiseen, emme
väkertämiseen

Brändin ydin:
Oikeudenmukaisen
Suomen rakentajat

Persoona
Innostava,
mukaansatempaava,
tarkkanäköinenja
rohkea johtaja

Missio ja visio
Oikeus kuuluu kaikille.
Olemme rohkeasti
uudistuva ja toistemme
työtä tukeva tiivis juristiyhteisö sekä Suomen
näkyvin oikeudellinen
asiantuntijajoukko

Sisäinen kulttuuri
Panemme toimeksi
jakokeilemme
rohkeasti uutta

Ydinosaaminen
Lakimiestyön ja
oikeusvaltionparas
asiantuntija

