
Pienellä säädöllä. ”En usko siihen, että asioita muutetaan kovin isolla kulmalla. Mieluummin niin, että kokonaisuus säilyy hyvänä ja säädetään pienillä
säädöillä kuin että laitetaan jotakin ihan kokonaan uusiksi”, Riikka Rannikko sanoo. KUVA: TIINA SOMERPURO
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Lakipykälien osaaminen on vasta hyvä alku – Juristien
johtaminen vaatii nöyryyttä ja kuuntelemista

8.5.2019 17:30 TYÖELÄMÄ JOHTAMINEN URA

Hyvä juristi osaa paljon muutakin kuin substanssin, sanoo
Hannes Snellmanin toimitusjohtaja �iikka �annikko. Hän johtaa

asiantuntijayhteisöä partiosta saaduin opein.

�iikka �annikko aloitti asianajotoimisto Hannes Snellmanin toimitusjohtajana
maaliskuun alussa. Se on sama talo, jonne hän meni harjoittelijaksi vuonna
1997. Menestyneelle yritysjuristille olisi ollut ottajia, mutta �annikko on
pysynyt käytännössä koko uransa saman työnantajan palveluksessa.

”Ihmiset ja työilmapiiri, ne ovat pitäneet minut täällä”, �annikko sanoo.

Ihmiset ja työilmapiiri ovat myös asiat, joita hän haluaa painottaa johtaessaan
Hannes Snellmanin noin 200 ammattilaisen Helsingin-toimistoa. Ne ovat tärkeä
tekijä kilpailtaessa lahjakkaimmista työntekijöistä.

”Olen kiinnostunut siitä, mitä ihmiset ajattelevat. Kun puhuu paljon ihmisten
kanssa ja kuuntelee heitä, ymmärtää, mikä asia kutakin innostaa. Moni asia
lähtee siitä”, �annikko sanoo.

Kuka?
Riikka Rannikko

Syntynyt: 1975

Koulutus: oikeustieteen kandidaatti Turun yliopistosta ja LL.M Cambridgen yliopistosta

Perhe: Aviomies ja tytär

Harrastukset: Musiikki, luonto ja kokkaaminen

Ura

2019– toimitusjohtaja, Hannes Snellman

2006– osakas, Hannes Snellman

2002�2006 asianajaja, lakimies, Hannes Snellman

2000 vieraileva lakimies, Allen&Overy London

1998 avustava lakimies, Hannes Snellman

Valittu vuonna 2019 Suomen parhaaksi M&A-juristiksi kansainvälisessä Client Choise Awardsissa

Hannes Snellmanilla työntekijöiden kanssa tehdään myös säännöllisesti
kehityssuunnitelmia ja kaikille asetetaan tavoitteita. Niiden avulla kukin
työntekijä vie uraansa eteenpäin sekä yksilönä että osana ryhmää. Talon
johtamisen periaatteita käydään läpi jo aloittavien juristien kanssa.

Pilvipalvelut tulivat jäädäkseen - muista,
ettei tietoturva sisälly hintaan

Pilvipalveluiden tietoturvaan liittyy lukuisia
sudenkuoppia, joista kiireinen yritysjohtaja ei välttämättä
keksi huolestua.
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”Näin jokainen ymmärtää, mitä itse voi odottaa organisaatiolta, ja toisaalta,
mitä itseltä odotetaan. Ja myös mitkä ovat ne ominaisuudet, joita tässä työssä
pitää kehittää.”

Juridiikka mielletään tiukaksi substanssialaksi. Vahva asiaosaaminen on �iikka
�annikon mukaan kuitenkin vasta pohja, jonka päälle juristin uran kannalta
muut tärkeät ominaisuudet rakentuvat.

”Substanssi on pakko olla. Mutta jotta saa viestin ulos oikealla tavalla ja
tilanteet ratkaistua, täytyy myös muiden ominaisuuksien olla kunnossa.”

Mitä nämä muut ominaisuudet ovat?

”Esiintyminen, viestintä ja ihmisen kohtaaminen. Empatia ja tilanteiden
lukemisen taju. Juristi palkataan tilanteisiin, joissa halutaan toteuttaa jotakin.
Meillä täytyy olla substanssin lisäksi keinot saada vietyä asioita läpi. Tärkeätä
on myös saada ihmiset tekemään yhdessä, kukaan ei tee näitä töitä yksinään”,
�annikko sanoo.

Riikka Rannikon teesit
1 Arvopohjainen johtaminen. Peruskivi, jolle kaikki palautuu. Ratkaisut yksittäisiin tilanteisiin
löytyvät, kun miettii asiaa arvojen kautta.

2 Katso kauemmas. Pitää kirkastaa tavoite ja nähdä kokonaiskuva, tietää ja tuntea reuna- ehdot.
Sen jälkeen löytää reitit ja ratkaisut yksittäisiin asioihin.

3 Uteliaisuus. On oltava kiinnostunut asioista, ihmisistä ja ilmiöistä. On valtavan tärkeää, että kipinä
omaan tekemiseen sekä uuden hakemiseen ja ymmärtämiseen pysyy.

Oikeustieteet alkoivat kiinnostaa �iikka �annikkoa lukiovuosina, mutta eväät
esimiestyöhön ovat vielä varhaisempaa perua.

”Minulla on partiotausta lapsuudesta ja nuoruudesta, olin joitakin vuosia myös
lippukunnan johtaja. Sitä kautta se, että päästään asetettuihin tavoitteisiin ja
saadaan asiat tehtyä, on minulle valtavan tuttu toimintatapa.”

�iikka �annikko kehuu partiota oivalliseksi johtajakouluksi.

”Partiossa laitetaan 13–15-vuotiaat johtamaan pienempien ryhmää ja ohjataan
selviämään tilanteista omilla avuillaan. Olen saanut sieltä aika paljon käytännön
selviytymiskeinoja.”

Kaikilla Hannes Snellmanilla johtotehtävissä työskentelevillä on sisäisten
vastuiden lisäksi oma asiakastyönsä hoidettavanaan. Sama koskee myös
toimitusjohtajaa.

”Jää vielä nähtäväksi, mikä osuus menee toimitusjohtajan tehtäviin.
Voittopuolisesti haluan käyttää aikaani asiakkaiden toimeksiantoihin.
Ammatillinen osaamiseni ja oma tekemiseni lähtevät nimenomaan
substanssityöstä.”

�iikka �annikon erikoisalaa on Corporate Governance eli yhtiöiden hallinnointi-
ja ohjausjärjestelmä. Sen avulla hän myös hahmottaa asiantuntija- yhteisön
johtamista.

”Kaikkein tärkeintä on, että tehtävänjako on tehty. Jokainen tietää, kenen
pöydälle minkäkin tyyppiset asiat kuuluvat. �ajat ovat aika alhaalla, ja
haluamme välttää turhaa hierarkiaa.”

�iikka �annikon mukaan titteleillä on asianajotoimistossa rajallinen merkitys.

”Kun puhuu paljon ihmisten kanssa ja kuuntelee heitä, ymmärtää, mikä
asia kutakin innostaa. Moni asia lähtee siitä.”



”Oma tekeminen ja tapa kohdata ihmiset päivittäin ovat kaikkein tärkein asia
asiantuntijaorganisaatiossa. Meillä tehdään projekteja, tehdään töitä pienissä
yksiköissä. Asioihin voi vaikuttaa myös ilman titteliä, sillä arki on täynnä
johtamistilanteita aivan jokaiselle.”

”Pitää olla nöyrä tilanteiden edessä”

Yleinen mielikuva asianajotoimistoista on, että siellä tehdään todella pitkiä
päiviä. Pitääkö tämä paikkansa?

”Mitä enemmän olen tekemisissä ihmisten kanssa asiakasyrityksissä, huomaan,
miten valtavat paineet ja odotukset yhteiskunta ja eri yritykset asettavat
työntekijöilleen. Me emme erotu sieltä mitenkään erityisesti.”

Kuuluuko toimitusjohtajan puuttua juristien työmäärään?

”Jokaisella on esimies, ja esimiehen tehtävä on tietää, mitä alaisella on
pöydällään. Meillä on harvoin sellainen tilanne, että joku tekisi vain yhtä asiaa.
Projekteja on useita samanaikaisesti. Jokaisella pitää olla oikeus ja velvollisuus
sanoa, jos liian monta asiaa tuntuu etenevän yhtä aikaa. Talossa pitää myös olla
sellainen kulttuuri, että asiaan reagoidaan ylhäältä. Arki ei voi olla jatkuvaa
selviytymistä.”

Esimiestyön tärkeys. ”Itselleni omilta esimiehiltäni saamani tuki ja luottamus erityisesti uran
alkuvuosina on ollut ratkaisevan tärkeä”, Riikka Rannikko sanoo. KUVA: TIINA SOMERPURO

Yritysjuridiikassa on pelissä valtavia taloudellisia intressejä ja paineet ovat
kovat. Miten epäonnistumiset käsitellään työyhteisössä?

”Pitää olla nöyrä tilanteiden edessä. Olen ratkaisukeskeinen. Pitää löytää uusi
tie eteenpäin.”

”Me mietimme paljon asioita yhdessä. Kun voi sparrata asioita muutaman
kollegan kanssa, esille tulee usein jokin uusi kulma. Tämä on syvällä meidän
kulttuurissamme. Samalla pitää pystyä tuomaan julki myös se, jos on jostakin
epävarma. Mitä nopeammin niistä pääsee keskustelemaan, sitä nopeammin ne
pystytään ratkaisemaan.”

”Luottamus siihen, että voi puhua epävarmuuksistaan ja tuoda myös virheet
pöydälle, on erittäin tärkeä asia. Me osakkaat pyrimme rohkaisemaan muita
tähän jakamalla itse kokemuksia, joissa olisi voinut tehdä toisin.”
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”Itselleni omilta esimiehiltäni saamani tuki ja luottamus erityisesti uran
alkuvuosina on ollut ratkaisevan tärkeä.”

Millainen motivaattori raha on alalla?

”Elämä ja arki koostuvat useasta osa-alueesta. Hyvä tasapaino on se, jota
ihmiset usein hakevat. Ja kun haetaan hyvää tasapainoa, minkään yksittäisen
asian merkitys ei korostu yli muiden.”

Mirjami Saarinen
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