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Advokaadibüroo Soramenjuh-
ttva partneri Aku Soraineni sõ-
nul on valearusaam, et kui ta-
vainimestel ja majandusel lä-
heb halvasti, siis advokaatidel
lähebhastL Kui majandus ja SKP

langevad, kahaneb ka advokaa-
tide käive.

Järgmiseks aastaks ennustab
Sorainen õigusabiteenuse hin-
dadele surve püsimist. "Enami-
ku Euroopa riikide majandus
kasvab väga aeglaselt, seega po-
le suured investeeringud meie

regiooni lähiajal tõenäolised,"

prognoosis Sorainenjärgm ise ks

aastaks. "Paljud siin juba tegut-
sevad välisettevõtted on sunni-
tud kulusid veelgi vähendama

ja püüavad oma tegevust Balti
riikides konsolideerida. Mõned
Skandinaavia ja rahvusvahelised
ettevõtted toovad oma tootmise

ja võib-olla ka halduse või tugi-
teenused Balti riikidesse."

Järgneb kokkuvõte Aku Sor-

aineni ettekandest konverentsil
"Äripiaan 2013":

"Meie väärtused on püsinud
samad vüs-kuus aastat: klien-
dikeskne ja äriline mõtlemine;
eetilisus ja ausus; personaalne
areng ja meeskonnatöö ningos-
kusteabe jagamine. Meie kõige
tähtsam ülesanne on võtta ära
kliendilt tema mure. Esmapil-
gul pole need väärtused kuida-
gi spetsiifilised advokaadibü-
roole, aga sellest hoolimata on
see meie äri vundament.

Kuidas väärtused ellu viia? Esi-

teks võtame tööle ainult kõige
võimekamaid inimesi ja hoia-
me neid hästi. Kui on silmapiiril
väga hea advokaat, püüame teda

palgata. Säilitame ettevõttes po-
sitiivse meeleolu ja veendume,
et meil on organisatsioonis ini-
mesed, kellel on Õige suhtumi-
ne. Personalipoliitika kõige täht-
samülesanne on mitte rahuldu-

da kesk pärastisega. Keskpäras-
tesse inimestesse võib investeeri-
da aastaid ja aastaid. 2013. aastal
võtame me tööle ainult erakord-
selt võimekaid inimesi.

Kõik algab juhtidest. Teiseks

motiveerime, süvendame dist-
sipliinitunnet ja suurendame
kasum likku st ja see algab kõik
juhtidest. Selleks peavad part-
nerid olema eeskujuks. Iga part-
ner peab tagama, et iga ti imi lii-

ge oleks kogu aasta vältel piisa-
valt koormatud. Koostame sise-

misi edetabeleid ja premeerime
suurepäraseid töösaavutusi. Mi-
da külvate, seda lõikate.

Parandame kliendisuhtlust.
Kolmandaks tõhustame kliendi-
suhete juhtimist. Oleme aastate

jooksul kaotanud palju väärtus-
likke kliente puuduliku klien-
disuhete juhtimine tõttu, kuigi
juuratöö kvaliteet on olnud hea.
Määrame kindlaks kliendid, ke-
da tahame hoida, ja keskendu-
me neile. Meie huvides oleks te-

gelikult vähendada klientide
hulka, samas kasvatada teenust,
mida saame pakkuda suurtele
klientidele, aga see on pikema
aja muutus.

Parandame teenust. Meie foo-
kus on käär iarendusel ja turun-
dusel. Iga partner ja advokaat

peab olema võimeline looma
oma brändi. Lisaks parandame
teenuse kvaliteeti, efektiivsust
ja jagame rohkem oskusteavet."

10%
tööjõuvoolavus
ettevõttes on Aku
Soraineni hinnangul
normaalne.
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Sorainen
juhtiv partner
Aku Sorainen
peab perso-
nalipoliitika
tähtsaimaks
ülesandeks
mitte rahul-
duda kcsk pä-

rasega.
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