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Aloitamme Tulevaisuuden lakiosasto
-raportilla sarjan, jonka tarkoituksena 
on tarjota tietoa lakiosastojen 
toiminnoista, kehityksestä ja haasteista. 
Sarjan ensimmäinen osa keskittyy 
digitalisaatioon ja teknologian käyttöön 
lakiosastolla. 

Raportistamme ilmenee, miltä 
digitaalinen transformaatio näyttää 
yritysjuristien silmin katsottuna. Raportin 
avulla yritysjuristit voivat arvioida ja 
verrata lakiosastonsa toimintaa ja 
kypsyysastetta suhteessa muihin.

Vuoropuhelun lisääminen 
teknologioiden kehittäjien ja 
juristikäyttäjien välillä on mielestämme 
tarpeen nykyhetkessä. Käyttäjien 
odotukset teknologioiden suhteen 
ovat korkealla, vaikka kokemusta niistä 
ei välttämättä ole vielä kovinkaan 
paljon kertynyt. Kehittäjien puolella 
puolestaan voisi olla parannettavaa 

Me Wiidarella olemme innoissamme siitä, että pääsemme jakamaan 
tietoa suomalaisten yritysjuristien näkemyksistä lakiosastojen 
digitalisaatiosta. Toivomme, että keräämämme tieto herättää 
keskustelua yritysjuristien, palveluntarjoajien ja teknologiayritysten välillä.
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Alkuun

käyttäjien tarpeiden huomioimisessa. 
Me Wiidarella haluamme edistää 
tätä vuoropuhelua, jotta lakiosastot 
tulevaisuudessa pääsisivät 
hyödyntämään parhaita mahdollisia 
teknologisia ratkaisuita.

Kysely toteutettiin kesällä 2020 
sähköisen kyselytyökalun avulla. 
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 
suomalaiset yritysjuristit riippumatta 
yrityksen kotipaikasta, toimialasta tai 
lakiosaston koosta. 

Kyselyyn osallistui yhteensä 84 
yritysjuristia. Haluamme lämpimästi 
kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita 
arvokkaasta panoksestanne.

RAPORTTI 2020 LAKIOSASTOJEN DIGITALISAATIORAPORTTI 2020 LAKIOSASTOJEN DIGITALISAATIO



Tietoa kyselyn vastaajista
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40%
22%

38%

GENERAL COUNSEL/
CHIEF LEGAL OFFICER/

HEAD OF LEGAL

LEGAL COUNSEL
(kokemusvuodet alle 10)

SENIOR LEGAL COUNSEL
(kokemusvuodet yli 10)

YKSI HLÖ

50-100 MEUR

ALLE 50 MEUR

500-1000 MEUR

100-500 MEUR

11-20 HLÖÄ

20+ HLÖÄ

2-10 HLÖÄ

54% 48%

12%

11%
10%

16%
7%

23% 19%

1000+ MEUR

YRITYSJURISTIN ASEMA LAKIOSASTOJEN KOKO KONSERNIEN LIIKEVAIHTO
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STRATEGIA KOKEMUKSET ODOTUKSET HAASTEET
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Vastaajista kertoo lakiosastonsa 
huomioivan digitalisaation 
strategiassaan. 

Digitalisaatio on huomioitu 
budjetissa. 

Suunnittelee teknologioiden 
käyttöönottoja 
lähitulevaisuudessa.

Odottaa digitalisaation 
tuovan kustannussäästöjä. 
Digitalisaation ei uskota 
vähentävän yritysjuristien 
määrää.

Kokee muutokseen tarvittavat 
resurssit riittämättöminä. Myös 
teknologioiden sopimattomuus 
(20%) ja riittämätön ymmärrys 
niistä (15%) ovat haasteita.

Ei koe, että digitalisaatiolle olisi 
olemassa esteitä. 

Kokee, että käyttöönotetuilla 
työkaluilla ei ole saavutettu niillä 
tavoiteltuja hyötyjä.

Käyttää sähköistä allekirjoitusta. 
Muilta osin teknologian 
käyttö keskittyy yleisimmin 
asiakirjahallintaan (53%) ja 
e-learning -työkaluihin (51%). 

70% 4% 20%

59% 24%40% 25%

8%

Keskeiset tulokset

Noin puolella vastaajien 
lakiosastoista on oma 
strategia.

Teknologisten työkalujen 
käyttökokemuksiin liittyy 
paljon lunastamattomia 
odotuksia.

Odotukset liittyvät työn 
merkityksellisyyteen 
ja palvelun laadun 
parantumiseen. 

Digitalisaation haasteet 
vaikuttavat moninaisilta.
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Strategia

Vain kahdeksalla prosentilla on tällä hetkellä 
määritelty budjetti digitalisaatiohankkeiden 
toteuttamiseksi. Valtaosa vastaajista (62%) kertoo, 
että digitalisaatiohankkeita ei ole huomioitu 
budjetissa. 

OSA 1.

Hieman yli puolella vastaajista (52%) on 
lakiosastollaan oma strategia ja tästä 
joukosta isolla osalla (77%) digitalisaatio on 
osana strategiaa. 
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Onko lakiosastoilla oma strategia 
ja onko strategiassa huomioitu 
digitalisaatio?

Onko lakiosastonne budjetissa 
huomioitu digitalisaatio?

62% ei ole toistaiseksi huomioinut 
digitalisaatiota budjetoinnissaan. 

52% vastaajien lakiosastoista on 
strategia.

Ainoastaan 8% on huomioinut 
digitalisaation budjetoinnissaan.
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“VASTAAJALTA KUULTUA

”Enemmän rohkeita keskustelunavauksia 
uuden teknologian mahdollisuuksien osalta
     vastausten ei tarvitse olla vielä valmiita 
tai täydellisiä, jo keskustelu yksinään on hyvä 
lähtökohta!”

77%

19%

14%

STRATEGIOISTA ON HUOMIOITU 
DIGITALISAATIO

SUUNNITTELEE OTTAVANSA 
DIGITALISAATION OSAKSI STRATEGIAA

EI SUUNNITTELE OTTAVANSA 
DIGITALISAATIOTA OSAKSI STRATEGIAA 



Kokemukset

Noin 70% vastaajista hyödyntää muualla 
organisaatiossa käytössä olevia teknologioita ja yli 
puolet heistä on niihin tyytyväisiä tai voisi hyödyntää 
niitä laajemmin.

Käyttökokemuksiin liittyy toistaiseksi paljon 
lunastamattomia odotuksia: neljäsosa ei ole 
saavuttanut käyttöönotetuille työkaluille asetettuja 
tavoitteita.

OSA 2.

Yli 75% vastaajista arvioi organisaationsa 
kypsyysasteen teknologisten työkalujen 
hyödyntämisessä olevan kohtuullisella tai 
hyvällä tasolla. 

05

Lakiosastojen kypsyysaste teknologisten 
työkalujen hyödyntämisessä on 3/5.

Käyttöönotettujen tai testattujen 
teknologoioiden hyötyaste on 3/5.

Hyödynnetäänkö lakiosastoilla 
organisaatioissa käytössä olevia 
teknologioita ja lisenssejä?

37%

20%

12%

8%

9%

2%

KYLLÄ, MUTTA NIITÄ VOISI 
HYÖDYNTÄÄ LAAJEMMIN

KYLLÄ, JA OLEN SIIHEN 
TYYTYVÄINEN

KYLLÄ, MUTTA NE EIVÄT 
SOVELLU TARPEISIIMME

EI, SILLÄ NIIDEN MAHDOLLISIA 
HYÖTYJÄ EI OLE SELVITETTY

EI, SILLÄ NE EIVÄT SOVELLU 
TARPEISIIMME

EI, MUTTA HALUAISIMME 
HYÖDYNTÄÄ NIITÄ

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

17% on tehnyt investointilaskelmia ja 6% 
suunnittelee tekevänsä niitä. Yli viidesosa 
ei osaa sanoa, onko laskelmia tehty.

KERTOO, ETTEI LAKIOSASTON 
TEKNOLOGIAHANKINTOJA VARTEN OLE 
TEHTY INVESTOINTILASKELMIA.

54% 
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“VASTAAJALTA KUULTUA

”Usein kysymys on prosessien 
tehostamisesta, ei työkalujen puutteesta.”



69% 8%

54% 7%

53% 7%

3%

51% 7%

3%

32%
27%

22%
21%

19%
16%

14%
14%

13%

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS REKLAMAATIOIDEN JA OIKEUSPROSESSIEN HALLINTA

INTRANET TAI MUU TIEDONJAKOALUSTA M&A-ALUSTA TAI VASTAAVA

KESKITETTY ASIAKIRJANHALLINTA PALVELUNTARJOAJIEN HALLINTA

TOIMEKSIANTOJEN MITTAAMINEN

E-LEARNING TIEDON KERÄÄMINEN LAKIOSASTON TOIMINNASTA

VIRTUAALINEN ASSISTENTTI

COMPLIANCE-TYÖKALU

SOPIMUSTEN LAADINTAA HELPOTTAVA TYÖKALU

SOPIMUSTEN ELINKAARIHALLINTA

CORPORATE GOVERNANCE -TYÖKALU

TIEDONHAKU

IPR-ASIOIDEN HALLINTA

TIEDONHALLINTA

DIY-TYÖKALU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KÄYTTÖÖN

PROJEKTINHALLINTA

Lakiosastoilla on käytössä erilaisia teknologisia työkaluja
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Odotukset ja haasteet
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Hieman yllättäen kustannussäästöjä ei nähty 
digitalisaation merkittävänä kannustimena (4%) 
Digitalisaation ei uskota vähentävän yritysjuristien 
määrää. Toisaalta todennäköisinä seurauksina 
pidettiin uudenlaisen osaamisen tarvetta (25%) sekä 
muiden kuin juristiroolien nykyistä suurempaa osuutta 
lakiosastoilla (21%). 

Valtaosa lakiosastoista (59%) suunnittelee uusien 
teknologioiden käyttöä seuraavan vuoden tai kahden 
sisällä. Ainoastaan kuusi prosenttia ei suunnittele 
uusia käyttöönottoja. Suurimmat odotukset (61%) 
kohdistuvat ns. high volume, low risk -sopimuksiin 
liittyviin ratkaisuihin. Myös tiedonhallinta (56%) ja 
rutiinin omaiset tehtävät (45%) nousevat teemoina 
esiin. Yli kolmasosalla on odotuksia compliance 
-toimintoihin liittyvistä ratkaisuista. 

OSA 3.

Kun yritysjuristeilta kysyttiin, mikä on 
merkittävin kannustin lakiosaston 
nykyistä laajemmalle digitalisaatiolle, 
nousi yksi vastausvaihtoehto selvästi yli 
muiden. Juristien odotukset kohdistuvat 
nimenomaan siihen, että he saisivat 
vapautettua aikaa vaativammalle/
merkityksellisemmälle työlle. 78% piti tätä 
merkittävimpänä kannustimena.

78%

12%

4%

2%

2%

1%

AJAN VAPAUTTAMINEN 
MERKITYKSELLISEMÄLLE 
TYÖLLE

PALVELUN LAADUN 
PARANTAMINEN

KUSTANNUSSÄÄSTÖJEN 
SAAVUTTAMINEN

ORGANISAATION PAINE

TAVOITE TOIMIA ALAN PIONEERINA

EN OSAA SANOA

Mikä kannustaa lakiosastoja 
digitalisaatioon?

Seuraavan 2-5 vuoden aikana 
digitalisaation arvioidaan vaikuttavan 
lakiosastojen toimintaan seuraavilla 
tavoilla:

Neljä viidestä vastaajasta arvioi, 
että digitalisaatio parantaa 
heidän tuottamien palveluiden 
laatua ja nopeutta.

Kolmasosa arvioi teknologisen 
kyvykkyyden merkityksen 
kasvavan palveluntarjoajia 
valittaessa. 

Neljäsosa vastaajista kertoi 
tarvitsevansa lakiosastolleen 
juristeja, joilla on uudenlaista 
osaamista.

Joka viidennen vastaajan 
yrityksessä lakiosastoille 
lakiosastolle arvioidaan syntyvän 
uusia työnkuvia muille kuin 
juristeille.
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Resurssipulan (24%) ohelle nousevat teknologioiden 
soveltumattomuus (21%) ja puutteellinen ymmärrys 
teknologioista (16%).

Organisaation puutteellisesta tuesta kärsi 8% 
vastaajista. Vain 1% piti muutosvastarintaa 
lakiosastolla esteenä digitalisaatiolle.

Viidesosa vastaajista ei nähnyt esteitä 
digitalisaatiolle.

Lakiosastojen digitalisaation haasteet 
vaikuttavat vastausten perusteella 
moninaisilta.

OSA 3.

Mikä on mielestäsi tällä hetkellä suurin 
haaste lakiosastonne digitalisaatiolle?

24%

21%

21%

9%

16%

8%

1%

ORGANISAATION RIITTÄMÄTTÖMÄT 
RESURSSIT DIGITALISAATIOHANKKEILLE

DIGITALISAATIOLLE EI OLE ESTEITÄ

TARJOLLA OLEVAT TEKNOLOGIAT 
EIVÄT VASTAA TARPEITAMME

MUUT SYYT

PUUTTEELLINEN YMMÄRRYS TARJOLLA 
OLEVASTA TEKNOLOGIASTA

PUUTTUVA TUKI ORGANISAATION 
JOHDOLTA JA TÄRKEILTÄ SIDOSRYHMILTÄ

MUUTOSVASTARINTA LAKIOSASTOLLA
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“VASTAAJALTA KUULTUA

”Muotoilun merkityksen missaaminen tuottaa 
nopeasti sen, ettei kyseinen palveluntarjoaja 
kiinnosta, koska kaikessa mitä teemme 
helppous ja laadukas muotoilu on aina no 1.”



61%

56%

44%

36%

22%

13%

10%

9%

8%

6%
3%

HIGH VOLUME, LOW RISK -TYYPPISTEN SOPIMUSTEN AUTOMATISOINNISSA/ULKOISTAMISESSA 

TIEDONHALLINNASSA

RUTIININOMAISISSA JA TOISTUVISSA KYSYMYKSISSÄ

COMPLIANCE-TOIMINNOISSA

VAATIVASSA SOPIMUSTYÖSSÄ

IPR-ASIOIDEN HALLINNASSA

CORPORATE GOVERNANCE 
-TOIMINNOISSA

ULKOISTEN JURISTIPALVELUIDEN HALLINNASSA

LAKIOSASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄN TIEDON KERÄÄMISESSÄ

YRITYSKAUPPOJEN TOTEUTTAMISESSA HELPOMMIN 

OIKEUSPROSESSIEN HALLINNASSA

Lakiosastoilla teknologian odotetaan auttavan seuraavissa tehtävissä
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     vastaajista lakiosasto suunnittelee 
     ottavansa käyttöön uusia 
teknologioita seuraavan 1-2 vuoden sisällä. 
Ainoastaan kuusi prosenttia ei suunnittele 
uusia käyttöönottoja. 

59% 
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Kyselyn tulokset sekä vahvistivat 
käsityksiä digitalisaation tilasta 
että toivat kiinnostavia yllätyksiä. 
Saamamme vastaukset kumoavat 
perinteisiä ennakkokäsityksiä juristeista: 
muutoshalukkuutta löytyy, oman 
organisaation digitalisaation maturiteetti 
saa pääasiassa positiivisia arvioita ja 
viidennes vastaajista ei näe ollenkaan 
esteitä digitalisaatiolle. Tuloksista piirtyy 
kuva lakiosastoista, jotka odottavat 
paljon muutokselta ja ovat valmiita 
työskentelemään sen eteen. 

Käytännön työ on kuitenkin vasta 
alkamassa: teknologioiden käyttö 
vaikuttaa vastausten perusteella 
toistaiseksi hajanaiselta. Tämä ei ole 
ihme ottaen huomioon, että legal tech 
-tarjonta on edelleen varsin sirpaleista ja 
että lakiosastojen vaihteleviin tarpeisiin 
soveltuvien teknologioiden löytäminen on 
jo haaste sinänsä. 

Tulevaisuuden hyvin toimiva lakiosasto koostuu osaavista ihmisistä, 
sujuvista prosesseista ja tarkoituksenmukaisista teknologioista. Lakiosaston 
digitalisaatiohankkeiden onnistuminen vaatii kokonaiskuvan hahmottamista 
ja sitoutumista pitkäjänteiseen kehitystyöhön.

Lopuksi

Aloittamisen vaikeus on haaste, jonka 
monet lakiosastot kohtaavat ja tunnistavat 
operatiivisen toiminnan kehittämisestä. 
Vastausten etsiminen olennaisiin 
kysymyksiin auttaa eteenpäin. Mikä on 
lakiosastomme tärkein arvo ja tehtävä 
organisaatiossamme? Mihin kulutamme 
eniten aikaa? Missä tehtävissä meillä on 
eniten samankaltaisina toistuvia vaiheita?

Hyvin tehty strategiatyö voi auttaa 
merkittävästi lakiosastoja. Huolella 
mietitty strategia, joka on linjassa koko 
organisaation strategian kanssa, on 
avuksi muutosten toteuttamisessa. 
Se toimii johtamisen välineenä, ja 
sen kautta voidaan havainnollistaa 
juristien ja lakiosaston merkitystä muulle 
organisaatiolle. 

Lakiosaston prosessien tunnistaminen ja 
ymmärtäminen on edellytys digitalisaation 
edistämiselle. Vuoropuhelu lakiosaston 

sisäisten sidosryhmien kanssa voi olla 
erityisen arvokasta niin prosessiosaamisen 
kuin jo organisaatiossa muualla 
käytettävien teknologioiden paremman 
hyödyntämisen kannalta. Tarvitaan lisää 
ymmärrystä siitä mitä transformaatio 
tarkoittaa, kuten kuluista, kestosta, 
laajuudesta, hyödyistä ja tarvittavista 
resursseista, myös muualta kuin 
lakiosastolta.  

Merkittävät muutokset tarvitsevat 
toteutuakseen kunnianhimoisia mutta 
realistisia visioita. Visioiden toteuttaminen 
ja muutoksen läpivieminen on haastavaa 
työtä. Me Wiidarella haluamme auttaa 
lakiosastoja tulevaisuuden visioiden 
edistämisessä. Kun joskus tulevaisuudessa 
kysymme uudelleen yritysjuristeilta 
lakiosastojen digitalisaatiosta, toivomme 
kuulevamme nykyistä enemmän 
hyviä esimerkkejä konkreettisia hyötyjä 
tuottaneista digitalisaatiohankkeista.

JOHANNA VALKAMA
LEGAL BUSINESS PARTNER 
+358 50 304 4118
JOHANNA.VALKAMA@WIIDARE.COM

OLLI SAILAS
CO-FOUNDER & LEGAL BUSINESS PARTNER
+358 40 048 0240
OLLI.SAILAS@WIIDARE.COM

JONATHAN ANDERSSON
CO-FOUNDER & LEGAL BUSINESS PARTNER
+358 40 566 1042
JONATHAN.ANDERSSON@WIIDARE.COM
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