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HPP on yksi Suomen johtavista, dynaamisimmista ja nopeimmin kasvavista asianajotoimistoista. 
Palveluksessamme on lähes 70 juristia ja koko henkilökuntamme määrä on yli 100. 
Työntekijämme työskentelevät haastavissa, ammatillisesti kiinnostavissa ja ainutlaatuisissa 
projekteissa sekä kehittyvät työyhteisössä, jossa ihmiset jakavat osaamistaan ja tukevat toisiaan. 
Osaamisemme on luokiteltu erittäin korkealle tasolle useissa kansainvälisissä vertailuissa (mm. 
Chambers & Partners, Legal500, Best Lawyers).  
 
HPP:llä työskentelee 15 opintojensa eri vaiheissa olevaa harjoittelijaa juristien apuna heidän 
päivittäisessä työssään. Liiketoiminnan jatkuvasti kasvaessa haemme joukkoomme motivoituneita, 
innostuneita ja lahjakkaita tulevaisuuden juristeja. Arvostamme joustavaa, toimeen tarttuvaa ja 
vastuullista työskentelyotetta, erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä oppimishalua.  
 
Associate trainee 
 
Oikeustieteen opintojesi loppuvaiheessa voit työskennellä kokopäiväisenä harjoittelijana 
toimistollamme. Saat mahdollisuuden tutustua HPP:llä työskentelevän juristin työhön ja kehittää 
osaamistasi valitsemallasi juridiikan osa-alueella. Kokopäiväisenä harjoittelijana työskentelet osana 
nimettyä liiketoimintaryhmää.  
 
Harjoittelijat avustavat laajasti eri asiantuntemusalueidemme juristeja toimeksiantoihin liittyvissä 
tehtävissä, muun muassa erilaisten juridisten asiakirjojen laadinnassa sekä oikeudellisissa selvitys- 
ja käännöstöissä. Kokoaikaisen harjoittelujakson kesto on noin neljä kuukautta.  
 
Lähetä hakemuksesi, CV ja opintosuoritusote yhtenä liitetiedostona osoitteeseen trainee@hpp.fi. 
Tarkemmat hakuajat julkaistaan ilmoituksissamme Paragraaffin sivuilla. 
 
Trainee 
 
Olet jo opinnoissasi yltänyt yli puolen välin ja pystyt avustamaan juristeja erilaisissa 
oikeusinformatiikan tehtävissä, asiakirjojen laatimisessa ja oikeudellisissa käännöksissä.  
 
Osa-aikaisella harjoittelujaksolla työskentelet noin 2–3 päivää viikossa. Harjoittelujaksot kestävät 
keskimäärin yhden vuoden, mutta jakson pituus vaihtelee ja on joustavasti sovittavissa 4–18 
kuukauden pituiseksi.  
 
Hakuaikamme osa-aikaisille harjoittelujaksoille päättyvät 15.9. (aloitus tammikuussa) ja 30.4. 
(aloitus syyskuussa). Lähetä hakemuksesi, CV ja opintosuoritusote yhtenä liitetiedostona 
osoitteeseen trainee@hpp.fi. 
 
Junior trainee 
 
Tässä roolissa toimit juristien ja muiden organisaation toimintojen tärkeänä tukena ja monen 
työkiireen pelastajana. Työpäivääsi sisältyy erilaisia tehtäviä ja hoidat niin juristeilta kuin muulta 
toimistohenkilöstöltä tulevia tehtäviä: tulostamista, asiakirjojen toimittamista viranomaisille sekä 
esimerkiksi toimiston vastaanotossa ja kokousjärjestelyissä avustamista.  

Työskentely on lukuvuoden aikana osa-aikaista, noin 2-3 päivää viikossa. Lähetä hakemuksesi, 
CV ja opintosuoritusote yhtenä liitetiedostona osoitteeseen trainee@hpp.fi.  


