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Winlaw lyhyesti

Asianajotoimisto WINLAW on asianajotoimisto, joka palvelee kokonaisvaltaisesti, 

tehokkaasti ja laadukkaasti liike-elämän eri oikeudellisissa tarpeissa, kuten sopimusten 

hallinnassa, työsuhde- ja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä sekä riita-asioissa. 

Toimintamme perustuu vahvoihin paikallisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin, vankkaan 

asiantuntijuuteen ja pitkään kokemukseen. 

WINSTONE LCG Service -palvelumme avulla tuomme juridiikan ja yritystoiminnan 

tiimimme osaamisen helposti ja kustannustehokkaasti ulottuvillesi. 



Uuden ajan yritysjuridiikkaa Cornerstone for your business safety

Joustavaa
Laadukasta
Asiantuntevaa
Asiakaslähtöistä
PALVELUT JA ASIANTUNTEMUS

Uudistavaa
Saavutettavaa
Tietointensiivistä
Kustannustehokasta
TYÖKALUT JA PROSESSIT



WINLAW ARVOT

ERINOMAISUUS
HYVINVOINTI 
REHELLISYYS
YHTEISTYÖ

Erinomaisuus. Kehitymme ja kehitämme 

liiketoimintaamme ja palvelujamme toimialan 

edelläkävijäksi edistääksemme asiakkaidemme 

kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä.

Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja 

tyytyväinen henkilöstö on liiketoimintamme 

perusedellytys.

Rehellisyys. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja 

läpinäkyvyys on kaiken toimintamme perusta.

Yhteistyö. Toimintamme perustuu 

kumppanuuteen, aktiivisiin verkostoihin ja 

strategiseen yhteistyöhön.



Muutamia taustatietoja WINLAW / WINSTONE  

• WINLAW:n taustalla on Marja-Liisa Järvisen Asianajotoimisto Järvinen & Co, 

yli 25 vuotta kokemusta asianajoalalta

• Pitkä kokemus eri verkostoissa ja yritysten kehittämisprojekteissa

• Suomen Asianajajaliiton tunnustus 2019 mm. asianajoalan uudistamisesta

• Elyn rahoitusta myönnetty uuden digitaalisen tuotteen/palvelun 

kehittämiseen

• Korkeaa osaamista useilta yritysjuridiikan osa-alueilta

• Rekrytoimme uudet tekijät WINLAW Academy perehdytysohjelmamme 

kautta

• Kysy lisää referensseistämme



Palvelut, pääsegmentit ja -toimialat

Nuoret kasvu- ja kansainvälistyvät yritykset
(LCG, kasvu, kv ja päivittäisjuridiikka)

Toimintansa vakiinnuttaneet keskisuuret yritykset
(LCG, Compliance ja päivittäisjuridiikka)

Suuryritysten tukifunktiot 
(Päivittäisjuridiikka ja kilpailutus)

Rahoitus- ja vakuutus

Teknologia, ICT

Sosiaali- ja terveys

Julkinen sektori
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Legal Corporate 
Governance 

Compliance
Riskien arviointi

Yhtiön hallinnon toiminnan 
arviointi

Lakien ja määräysten mukainen 
toiminta

Toimintaohjeet 
Säännöt

Sisäinen koulutus
EU- ja kilpailuoikeus: mm. 

julkiset hankinnat
Public LCG

Työ-, riita- ja 
maksukykyasiat

Työoikeus
Maksukykyasiat

Riitojen ennakointi, ehkäisy ja 
ratkaisu

Välimiesmenettely
Sovittelu

Yrityssaneeraukset ja TAM
Konkurssit

Kiinteistöt ja rakentaminen 
Ympäristö ja maankäyttö

Teknologia  
Päivittäisjuridiikka

Teknologiasopimukset,
ICT (Legal tech)

Kaupalliset sopimukset
Ulkomaankaupan sopimukset

Vero- ja yhtiöoikeus



Kehittäminen

Jani Riipinen, ICT-projektipäällikkö, WINSTONE-

tuotekehitys

Tuuli Kirsikka Pirttiaho, Business&HR Development

Sekä yhteistyökumppanimme WINSTONE Service 

-palvelun kehittämisessä

Marja-Liisa Järvinen, Asianajaja, varatuomari, toimitusjohtaja

Sampsa Luttinen, lakimies, OTM

Tuure Kolehmainen, lakimies, OTM

Katri Harjuveteläinen, lakimies, OTM

Anni Halinen, Legal Trainee, OTK

Toimistopalvelumme 

Arja Seijari, toimistopäällikkö, asianajoassistenttipalvelut

Maria Kuokkala, asianajoassistentti



Tavoitteemme

Sitoudumme asiakkaaseen luotettavasti ja luottamuksellisesti pitkäaikaiseen, 

kumppanuusperusteiseen yhteistyöhön, läpi asiakkaan yrityksen elinkaaren. Palvelemme 

asiantuntevasti kaikissa yrityksen kehitysvaiheissa. 

Tarkoituksenamme on tuottaa asiakkaalle oikeudellinen Legal Corporate Governance -

toimintamalli, jolla on myönteinen vaikutus yrityksen rahoitukseen, vakuutuksiin ja 

arvonnousuun.

Tavoitteenamme on asiakasyrityksen hyvän hallintotavan, riskien eliminoinnin ja 

toiminnan säännöstenmukaisuuden varmistaminen soveltuvalla IT-sovelluksella ja siihen 

liittyvällä palveluprosessilla. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on edellytys 

toiminnassamme. 

Palvelumme vahvuus koostuu pitkäaikaisen kokemuksen ja modernin digitaalisen 

WINSTONE Service -palvelumallin yhdistelmästä, sekä huolellisesta ja nopeasta 

reagoinnista kaikissa asiakkaidemme asioissa.



WINLAW
Oikeudelliset palvelut

Asianajotoimisto Järvinen & Co



Hyvä hallintotapa kilpailuetuna 

Autamme yrityksiä toteuttamaan hyvää hallintotapaa, jonka omaksuminen ajoissa 

osaksi liiketoimintaa on kiistaton kilpailuetu

Riskejä voi hallita tiedolla ja tunnistamalla ongelmat ennakkoon

Yrityksiltä, yhteisöiltä ja niiden johdolta edellytetään

• Eettistä toimintaa ja normien noudattamista riippumatta yrityksen tai muun yhteisön koosta

• Vastuullista toimintaa suhteissaan henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin

• Säännösten mukaisen toiminnan merkitys liiketoiminnassa kasvaa

Corporate Governance ja yrityksen elinkaari

• Laajentumista, kasvua ja kansainvälistymistä koskevat riskit sekä niiden ennakointi ja hallinta

• Muutosten hallinta tiedon ja osaamisen kautta

• Varautuminen tuleviin rahoitus- ja omistusjärjestelyihin

• Yrityksen arvon säilyttäminen ja kasvattaminen



Sopimukset ja kansainvälinen 
kauppa 

KV-sopimukset ja niiden digitaalinen hallinta sekä 

tallentaminen ovat osa organisaation toiminnan 

suunnittelua ja ennakoivaa riskienhallintaa

Yrityksen sopimusarkkitehtuurin tarkoitus on 

kasvattaa liiketoiminnan arvoa, ei vähentää sitä 

sopimusten puutteiden tai tulkinnanvaraisuuden 

takia

Tavoitteena on liiketoiminnan kokonaisvaltainen 

juridinen hallinta ja kiistojen ehkäiseminen ennalta 

käsin,  huomioon ottaen kunkin sopimustilanteen 

toiminnalliset tavoitteet, riskit, lainsäädäntö, luonne 

ja realiteetit

Kaupalliset 

sopimukset, kuten

• Agentti-, jälleenmyynti-, 

hankintasopimukset

• Valmistussopimukset

• Lisenssi- ja franchising-

sopimukset

• Yhteistyösopimukset

• Salassapitosopimukset, NDA



Kiinteistöt, rakentaminen ja 
ympäristö

Avustamme asiakkaitamme erilaisissa 

kiinteistönkauppaa, -kehitystä sekä rakentamista 

koskevissa kysymyksissä, kuten

• Kiinteistöjärjestelyissä, -kaupoissa ja 

rakennusurakkasopimuksissa 

• Yhtiöiden hallinto- ja osakasasioissa 

• Kaavoitus- ja kiinteistötoimituksissa sekä -

järjestelyissä

• Maankäyttö- ja ympäristöoikeudellisissa 

hallinto-, tuomioistuin- ja 

täytäntöönpanomenettelyissä

• Viranomaisvaatimusten tulkinta ja niistä 

poikkeaminen



Oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Tarjoamme asiantuntevaa apua riitojen ratkaisussa, kuten

• Oikeudellisen neuvonnan ennen oikeudenkäyntiä, mukaan lukien 

sopimusten uudelleenneuvottelut

• Sovittelut

• Oikeudenkäynnit

• Välimiesmenettelyt

• Välimiehenä ja sovittelijana toimiminen

Lisäksi avustamme hallintoriita-asioissa, mm.

• Hankintariidoissa

• Markkinaoikeudessa ja Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV)



Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat ovat muuttuneet arvoltaan suuremmiksi ja sisällöltään 

monimutkaisemmiksi

Autamme asiakasta luomaan toimintamallin, jonka avulla tarjouskilpailuihin 

osallistuminen on menestyksekästä ja yritystoimintaa voidaan johtaa sekä 

kontrolloida hallitusti ja digitaalisesti

Avustamme julkisia hankintoja, valtiontukia ja kilpailuneutraliteettia 

koskevissa asioissa, kuten

• Toimintojen uudelleenjärjestelyjen hankinta- ja valtiontukioikeudellinen 

sekä kilpailuneutraliteetti-kysymysten oikeudellinen arviointi

• Kansalliset ja kansainväliset riskiarviot ja toimintasuositukset

• Sisäisten ohjeistukset ja oppaat 





LEGAL CORPORATE GOVERNANCE
HYVÄ OIKEUDELLINEN RISKIENHALLINTA

Yrtysten kilpailuetuna ja kasvun edellytyksenä



Legal Corporate Governance - perusajatuksemme  

• Hyvä oikeudellinen hallinto osana yritysten strategista 

kehittämistä

• Hallinnollisten riskien kokonaishallinta elinkaaren

kaikissa vaiheissa

• Perusasiat kuntoon jo yritystoiminnan alkuvaiheessa

• Vaatimustenmukaisuuksien varmistaminen

• LCG osaksi kilpailukykyä ja kasvua

• Muutosten hallinta ja oikea-aikaisuus

• Oikeiden päätösten varmistaminen ja nopeuttaminen



WINSTONE Service on LCG rakenne ja työkalu

• WINSTONE Service on palvelumalli ja työkalu yrityksen 

LCG riskienhallinnan turvaamiseen ja operointiin. Se liittyy myös 

laatujärjestelmäperiaatteisiin

• Palvelumalli ja pilvipalvelu sisältää sekä määritteleviä, 

ohjaavia ja käytännön toimintaa tukevia 

prosesseja että työkaluja yrityksen hyvään hallintoon sekä                          dokumenttien 

dokumenttien, tiedon ja riskien hallintaan

• WINSTONE Service 

• On helppokäyttöinen

• Säästää oikeudellisen hallinnon kustannuksia

• Kasvaa yrityksen tarpeiden mukaan joustavasti

• Edistää yritysten digitalisaation astetta



https://www.winlaw.fi/winstone/

1. Omistus ja hallinto
2. Johto ja työntekijät
3. Irtain omaisuus
4. Aineettomat oikeudet
5. Kiinteistöomaisuus
6. Sopimukset 
7. Talous ja verotus
8. Riita-asiat ja perintä
9. Lupa-asiat
10. Rahanpesu
11. Tietosuoja
12. WINSTONE analyysit 

WINSTONE Service perusrakenne

https://www.winlaw.fi/winstone/


Esimerkkejä WINSTONE osa-alueista 

• WINSTONE Määrittely ja analyysi 

• Oikeudellisten asiantuntijoiden toteuttama keskeisten osa-alueiden  

vaatimustenmukaisuuden tarkistus sekä riskianalyysi

• Riskianalyysi ja suositusohjelma jatkotoimenpiteistä

• Liiketoiminnan kannalta olennaisten asiakirjojen arviointi, kuten 

omistuksen ja hallinnon keskeiset asiakirjat, yhtiön päätösasiakirjat ja 

liiketoiminnan kannalta keskeiset sopimukset.

• WINSTONE Modulit ja kehittäminen 

• 12 eri hallinnon osa-alueen yrityksen tarpeen mukainen ja/tai 

modulaarinen kehittäminen

• WINSTONE Omajuristi 

• Asiantuntijat ovat WINSTONE Service palvelun kautta yrityksen 

välittömässä käytössä alemmalla sopimushinnalla kuin perinteisessä 

palvelussa

1
Määrittely ja 

analyysi

2
Modulit ja 

kehittäminen

3
Omajuristipalvelu

Palvelun elementit 



Palvelumme strategisille 
kumppaneille

1. WINSTONE Service palvelumalli tulee 

osaksi kumppanin tarjontaa asiakkailleen

2. MODULAARISET ja räätälöidyt palvelu-

kokonaisuudet tuotetaan kumppanin 

tarpeisiin  

3. OIKEUDELLISEN ja hyvän hallinnon 

KOULUTUS/NEUVONTA/KEHITTÄMINEN 

yhteistyö kumppanin omiin tai 

asiakastarpeisiin 

4. KUSTANNUSTEHOKKAAT oikeudelliset

palvelut mm. päivittäisjuridiikkaan osana

yhteistyötä



LEGAL CORPORATE GOVERNANCEN hyötyjä mm.  

Winstonen Service palvelumallin myötä korkea oikeudellinen asiantuntemus ja Winlawn asiantuntijat ovat myös 
helposti ja inhimillisesti yrityksen käytettävissä, eri vaiheissa ja tiedostettuihin tarpeisiin. 

Digitaalisuusaste/tehokkuus paraneeYrityksen arvon varmistaminenVälitön asiakaskokemus/hyöty

Winstone on PK-yrityksen oikeudellisen 
riskienhallinnan perusta

• Perusasiat kuntoon ja entistä paremmin 
kilpailukykyä, laatua ja kasvua tukemaan

• Sitoutuminen ja yhteistyö 
palveluntuottajan

Winstone varmistaa yrityksen 
arvon kehitystä joka vaiheessa

• Ennakoiva, jatkuva ja reaaliaikainen 
kehittämisen tarve on kasvava

• Yrityksen on oltava auditointi- ja 
myyntikunnossa jatkuvasti

Winstone on asiakaslähtöinen ja 
”LEAN” tapa tukea digitalisointia 

• Winstone pystyy vastamaamaan 
tarpeisiin joustavasti :

• Varhaisen digitalisaatioasteen yrityksiin ja 
kehittämällä yrityksen mukana

• Sekä suoraan korkean digitalisaatioasteen 
tarpeisiin  



Yhteystiedot

WINLAW Asianajotoimisto Järvinen & Co

WINLAW | Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy  | WINSTONE

Piippukatu 11, 40100 JYVÄSKYLÄ | Mäkelänkatu 32 A 17, 00510 HELSINKI

p. +358 (0)9 8560 3111 | www.winlaw.fi



Kiitos!


