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Fondia tänään

Yli 80 juristia

8 kaupunkia 
Suomessa

13 vuotta Tallinna

Great Place 
to Work

DigitaalisuusTukholma

Financial 
Times 

Innovative
Lawyers

LDaaS
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Fondia lukuina

JURISTIEN 
LUKUMÄÄRÄ

80

KOKEMUSVUODET
/ JURISTI

16

LAKI-
KUMPPANIT

192

SUOSITUS-
PROSENTTI %

97



• Lakipalvelut sisäisen lakimiehen tavoin

• Liiketoimintalähtöinen palvelu

• Palvelukonseptien jatkuva kehittäminen

• Palveluilla erilaisia hintavaihtoehtoja

• Hyödynnetään sähköisiä työkaluja (mm. 
MyFondia ja VirtuaaliLakimies)
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Fondia edelläkävijä 

Uudistamme liikejuridiikan palvelut:



• Rautaiset ammattilaisemme hoitavat mm.:

• Sopimukset kuten ulkomaankauppa-, IT-, 
kuluttaja- tai rakennusurakkasopimukset

• Immateriaalioikeuksiin sekä tietosuoja-, 
yhtiöoikeus- ja kilpailuoikeuskysymyksiin liittyvät 
asiat

• Julkiset hankinnat  

• Työoikeudelliset asiat

• Vero-oikeudelliset asiat

• Juristimme ovat toimineet yhtiön sisäisinä
lakimiehinä useilla toimialoilla mm.:

• It-yritykset, peliteollisuus

• Media, viihde ja urheilu

• Kiinteistöt ja rakentaminen

• Energia ja ympäristö

• Terveydenhuolto ja hyvinvointi

• Valmistava teollisuus ja kaupanala
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Fondia asiantuntijuus

Fondia on täyden palvelun talo: Syvällinen toimialaosaaminen:



Media, viihde & urheilu
Asiantuntijamme:
• Tiimin jäsenillä on vankkaa kokemusta muun muassa seuraavista:

• Kustantamiseen, lisensointiin ja sisällöntuotantoon liittyvästä juridiikasta;

• Urheilujärjestöihin ja pelilisensseihin liittyvästä juridiikasta;

• Urheiluun liittyvien esitysoikeuksien juridiikasta;

• Yhteistyö- ja sponsorointisopimuksista;

• Urheiluagentuuritoiminnasta;

• Yhteisöjen tietosuoja- ja tietoturva-asioista;

• Henkilöstöasioista;

• Yleishyödyllisten yhteisöjen vero- ja muista asioista;

• Mobiilisisältöjen ja sosiaalisen median palveluiden juridiikasta;

• Matkailu- ja elämyspalveluihin liittyvästä juridiikasta;

• Ajanvietepeleihin liittyvästä juridiikasta; ja

• Alaan liittyvästä liiketoiminnasta.

• Tiimin jäsenet ovat myös kouluttaneet erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä olleet luomassa yritysten 
sisäisiä prosesseja.



Media, viihde & urheilu
Asiantuntijoitamme

• Pirjo Valtanen

• Mikko Kohtala

• Arttu Lappi

• Sami Savisalo

• Katja Häkkinen

• Jaan Tuominen

• Outi Piirainen

• Robert Ander



Arttu Lappi
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• Hoitaa Fondialla pääasiassa kansainvälisiin ja kotimaisiin 
yritysjärjestelyihin, yhtiö- ja sopimusoikeuteen sekä 
rahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja

• Toiminut lukuisien listattujen ja listaamattomien yhtiöiden, 
kasvuyritysten, yhdistysten ja säätiöiden neuvonantajana 

• Erityisosaamisalueena urheiluoikeus, yleishyödyllisten yhteisöjen 
asiat sekä kaupallisiin ja rahoitussopimuksiin liittyvät asiat

• Ensisijainen yhdistysoikeusneuvonantaja useammalle Fondian
lakiosastoasiakkaalle 

• Hoitanut useita luottamustoimia yleishyödyllisissä yhdistyksissä ja 
säätiöissä sekä luennoinut urheiluun ja lainsäädäntöön liittyvistä 
teemoista

• Koulutus: OTM, Tradenomi (YAMK)

• Työkokemus ennen Fondiaa:

• Asianajotoimisto Hannes Snellman (2010-2012)

• Suomen Liikunta ja Urheilu ry (2009)

• arttu.lappi@fondia.com / +358 20 7205 643

mailto:arttu.lappi@fondia.com


Mikko Kohtala
• Hoitaa Fondialla pääasiassa riidanratkaisuun, kilpailu- ja 

hankintajuridiikkaan sekä sopimusoikeuteen liittyviä 
toimeksiantoja

• Erityisosaamisalueena urheilu- ja yhdistysoikeus

• Urheilun oikeusturvalautakunnan, salibandyn valituslautakunnan 
sekä jalkapallon kurinpitovaliokunnan jäsen

• Kirjoittanut sekä luennoinut urheiluun ja lainsäädäntöön liittyvistä 
asioista

• Koulutus: OTM ja varatuomari

• Työkokemus ennen Fondiaa (2011-2014)

• käräjänotaari Helsingin Käräjäoikeudessa

• lakimiehenä Helsingin kaupungilla

• mikko.kohtala@fondia.com / +358 20 7205 434

mailto:mikko.kohtala@fondia.com
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Palvelu on nopeaa, ja laatu on todella 
hyvää. Fondia toimii hyvin 
asiakaslähtöisesti… Juristeilla on 
usein oma jargoninsa, mutta Fondia 
pystyy hoitamaan asiat juridisesti 
pätevästi ja samalla puhumaan niistä 
ymmärrettävästi.

Päivi Kauppinen, toimialajohtaja

TNS Gallup Oy



• Tarjoamme juridista apua yksittäisinä 
toimeksiantoina kaikkiin yrityksesi tarpeisiin, 
olipa kyseessä sitten suppean sopimuksen 
laadinta tai vaativa erityistilanne.

• Tarjoamme jatkuvaa lakitukea, jonka sisältö ja 
palvelutaso räätälöidään yrityksen tarpeiden 
mukaan.
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Keissi & Kumppani eli LDaaS

Keissi LDaaS
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Kumppani – LDaaS



Nimetty juristi-
tiimi räätälöity 

sinun tarpeidesi 
mukaan + muiden 
80+ erikoistuneen 

juristimme 
osaaminen

LDaaS –
Legal 

Department 
as a Service

Joustava, 
skaalautuva ja 

helppo 
budjetoida

Kuin oma sisäinen 
lakiosastosi, me 

tunnemme 
liiketoimintasi ja 

toimimme 
ennakoivasti

Kokonaan tai 
osittain ulkoistettu 
palvelupaketti, joka 

kattaa kaikki 
yhtiösi juridiset 

tarpeet
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LDaaS:in hyödyt

Miksi valita Fondian LDaaS?

Tässä muutama syy:

1. Juridisia ongelmia voi syntyä millä tahansa asiakkaan toiminta-
sektorilla. Siksi lakiosaston tulee olla saumattomasti kytketty 
asiakkaan toimintaan;

2. Juridisten asioiden hoidossa keskeistä on tietty kokonaiskuva. Sen 
tuo juridisten asioidenne tilasta vastaava General Counsel;

3. General Counselin ylläpitämä kokonaiskuva mahdollistaa sen, että 
juristitiiminne voi työskennellä ennakoivammin, suunnitella työnsä 
johdonmukaisemmin ja, tulipalojen sammuttamisen sijasta, estää 
niitä syntymästä lainkaan;

4. Fondian tiimiin nimetään tarvitsemanne määrä juristeja, jotka 
pystyvät tarjoamaan kaiken teille tarpeellisen juridisen 
kompetenssin yhdessä paketissa. Lisäksi saatte käyttöönne kaikkien 
80+ juristimme asiantuntemuksen erityistilanteita varten.
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Miten se toimii?



16

Prosessi 

Jatkuva juridinen tuki Räätälöidyn juridisen
pohjan luominen

Lakikartoitus

Tästä alkaa kumppanuutemme

Optimaalisen
LDaaS:n rakentaminen
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Miten rakennamme LDaaS palvelusi?
Kuukausimaksu

LDaaS-
peruspaketti

Valikoidut
juridiset
palveut

Täydentävät
juridiset
palvelut

Erityis-
toimeksiannot

(Aina tunneittain)

Lisämaksu

Special

Ass ign m en ts
(Canno t be  added

  to  LDaaS )

H o urly-base dLDaaS m o n thly fee

Additio n al

Legal

Services

Legal

Services
(Clien t’s  se lectio n)

>  Dedicated team

> Pho ne  sup po rt

>  Legal platfo rm

> Virtual Law yer

>  Regular m e etings

>  Ongo in g risk
   as se ssm e nt

You have the

choice to

change what

you include

or exclude

from LDaaS

(fee changes

accordingly)

 

Sinä valitset, mitkä
juridiset palvelut

sisällytetään
tilaukseen

Mahdollisuus tehdä
resurssivaraus&
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LDaaS Foundation
Muodostaa suhteemme perustan

Juristitiimi

Säännölliset
tapaamiset

Call&Check

Digitaalinen
alusta

Virtuaali-
Lakimies

Academy 
-koulutukset
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Rakenna LDaaS haluamallasi tavalla
Pidämme huolen sinusta sovituilla alueilla

Henkilöstö
IPR ja Teknologia Yhtiöoikeus

Kilpailuoikeus
ja 

julkiset
hankinnat

Markkinoin
ti & 

Kuluttajan-
suoja

Tietosuoja
Liiketoiminta-

sopimukset

Jatkuva riskinarviointi
sovituilla
alueilla

Tuotevastuu
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Erityistoimeksiannot
Tarjotaan aina lisäpalveluna

Yritys-
järjestelyt ja 

rahoitus

Veroneuvonta
Oikeudenkäynti tai

riidan-
ratkaisu

Yhteistoiminta-
menettelyt

Projektit, 
jotka

poikkeavat
tavanomaisesta

liiketoiminnasta
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Täällä meillä on kattavammat
resurssit ja laajempi
asiantuntijakenttä verrattuna siihen, 
että meillä olisi oma in-house 
osastomme. Fondian prosessi on 
hienostunut, työ alkaa heti, sujuu
mutkattomasti ja on parasta
laatuaan.”

Tuomas Timonen, toimitusjohtaja

Kemijoki Oy
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MyFondia
Ikkuna lakiosastoosi
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Digiajan lakipalvelut

MyFondia on ikkuna lakiosastoosi

• Mahdollistaa lakiosaston kytkemisen osaksi päivittäistä liiketoimintaa

• Kaikki jurdiset ongelmat läpinäkyvästi yhdessä paikassa

• Tarjoaa yhteisen työtilan sinulle ja tiimillesi
• Digitaalinen tapaushallinnointi

• Mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja muokata dokumentteja reaaliajassa

• Kaikki materiaalit ja kommunikaatio tallessa samassa paikassa

• Mahdollistaa priorisoinnin, suunnittelun ja aikataulujen paremman
seurannan

• Juristitiimisi tekemät suositukset näkyvillä ajantasaisesti

• Tarkkailee meneillään olevia toimeksiantoja

• Käytettävissä 24/7
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My Fondia on…

1. Saumaton yhteistyö

2. Iso kuva

3. Läpinäkyvyys

4. Jatkuva juridinen
suunnittelu

5. Digitaalinen
tapaushallinnointi

6. Versiohallinnointi

7. Monitorointi

8. Suositukset
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Aina ajan tasalla

Juridinen alusta jokaiselle 
liiketoiminnan osa-alueelle. Numerot 
osoittavat määrän:

• Suosituksista
• Ohjeista & Pohjista
• Toimeksiannoista

Tiimin jäsenet ja 
yhteystiedot

Uutisia Fondian kotisivuilta
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Iso kuva

Helppo tapa tarkastaa palvelusi 
tämänhetkinen tilanne:
Aktiiviset toimeksiannot ja 
kompetenssialueisiin 
perustuvat suositukset.



Suositukset
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Suositukset -sivu näyttää 
kaikki juridisen alustan 
tehtävät, joista on sovittu 
Fondia -tiimin kanssa
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Fondian asiakaskunta
Asiakkaina niin kasvuyrityksiä, kansainvälisiä yhtiöitä kuin pörssiyhtiöitäkin

http://www.docrates.com/
http://www.analyse2.com/
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