
Business Casual

Tervetuloa WinLaw aamuseminaariin

AJANKOHTAISTA RAKENTAMISESTA JA HANKINNOISTA

Seminaarissamme on esillä ajankohtaisia aiheita maankäyttöön, rakentamiseen ja julkisiin 
hankintoihin liittyen. Tilaisuuden vierailevana luennoitsijana toimii professori Veli Matti 
Virolainen (Supply Management, Lappeenrannan yliopisto), aiheenaan Innovatiiviset ja kestävän 
kehityksen mukaiset julkiset hankinnat, erityisesti talouden näkökulmasta. Muut alustukset:

Uutta oikeuskäytäntöä ja lainvalmisteluhankkeita:
• Taloudellisen loppuselvityksen merkitys urakkariidassa, lakimies Sampsa Luttinen
• Kiinteistön arvostus kiinteistöverotuksessa, asianajaja Petri Anttila
• Hallituksen esitys ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Innovatiiviset hankinnat, valtiontuki ja hankerahoitus, asianajaja Marja-Liisa Järvinen

Aamuseminaari alkaa kahvitarjoilulla kello 8.30. Materiaalit ovat jaossa tilaisuudessa ja 
sähköisenä tilaisuuden jälkeen. Jos olet itse estynyt, voit lähettää kutsun eteenpäin 
organisaatiossasi. Seminaaria on mahdollista seurata myös webinaarina. Osallistuminen on 
maksutonta, mutta joudumme veloittamaan mahdollisesti ilmoittautuneet ja viikkoa ennen 
peruttamatta jättäneet henkilöt tarjoilujen vuoksi (25.-). 

Paikkoja on rajoitetusti, pyydämme ystävällisesti vahvistamaan osallistumisenne 22.3.2019 mennessä 
ria.turunen@winlaw.fi tai p. 0400 168 179. Tai kysy lisätietoja. Ilmoitathan myös mahdollisen erikoisruokavalion. 
Parhaat pysäköintimahdollisuudet ovat Paviljongin yhteydessä. 

27.3. keskiviikkona klo 8.30-11.00
Innova 1, Piippukatu 11, Jyväskylä
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27.3.

Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy | WinLaw on asianajotoimisto, joka palvelee tehokkaasti ja laadukkaasti 
liike-elämän tarpeissa, kuten sopimusten hallinnassa, työsuhde- ja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä sekä riita-
ja vuokra-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. 
Voit lähestyä meitä matalalla kynnyksellä, kysy lisää!  winlaw.fi | winstone.fi 
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WinLaw & WINSTONE Service tiimimme 
Kuvassa vasemmalta ylhäältä varatuomari, asianajaja Marja-Liisa Järvinen, asianajaja Petri Anttila, viestintävastaava Ria 
Turunen, IT-vastaava Teemu Oja-Lipasti, konsultti Tuuli Kirsikka Pirttiaho. Vasemmalta alhaalta luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja, lakimies Tuure Kolehmainen (auskutoimassa), asianajoassistentti Maria Kuokkala, lakimies 
Sampsa Luttinen, lakimiesharjoittelija Katri Harjuveteläinen, toimistopäällikkö Arja Seijari. 

Tarjoamme korkealaatuista palvelua liikejuridiikan eri alueilta
Asianajotoimistomme henkilökunta palvelee tehokkaasti ja laadukkaasti liike-
elämän käytännön asioissa, kuten sopimusten hallinnassa, hankinnoissa ja 
kilpailutuksissa sekä työsuhdeasioissa. Toimimme myös hallinnon ja 
avainhenkilöiden apuna ja tukena eri päivittäisjuridiikan kysymyksissä. 

Osallistumme tarvittaessa myös hallituksen- ja yhtiökokouksiin sekä 
kokousasioiden valmisteluun. Toimintamme perustuu vahvoihin verkostoihin ja 
osaamisemme vankkaan asiantuntemukseen ja kokemukseen. Edistämme hyvän 
hallinnon kehittämistä ja kustannustehokasta oikeudellisten riskien hallintaa 
yrityksissä. Voit ottaa yhteyttä meihin matalalla kynnyksellä. 

Liike-elämän riskienhallinnan ja Legal Corporate 
Governance asiantuntija


