
PREMIUMIN LAKIPALVELUT
YHTIÖ- JA SOPIMUSJURIDIIKKA
Avustamme asiakkaitamme monipuolisesti yritys- ja sopimusjuridiikkaan liittyvissä asioissa. Olemme mukana asiakasyritystemme isoimmissa käännöskohdissa, 
kuten yrityksen tai sen osan myynnissä, ostamisessa, toiminnan uudelleenjärjestämisessä ja kasvun rahoittamisessa.

Yhtenä erikoisosaamisenamme on omistajuuteen liittyvät toimeksiannot, kuten sijoitusyhtiörakenteiden, osakassopimusten ja avainhenkilöiden palkitsemis- ja 
kannustinjärjestelmien suunnittelu ja laatiminen toimialakohtaiset erityispiirteet huomioiden.

PERHEOIKEUS
Premium Law:lla on pitkä kokemus perheoikeudesta ja siihen liittyvästä perintö- ja varallisuussuunnittelusta. Perheoikeudellisilla asiakirjoilla voidaan myös turvata yritystoiminnan 
jatkuvuus yllättävissäkin tilanteissa. Laadimme asiakkaillemme perheoikeudelliset dokumentit muun muassa testamentit, edunvalvontavaltuutukset ja avioehdot. 
Hoidamme säännöllisesti perunkirjoituksia ja perinnönjakoja. 

Perheoikeudelliset asiakirjat olisi aina syytä laatia ja tarkastaa elämän tai yrityksen toiminnan muutoksissa.

TYÖOIKEUS
Premium Law palvelee kattavasti myös työoikeudellisissa asioissa. Autamme asiakkaitamme arkipäiväisemmissä asioissa, kuten työsopimusten laadinnassa ja päivittämisessä, sekä erityistilanteissa, kuten henkilöön liittyvissä tai
tuotannollistaloudellisissa irtisanomisissa, yt-neuvotteluissa, lomautuksissa, työsuhteen päättämissopimuksissa, uudelleenorganisoinneissa sekä työoikeudellisissa riidoissa

RIITA-ASIAT
Premium Law on asiakkaidensa tukena myös riita-asioissa. Hoidamme riita- asian kaikki vaiheet vaatimuskirjeistä ja sovintoneuvotteluista aina tuomioistuimiin tai välimiesoikeuteen asti. Avustamme asiakkaitamme – niin 
yrityksiä, säätiöitä kuin yksityishenkilöitäkin – esimerkiksi moninaisissa sopimus-, vahingonkorvaus-, työ-, perhe-, ja yhtiöoikeudellisissa riita- asioissa sekä saatavien perinnässä. 

Meillä on kokemusta myös vuokrasuhteisiin liittyvistä sekä asunto- ja kiinteistöriidoista.

SÄÄTIÖJURIDIIKKA
Avustamme säätiöasiakkaitamme monipuolisesti säätiöjuridisissa asioissa.

VEROPALVELUT
Premium Law auttaa niin yksityishenkilöiden kuin yritysten veroasioissa sekä verosuunnittelussa. Kauttamme hoituvat muun ohella tulo- ja lahjaverotusta koskevien veroasioiden hoito, verosuunnittelu ja yritysjärjestelyt. 
Tarjoamme asiakkaillemme myös veroilmoituspalvelua, jonka tavoitteena on varmistaa, että henkilökohtainen verotuksesi menee oikein. 

SUKUPOLVENVAIHDOKSET
Me Premium Law:ssa autamme asiakkaitamme kaikissa sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä kysymyksissä aina sukupolvenvaihdoksen suunnittelusta toteutukseen ja liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden varmistamiseen.

PREMIUM TIEKARTTA– REITTISI ONNISTUNEESEEN OMAISUUDEN SUUNNITTELUUN
Premium Tiekartta on Premium Law:n tarjoama omistusten suunnittelupalvelu. Omistusten vero- ja lakisuunnittelun lähtökohtana tulee aina olla henkilökohtaisen tahtotilan selvittäminen. Oma tahtotila tulee selvittää ilman, 
että verotus tai juridiset kysymykset ohjaavat ajatuksia. Kun tahtotila on selvillä, voi asiantuntevan omaisuuden suunnittelun avulla säästää veroissakin merkittäviä summia.

Premium Tiekartan avulla saat koko varallisuuttasi koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joita onnistunut ja tehokas omaisuuden suunnittelu edellyttää. Suunnittelussa varaudutaan myös mahdollisiin 
odottamattomiin elämänmuutoksiin ja huolehditaan, että esimerkiksi testamentti, edunvalvontavaltuutus tai osakassopimus, ovat ajan tasalla. Suunnitelma sisältää myös laskelmat toimenpiteiden tuomista verosäästöistä sekä 
aikataulun toimenpiteiden toteuttamiselle.

KIINTEISTÖT SEKÄ ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT
Neuvomme säännöllisesti ostajia, myyjiä ja kiinteistönvälittäjiä kiinteistöihin sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvissä asioissa. Kauttamme hoituvat esimerkiksi kaikki kauppa- ja lahjakirjat, vuokrasopimukset, 
maanvuokrasopimukset, hallinnanjakosopimukset ja kaikki muu kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöihin liittyvä juridiikka.



PREMIUMIN LAKIPALVELUT
OLE ROHKEASTI YHTEYDESÄ MEIHIN, NIIN SOVITAAN TAPAAMINEN JA JUTELLAAN LISÄÄ!

TARU LUMME
Lakimies OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

+358 50 464 2333
taru.lumme@premiumgroup.fi

• Perheoikeus
• Varallisuuden suunnittelu
• Työoikeus
• Riidanratkaisu
• Sukupolvenvaihdokset
• Vero-oikeus

NEA NYMAN
Lakimies OTM

+358 40 8431 068
nea.nyman@premiumgroup.fi

• Yritys- ja sopimusjuridiikka
• Yrityskaupat 
• Yritysjärjestelyt ja rahoitus 
• Säätiöjuridiikka
• Varallisuuden suunnittelu
• Vero-oikeus
• Perheoikeus

VILLE KULJU
Lakimies OTK, KTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

+358 41 540 3304
ville.kulju@premiumgroup.fi

• Yritys- ja sopimusjuridiikka
• Yrityskaupat 
• Yritysjärjestelyt ja rahoitus 
• Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöjuridiikka
• Riidanratkaisu
• Perheoikeus
• Työoikeus
• Vero-oikeus

ALEKSI SALMINEN
Lakimies OTM

+358 50 371 6557
aleksi.salminen@premiumgroup.fi

• Vero-oikeus
• Kansainvälinen henkilöverotus
• Ennakkoperintä
• Kannustinjärjestelmien verotus
• Varallisuuden suunnittelu
• Perheoikeus

Premium Group
Eteläranta 14, FI-00130 Helsinki
E-mail: office@premiumgroup.fi

Tel. +358 9 622 2605
www.premiumgroup.fi
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