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Rahoitukset yleensä ehdoiltaan
I.
omaa pääomaa
II.
oman ja vieraan pääoman ominaisuuksia yhdistelevää välirahoitusta
III.
Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
Osakeyhtiön rahoitus:
I Sidottu oma pääoma
 Osakepääoma
 Arvonkorotusrahasto
 Käyvän arvon rahasto
 Uudelleenarvostusrahasto
 (Ylikurssi- ja vararahasto)
II Vapaa oma pääoma
 Muut rahastot
 Voittovarat
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP)
 Muut rahastot (yhtiöjärjestyksessä)
III Välipääomarahoitus
 Pääomalaina
 Vaihtovelkakirjalaina
III Vieras pääoma
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Osakeyhtiön
rahoittaminen

Muut yhtiön velat
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Sijoitus yhtiön omaan pääomaan:


OYL:n säännökset osakeannista


Mahdollisuus poiketa



Maksullinen ja maksuton osakeanti



Maksuton osakeanti yhtiölle


ei sovelleta OYL:n suunnattua osakeantia koskevia säännöksiä



Omien osakkeiden luovuttaminen



Tavallinen ja suunnattu osakeanti



Suunnattu maksullinen osakeanti
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Oma pääoma;
suunnattu
osakeanti



Etuoikeuden syrjäyttäminen



Merkintään oikeutetut

Omien osakkeiden hankinnan rahoittaminen


OYL: Yhtiö ei saa antaa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi siihen
tarkoitukseen, että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita



Rahoituskielto käytännössä
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Päätös suunnatusta osakeannista

Yhtiön yhtiökokous tekee päätöksen
suunnatusta osakeannista

2/3 määräenemmistöllä

Valtuutus

Painava taloudellinen syy

poiketaan vanhojen
osakkeenomistajien
yhdenvertaisesta oikeudesta merkitä
osakkeita samassa suhteessa kuin
heillä on ennestään yhtiön osakkeita

Syytä ei tarvita jos päätös
yksimielinen

Osakelajit

Painava taloudellinen syy

Arviointi yhtiön näkökulmasta

Yhtiön taloudellisen aseman ja
toimintaedellytysten turvaaminen

Merkintähinnan vaikutus
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Merkintähinta ja sen kirjaaminen

OYL:ssä ei säännöksiä

Osakepääoman korotus vai SVOP?
Merkintä- ja maksuaika

Suunnatussa usein kokouksen
yhteydessä

Maksu rahalla
▫
Merkintähinnan kuittaaminen

Maksu apporttiomaisuudella
Muut määräykset

Yli- tai alimerkintätilanne

viivästyskorko

Oma pääoma;
suunnattu
osakeanti
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SVOP -rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään
1.

se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota perustamissopimuksen tai
osakeantipäätöksen mukaan ei merkitä osakepääomaan ja jota ei kirjanpitolain
mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, sekä
Huom! –yhtiön hallussa olevien osakkeiden merkintähinta kirjataan
ensisijassa SVOP-rahastoon, toisin kuin uusien osakkeiden merkintähinta


2.

sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon.


Tämän sijoituksen voi tehdä osakkeenomistaja tai myös kolmas
▫

3.

ESIM: Konserniavustus tai määrätarkoitukseen saatu pääomasijoitus

Rahastoon merkitään myös se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei
käytetä tappion kattamiseen tai varojen jakamiseen



Velkojan suostumuksella esimerkiksi pääomalaina voidaan muuntaa sijoitetuksi
vapaaksi omaksi pääomaksi



Yritysjärjestelyissä yhtiölle tullut pääoman lisäys, joka ei ole osakepääomaa eikä
voittovaroja merkitään usein SVOP-rahastoon

29.5.2020
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SVOP-rahastoon voidaan siis


sijoittaa osakeomistuksesta poiketen ja osakkeenomistajien ulkopuolinen
taho



palauttaa myös osakeomistusten suhteesta poiketen



SVOP-rahaston palauttamisen reunaehdot ovat samat kuin varojen jaon reunaehdot;
tasetesti ja maksukykytesti



Lähtökohtaisesti varoja jaetaan yhtiöstä 1) yhtiökokouksen päätöksellä ja 2)
osakeomistuksen suhteessa



SVOP-sijoituksen tekijän siten huolehdittava oikeuksistaan saada palautus
sitoumukselleen osakassopimuksella tai muulla kaikki osakkeenomistajat sitovalla
sopimuksella
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SVOP rahaston
palauttaminen

Tällöinkin muistettava, ettei varoja voi jakaa muulloin kuin OYL:n säädösten
täyttyessä
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Varojenjako SVOP-rahastosta on verotuksessa pääsäännön mukaan osinkoa (TVL 33
b § 6 momentti, EVL 6 a § 8 momentti)



Poikkeus TVL 45 a§ ja EVL 6 c §: SVOP-rahaston palautusta käsitellään pääoman
palautuksena (luovutus), kun

1.

Varoja jaetaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä

2.

Jaettavat varat ovat peräisin pääomasijoituksesta

3.

Pääomasijoitus palautetaan pääomansijoituksen tehneelle

4.

Pääomasijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään 10 vuotta
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kaikkien neljän ehdon täytyttävä yhtä aikaa



Verovelvollisen annettava asiasta luotettava selvitys veronsaajalle



Poikkeussäännös -> tulkitaan suppeasti

SVOP-rahaston
palauttamisen
verotus

Kun SVOP-rahaston palautusta käsitellään osinkona, myös muut osingonmaksua
koskevat velvoitteet (kuten ennakonpidätys osingosta) tulevat noudatettavaksi

7

1.

2.

3.

Palautettava pääoma on peräisin yhtiöön tehdystä pääomasijoituksesta


Yleisseuraannot: esim. sulautuminen ja jakautuminen –luotettava selvitys



Siirrot toisista rahastoista



Muiden kuin osakkeenomistajien tekemät SVOP-sijoitukset

Palautuksen saajana sijoituksen tehnyt


Kuolinpesä –tilanteet



Avioero –tilanteet

10 vuoden aikaikkuna


Milloin sijoitus on tehty? –alkuperäinen merkintä tai sitoumuksen antohetki



Milloin sijoitus on palautettu? - maksuhetki



Mikä osa sijoituksista palautetaan? – senioriteettijärjestys



TÄRKEÄÄ:



Jos SVOP-rahastossa on varojenjaon hetkellä sekä edellä tarkoitettuja pääomasijoituksia että
muista lähteistä kirjattuja varoja pidetään varojen jakoa luovutuksena ja osinkona
pääomasijoitusten ja muiden rahastossa olevien varojen suhteessa



SVOP rahastossa voi olla erilliset rahastot pääomasijoituksille ja muista lähteistä kirjattuja
varoja varten



Varojenjako voidaan käsitellä jo luovutushetkellä luovutuksena yhtiön ja osakkaan
verotuksessa
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SVOP-rahaston
palauttamisen
verotus

Jos kuitenkin myöhemmin havaitaan, että edellytykset eivät täyttyneet, vaan
varojenjako olisi tullut käsitellä osingonjakona, voidaan yhtiölle määrätä esim.
ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä seuraamukset
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Pääomalaina


Yleensä hallitus päättää



Pääomalainalla pyritään turvaamaan yhtiön vakavaraisuutta



Pääomalaina merkitään taseeseen vieraaksi pääomaksi



Uusi tai vanha velka



OYL: Sovittava kirjallisesti

OYL 12:1 §: Yhtiö voi ottaa lainan (pääomalaina), jonka:



1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa
vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella; ( velka on ns.
viimesijainen)



2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin
yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä
maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion
määrän; sekä



3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa
vakuutta.
▫

Vastoin kieltoa annettu vakuus pätemätön

▫

Ei koske esim. emoyhtiötä ja sisaryhtiötä, osakkeenomistajaa tai
ulkopuolista tahoa



Jos laina ei täytä kaikkia 1 – 3 kriteerejä, sovittu pääomalaina ei ole OYL:n mukainen
pääomalaina



Vaihtovelkakirjalaina voi olla myös pääomalainaehtoinen

29.5.2020

Pääomalaina
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OYL ei tunne käsitettä vaihtovelkakirjalaina  OYL 10 luvun säännökset optioista ja
erityisistä oikeuksista



”Välillinen osakeanti”



Mikä on vaihtovelkakirjalaina:
I.

II.

IV.

Rahoittajan myöntämä laina, jonka sisältämän ehdon mukaan rahoittaja
pidättää itselleen oikeuden tulevaisuudessa vaihtaa lainapääoma ja
mahdollisesti myös kertyneet korot velallisyhtiön osakkeisiin ennalta
määritellyn vaihtosuhteen mukaisesti
▫

vanha velka tai uusi velka

▫

päätöksessä voidaan sallia siirto

Vaihtokurssi määräytyy päätöksen ja lainan ehtojen perusteella
▫

mietittävä ja kirjattava tarkkaan

▫

Esim. ”10.000 euron erä vaihtovelkakirjan pääomaa [ja vaihtohetkeen
mennessä kertynyttä korkoa] voidaan vaihtaa yhteen uuteen yhtiön
osakkeeseen.”

Vaihto-oikeutta käytettävä laina-aikana
▫
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Vaihtovelkakirjalaina

Vaihtoaika päättyy lainan takaisinmaksuun / x päivämääränä ennen kuin laina erääntyy
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Vaihtovelkakirjoista; miksi käytetään
I.

Vaihtovelkakirjalla yhtiö voi hankkia suhteellisen alhaisilla
rahoituskustannuksilla vierasta pääomaa.
▫

Yleensä korko käypää korkoa alhaisempi

▫

käyttökelpoinen silloin, kun tavalliseen luototukseen ei ole edellytyksiä

II.

Rahoittajan kannalta varma korkotuotto ja mahdollisuus osallistua yhtiön
markkina-arvon nousuun.
▫

realisoituminen

III.

Velkapääoman konvertointi osakkeiksi pienentää yhtiön rahoitustarvetta
lainan lyhennysten ja korkojen osalta.

IV.

Jos talousvaikeuksia, jo olemassa oleva velka voidaan muuntaa
vaihtovelkakirjalainaksi.
▫
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Vaihtovelkakirjalaina

esim. velallisyrityksen saneeraus
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Turun hovioikeuden päätös R 17/1352, 31.8.2018



Törkeä petos
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Oliko toimitusjohtaja hankkinut oikeudetonta taloudellista etua yhtiölle
erehdyttämällä sijoittajia yhtiön taloudellisen tilanteen suhteen



vai oliko kyse sijoitustoiminnassa otetusta riskistä ja sen toteutumisesta?



HO: arvioinnissa ei huomioida sitä, onko kyseessä startup tai korkean riskin
sijoituskohde



Tapauksessa sijoittajat oli vakuutettu antamalla tieto siitä, että yhtiöllä oli
valmis tuote, asiakaskunta ja toimivat markkinat



HO: Yhtiön toimitusjohtaja ei voi vedota viimeisimpään tilinpäätökseen, vaan
velvollisuus seurata yhtiön tilaa ajantasaisesti



Ei voi esittää optimistisinta ennustetta sijoittajille



Toimitusjohtajan antama tieto oli sen tyyppistä, jota sijoittajat käyttävät
tehdessään sijoituspäätöstä

Sijoitus yhtiön
omaan
pääomaan –
tietojen anto
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Vaihtoehtojen
vertailua




Rahoitustapa signaali asiakkaille, alihankkijoille ja rahoitusyhtiöille
Kaikki keinot parantavat yhtiön omavaraisuusastetta
Näkökulma: yhtiön, omistajan vai sijoittajan?










Omistuksen laimeneminen
Tuotto?
Hinta?
Riski ?
Erääntyminen ja takaisinmaksuvelvollisuus?
Palautus
Verotus
Etusijajärjestystä ei voi muuttaa, mutta on mahdollista sopia rahoitusmuotojen sisällä

29.5.2020
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Varojenjako osakeyhtiöstä





Kenelle kuuluu osakeyhtiön tuottama taloudellinen tulos?


Osakkeenomistajat



Muut kuin osakkeenomistajat
▫

Voitto-osuuslaina

▫

Muu kuin voitontuottamistarkoitus yhtiöjärjestyksessä

Tavat, joilla yhtiön varoja saadaan jakaa osakkeenomistajille


Voitonjako (osinko) ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta
▫
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Varojenjakoa
koskevat
periaatteet

Osinko, lisäosinko, väliosinko, vähemmistöosinko, ennakko-osinko



Osakepääoman alentaminen



Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen



Yhtiön purkaminen ja rekisteristä poistaminen

Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman
liiketaloudellista perustetta on laitonta varojenjakoa.
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Yhtiön varoja ei saa jakaa osakkaille ennen yhtiön purkautumista muutoin kuin
OYL:ssa säädetyillä tavoilla



Voitonjakoon käytettävät varat


Vapaa oma pääoma
▫
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Yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty
yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat sekä määrä, joka on
kehitysmenona merkitty taseeseen kirjanpitolain mukaisesti. Yhtiön tappion
määrä vähennettävä vapaasta omasta pääomasta ensin
▫

Yj: ”osa tilikauden voitosta määrätään siirrettäväksi
osakepääomaan”

▫

Määräytyy viimeisimmän tilinpäätöksen (ml. Välitilinpäätös) mukaan

Varojenjakoa
koskevat
periaatteet

Maksukyky
▫

Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai olisi pitänyt tietää
yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden

▫

Ehdoton, syrjäyttää myös yhtiöjärjestyksen määräykset

▫

mitä päätöstä tehtäessä tiedettiin tai olisi pitänyt tietää

▫

Arviointi on tehtävä mahdollisimman lähellä jakopäätöstä

Konkreettiset jaettavat varat
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Päätöksenteko


Yhtiökokous päättää
▫



Yhtiön toiminnan tarkoitus
▫

Jos muu tarkoitus, esim. osingonjako voi estyä



Yhdenvertaisuus



Yhtiön maksukyvyn arviointi kuuluu yhtiön hallitukselle (yleinen
huolellisuusvelvoite)



▫

Arviointi ja perusteet pöytäkirjaan

▫

Arvioinnin ajankohta

Yhtiökokous sidottu hallituksen ehdotukseen
▫



29.5.2020

Hallitus valtuutuksen nojalla

Varojen
jakaminen

Pääsääntöisesti yhtiökokous ei saa päättää jaettavaksi enempää
voittoa kuin mitä hallitus ehdottaa tai muuten hyväksyy
▫

Poikkeus: yhtiöjärjestyksen määräys

▫

Poikkeus: vähemmistöosinkoa

▫

Hallituksen suostumus

Yhtiön kannalta liiketaloudelliset perusteet
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Ei varsinaista lähipiirilainakieltoa (vrt. VOYL 12:7)



Yhtiö ei saa antaa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi siihen
tarkoitukseen, että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita.



Arviointi tapahtuu OYL 13 luvun säännösten valossa



Lähipiirilainojen arviointiperusteita;










Yksimieliset osakkeenomistajat voivat antaa rahalainan tai vakuuden vaikka
toimenpiteeseen ei olisikaan liiketaloudellista perustetta.



Mikäli vierasvelkavakuuden antaminen voidaan toteuttaa
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Onko rahoittaminen yhtiön edun mukaista?
Onko rahoitus liiketaloudellisesti perusteltu?
Toteuttaako rahoitus voiton tuottamisen tarkoitusta?
Kohteleeko päätös osakkeenomistajia yhdenvertaisesti?
Onko velan takaisinmaksu turvattu?
Onko vakuudelle annettu riittävä vastavakuus?
Loukataanko velkojien oikeuksia?



kaikkien osakkeenomistajien suostumuksin



vapaan oman pääoman puitteissa



eikä Yhtiö ole vakuuden antamisesta päätettäessä maksukyvytön eikä vakuuden
anto aiheuta Yhtiön maksukyvyttömyyttä,



ei edes osakeyhtiölain vastaista varojenjakoa ole pidettävä laittomana.

Lainat ja
takaukset
lähipiirille

Näin ollen myös ilman liiketaloudellista perustetta toteutettava rahoitusjärjestely
voidaan toteuttaa kaikkien osakkeenomistajien suostumuksin, edellyttäen, ettei
osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukata.
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HE 109/2005 s. 26
”On vain harvoin yhtiön edun mukaista tai yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaista
lainata merkittäviä rahasummia omistajalle tai johdon jäsenelle.”
KKO 1999:86
Hallituksen jäsen tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta konkurssipesälle yhtiön
annettua lainan emoyhtiölle tilanteessa, jossa luottotappion vaara oli ilmeinen.

Lainat ja
takaukset
lähipiirille

KKO 2004:69
”Suomen konkurssioikeus ei tunne konsernin konkurssia. Konserniyhtiöillä on
kullakin omat varansa ja velkansa. Myös konkurssiin asettamisen ja takaisinsaannin
osalta kutakin yhtiötä tarkastellaan lähtökohtaisesti erillisenä oikeushenkilönä.
Konserniyhtiöiden väliset omaisuuden luovutukset voivat siten tulla takaisinsaannilla
peräytetyiksi.”
KKO 2004:115
Emoyhtiö oli antanut lähes kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle tämän
rahoitustarpeen tyydyttämistä varten konserniavustuksen. Emoyhtiön osalta aloitettiin
sittemmin saneerausmenettely ja tytäryhtiö asetettiin konkurssiin. Konserniavustus
katsottiin lahjaksi ja peräytettiin emoyhtiön yrityssaneeraukseen.

29.5.2020
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 Osakkaan saamaa luovutushintaa verotetaan pääsäännön mukaan
luovutusvoittoverosäännösten perusteella. Kun omien osakkeiden hankkimisessa
on kyse yhtiön varojen jakamisesta osakkaille, voi peiteltyä osingonjakoa koskeva
verotusmenettelylain (VML) 29 § tulla kuitenkin sovellettavaksi.
 Lähtökohtaisesti omien osakkeiden hankkiminen on luovutusvoittoverotuksen
piirissä, kun
 käytetty lunastus- tai ostohinta on enintään osakkeiden käypä arvo
 osakkeet hankitaan varoilla, joita yhtiö ei tarvitse liiketoimintaansa
 yhtiö on jakanut säännöllisesti voittoa
 osakkeenomistajalta lunastetaan kaikki osakkeet, jolloin hän luopuu osakkuudestaan
 osakkeet hankitaan yhtiölle sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi

Omien
osakkeiden
hankkiminen tai
lunastaminen

 luopuva osakkeenomistaja menettää luovutuksen johdosta enemmistöosakkuutensa
yhtiössä, eikä jäljelle jäävää omistusosuutta ole pidettävä merkittävänä (enintään noin
20 prosenttia).
 yritystoiminnan jatkajan omistusosuus sukupolvenvaihdoksen kohteena olevassa
yhtiössä kasvaa omien osakkeiden hankkimisen myötä merkittävästi
 sukupolvenvaihdoksen jälkeiset uudet osakkaat ryhtyvät hoitamaan yhtiötä aktiivisesti
toimivina yrittäjinä ja tosiasiallisesti myös käyttävät valtaansa yhtiössä.
 yhtiön toiminta supistuu tai muuttuu muulla tavalla olennaisesti, jolloin pääomatarve on
pienempi – ja osakkeet mitätöidään

 Sen sijaan ongelmia saattaa syntyä, jos
 osakkeenomistajilta lunastetaan osakkeita vanhan omistuksen suhteessa, jolloin
osakkeenomistajien osakasasema ei suhteellisesti muutu
 pääosakkeenomistajalta ostetaan vain osa hänen osakkeistaan ja hänelle jää edelleen
määräämisvalta yhtiössä
 säännöllisestä osingonjaosta on pidättäydytty

 Aina kysymys kokonaisharkinnasta. Asia kannattaa varmistaa
ennakkotietohakemuksella tai ennakollisella verokeskustelulla, jos yhtään
epäselvyyttä
29.5.2020
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 Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman
liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojenjakoa

Seuraamuksista

 Laaja kirjo


Seuraukset laittomasta varojenjaosta
 Päätöksen pätemättömyys
 Palautusvelvollisuus
▫
▫
▫

Osakkeenomistaja tai kuka tahansa, jolle varoja on laittomasti jaettu
Edellyttää saajan vilpitöntä mieltä
Korko

▫

Peitelty osinko  vero ja mahdollinen veronkorotus

▫
▫

Jos varoja ei saada perityksi, yhtiölle syntyy vajausta
Maksuvelvollisia ne, jotka olivat osallisena laittomaan varojen jakoon

▫

OYL 25 luku 1 § osakeyhtiörikos  4) -kohta: osakkeenomistajan tai velkojien suojaa
loukaten jakaa yhtiön varoja tämän lain säännösten vastaisesti, on tuomittava, jollei teko
ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta,
osakeyhtiörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

 Veroseuraamukset
 Vahingonkorvaus

 Rangaistusseuraamus

 Missä tilanteissa vastuu voi realisoitua?
 Osakkeenomistaja vaati
 Velkoja vaatii
▫ Korkeimman oikeuden linjauksen mukaan (KKO 2003:33) jos velkoja on omalta
osaltaan hyväksynyt menettelyn, ei sillä ole oikeutta myöhemmin esittää
vaatimuksia
 Maksukyvyttömyystilanteet yleisin

29.5.2020
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Miten voi
varautua?


Avoimuus ja päätöksenteon laaja-alaisuus




29.5.2020

Lähipiirilainojen, takausten ja liiketoimien hyväksyttäminen
▫

Kaikilla osakkailla

▫

Tärkeimmillä velkojilla

Päätösten dokumentointi


Päätösten perustelut syytä kirjata laajasti ja yksityiskohtaisesti



Asiantuntijalausunnon pyytäminen
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Kiitos.
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy on kotimaiseen ja kansainväliseen
liikejuridiikkaan erikoistunut keskisuuri asianajotoimisto.
Henkilökunnan kokonaismäärä on yli kolmekymmentä.

Asiakaskuntaamme kuuluu sekä suuria suomalaisia ja kansainvälisiä
pörssiyhtiöitä että monia erikokoisia kasvuyrityksiä.
Pääosa asiakkaistamme on yrittäjäomisteisia suomalaisia yhtiöitä, joista
monen kanssa meillä on pitkä yhteistyösuhde. Palvelemme myös muutamia
pääomasijoittajia.
Palvelemme asiakkaitamme siten, että asiakas saa meiltä nopeasti ja
tehokkaasti kaikki tarvitsemansa oikeudelliset palvelut.
Jokaisesta asiakassuhteesta vastaa nimetty toimiston osakas, joka myös
lähtökohtaisesti itse hoitaa asiakkaan toimeksiannot.
Tämä toimintatapa mahdollistaa hyvin kustannustehokkaan palvelun. Tarvittaessa muut eri oikeudenaloihin erikoistuneet juristimme avustavat.

Toimistostamme ja lakimiehistämme on tarkempia tietoja kotisivuillamme
www.lrhto.fi.
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