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Ensiluokkaista pohjoismaista asianajopalvelua 

Roschier on yksi Pohjoismaiden johtavista asianajotoimistoista, ja meidät tunnetaan erityisesti 
laajasta kokemuksestamme vaativissa kansainvälisissä toimeksiannoissa. Asiakkaitamme ovat 
mm. johtavat paikalliset ja kansainväliset yritykset, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt ja 
institutionaaliset sijoittajat, kasvuyritykset, valtion laitokset sekä viranomaistahot. Olemme 
usean Pohjoismaissa toimivan Fortune 500 -yrityksen juridinen neuvonantaja. 

Roschierin päätoimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja Tukholmassa. Vuonna 1936 perustettu 
Roschier on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Pohjoismaiden johtavista asianajotoimistoista: 
Suomessa olemme markkinajohtaja, ja Ruotsissa, jossa avasimme konttorin 2005, olemme 
saavuttaneet vahvan aseman johtavien asianajotoimistojen joukossa. Tällä hetkellä Roschier 
työllistää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä noin 300 lakimiestä/asiantuntijaa, joista 43 on 
osakkaita. 

Pääosaamisalueemme ovat  

▪ Yritysjärjestelyt, rahoitus ja pääomamarkkinat: suuret yrityskaupat ja niiden rahoitusta 
koskevat järjestelyt Pohjois-Euroopassa. Roschier on mukana lähes kaikissa 
merkittävissä Suomessa ja Ruotsissa toteutettavissa yrityskaupoissa. 

▪ Yritysjohdon neuvonanto: tulevaisuuden haasteiden ja riskien hallinta julkisissa 
yhtiöissä. 
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•Yksi Pohjoismaiden johtavista asianajotoimistoista

•Pitkäaikainen markkinajohtaja paikallisten ja kansainvälisten liikejuridiikan 
alan julkaisujen listauksissa

•Mukana lähes kaikissa merkittävissä yrityskaupoissa pohjoismaisilla 
markkinoilla

•Toimipaikat Helsingissä ja Tukholmassa

•Perustettu 1936

•Noin 525 työntekijää, joista 300 juristeja ja asiantuntijoita ja 43 osakkaita

•Liikevaihto 120 MEUR (tilikausi 06/2018-05/2019) 

•Arvostetun kansainvälisen, yli sata lainsäädäntöaluetta kattavan itsenäisten 
asianajotoimistojen verkoston, Lex Mundin, jäsentoimisto Suomessa

•Roschierin ympäristöohjelma on sertifioitu ISO14001 ympäristöstandardilla
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▪ Riidanratkaisu: monitahoiset kaupalliset oikeudenkäynnit ja riita-asiat, kansainväliset 
välimies- ja sovintomenettelyt. Roschierin riidanratkaisupraktiikka on Pohjoismaiden 
suurimpia. 

▪ Immateriaalioikeus, IT ja telekommunikaatio: mm. laajat patentti- ja muut 
immateriaalioikeuksia koskevat riidat. 

▪ EU- ja kilpailuoikeus: mm. kansalliset ja EU-tason yrityskauppavalvonta-, kartelli-, ja 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät prosessit. 

▪ Lisäksi: mm. työoikeus, kiinteistö- ja ympäristöoikeus, insolvenssioikeus, verotusasiat ja 
uudelleenstrukturoinnit. 

 

Markkinoiden merkittävimmät yritysjärjestelyt 

Roschier on mukana lähes jokaisessa merkittävässä Pohjoismaissa toteutettavassa 
yritysjärjestelyssä, mikä näkyy myös useiden yrityskauppatilastoja ylläpitävien organisaatioiden 
(kuten Mergermarket, Thomson Reuters ja Bloomberg) listauksissa. Olemme yksi markkinoiden 
johtavista liikejuridisista neuvonantajista yrityskauppojen saralla. 

 

Kansainvälisesti tunnustettu asianajotoimisto 

Merkittävimmät kansainväliset liikejuridiikan alan julkaisut kuten Chambers Europe ja The Legal 
500, rankkaavat Roschierin Pohjoismaiden huipputoimistojen joukkoon kaikilla yrityksemme 
pääosaamisalueilla. Julkaisut perustavat listauksensa laajaan riippumattomaan tutkimustyöhön. 
Listauksia hyödyntävät erityisesti asianajajat ja yritysjuristit etsiessään itselleen sopivinta 
juridista neuvonantajaa. 

Kansainvälisten listausten lisäksi Roschier on toistuvasti saanut tunnustusta molemmilla 
kotimarkkinoillaan Suomessa ja Ruotsissa riippumattomassa liikejuridiikan alan 
markkinatutkimuksessa, jonka suorittaa molemmissa maissa Kantar Sifo Prospera. 
Viimeisimmässä, vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa Roschier sai markkinoiden parhaat 
yleisarvosanat. Roschier listataan kolmen parhaan toimiston joukkoon myös viimeisimmässä 
vastaavassa tutkimuksessa Ruotsissa, mikä osoittaa Roschierin vahvan aseman Pohjoismaisilla 
asianajomarkkinoilla. 
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Yrityksemme saamia palkintoja 

• Benchmark Litigation Europe Awards, the Firm of the Year for Sweden 2019 

• Global IP Awards, Trademark Litigation Firm of the Year for Finland in 2020, Patent 
Litigation Firm of the Year for Finland in 2019 and Trademark Prosecution Firm of the 
Year for Finland in 2019 

• Who’s Who Legal Awards - Law Firm of the Year for Finland 2019-2006  

• Chambers Europe Awards, Finnish Law Firm of the Year 2018, 2015 

• International Financial Law Review - IFLR Awards, Law Firm of the Year for Finland 2018, 
2017, 2016, 2014, 2012, 2010, 2009, 2007, 2005, 2004 

• International Tax Review – European Tax Awards, Tax Firm of the Year for Finland 2018, 
2017, 2016, 2015, 2010, 2006, 2005 

• Managing Intellectual Property Global Awards - IP Firm of the Year for Finland 2016, 
2015, 2014, 2012, 2009, 2008, 2007 

• Mergermarket European M&A Awards, Legal Adviser of the Year for Finland 2015, 2013 

• The Lawyer European Awards 2015 - Law Firm of the Year: The Nordics 

• International Tax Review – European Tax Awards, Tax Firm of the Year for Sweden 2014  

• The American Lawyer Global Legal Awards 2014: M&A Deal of the Year – Europe/Finland  

• Chambers Europe Awards, Swedish Law Firm of the Year 2013 

• International Financial Law Review - IFLR Awards, Law Firm of the Year for Sweden 2013  

• International Law Office, Client Choice for Finland 2010, 2007, 2006  

• International Financial Law Review - IFLR Awards, M&A Deal of the Year 2009 

• TopLegal International – International Office of the Year 2009 (Roschier Stockholm 
office) 

 

Roschierista sanottua* 

“Toimisto on minun ensisijainen valintani, tiimin neuvonanto on aina tehokasta ja 

asianmukaista”.  – Chambers Europe (Capital Markets) 

“Neuvot ovat ‘ensiluokkaisia’ ja ‘kansainvälisesti johtavien toimistojen tasolla’”.  – The Legal 
500 (Corporate and M&A) 

“Tämä toimisto huolehtii asiakkaistaan poikkeuksellisen hyvin. ‘Heidän neuvonsa ulottuvat myös 
immateriaalioikeusasioiden ulkopuolelle, ja he auttavat meitä myös mediaan liittyvissä 
kysymyksissä. He ovat luotettu kumppanimme, jonka kanssa voimme keskustella 
ideoistamme’". – Managing Intellectual Property 
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“Roschierin kokenutta praktiikkaa on vaikea voittaa – ‘paras vaihtoehto laajoihin, 

monimutkaisiin transaktioihin’, sanovat asiakkaat”.  – The Legal 500 (Real Estate and 
Construction) 

“Kaiken kaikkiaan - loistava! Juristit vastaavat nopeasti ja ytimekkäästi tarjoten kaikin puolin 
erinomaisia analyyseja”. – Chambers Europe (Banking & Finance) 

 
*lainaukset ovat epävirallisia suomennoksia englannista 

Lisätietoja yrityksestämme, tarjoamistamme palveluista sekä kansainvälisestä verkostostamme 
löydät verkkosivuiltamme: www.roschier.com. 



  6 (6) 

 

 

Yhteyshenkilöt 

 

  

Mikko Manner 
Managing Partner 

CV 

Puh. +358 400 747 747 
mikko.manner@roschier.com 

Pontus Enquist 
Partner, Tukholman toimiston vastaava osakas 

CV 

Puh. +46 72 700 46 03 
pontus.enquist@roschier.com 

 

 

 

 

Malin Pettersson 
Chief Marketing Officer 

CV 

Puh. +358 20 506 6702 
malin.pettersson@roschier.com 

 

 

 
 

Roschier – your law firm when it matters 
 

Finland | Sweden 

www.roschier.com 
 

  

 

https://www.roschier.com/people/mikko-manner
https://www.roschier.com/people/pontus-enquist
https://www.roschier.com/people/pontus-enquist
http://www.roschier.com/people/malin-pettersson

