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OMISTUSPOHJAMME LAAJENEE JA TOIMISTOMME UUDISTUU 

 
 

Almgren & Sankamo – Lakiasiaintoimistot laajentaa osakkaidensa joukkoa, kun yhtiön osak-
kaiksi tulevat yhtiön nuoremman polven lakimiehet OTM Ville Mielonen, VT Matti Sankamo 
ja OTM, MBA Jari Sotka. Omistuspohjan laajentaminen toteutetaan 1.4.2020 liiketoiminnan 
siirrolla uudelle osakeyhtiölle Almgren & Sankamo Oy:lle. Myös VT, MBA Veikko Almgren ja 
VT, LL.M. Jukka Sankamo jatkavat edelleen osakeyhtiön palveluksessa. 
 
Uudistuneen Almgren & Sankamon toiminta jatkuu normaalisti ja nykyisiä asiakassuhteita 
kunnioittaen. Yritysjärjestelyn myötä vetovastuuta ja hallinnollista vastuuta siirretään uusille 
osakkaille. Palvelujamme tullaan jatkuvasti kehittämään uudella innolla, ja vanhemman 
kaartimme tukemana, jotta asiakkaita voitaisiin palvella aina mahdollisimman hyvin ja ajan-
mukaisin keinoin.  
 
Almgren & Sankamolla on vankka asema Kymenlaaksossa oikeudellisten palveluiden tarjo-
ajana ja tarkoituksena on lisätä toimintaa sekä alueellisesti että myös pääkaupunkiseudulla. 
Haemme parhaillaan joukkoomme uutta lakimiestä ja lakimiesharjoittelijaa joko Helsingin tai 
Kotkan toimistoomme.      
 
Veikko Almgren on innoissaan ja iloinen muutoksesta. 

”Hienoa että olemme saaneet Jukka Sankamon kanssa toiminnallemme in-
nostuneet ja ammattitaitoiset jatkajat, jotka haluavat kehittää toimisto-
amme. Jatkan hyvillä mielin työtekoa uudessa yhtiössä ja, jos tarvetta ilme-
nee, jaan myös vanhemman juristin neuvoja.” 

 
Almgren & Sankamon liiketoiminta alkoi kommandiittiyhtiönä 1.7.1992, kun Veikko Almgren 
tuli toiseksi pääosakkaaksi Jukka Sankamon jo 1984 aloittamaan yhtiöön. Kahden miehen 
toimisto kasvoi vuosikymmenten aikana siten, että tällä hetkellä yhtiö työllistää kuusi juristia, 
kaksi sihteeriä ja yhden perintäkäsittelijän. Almgren & Sankamon liikevaihto oli 31.1.2020 
päättyneellä tilikaudella yli 1,4 miljoonaa euroa. 
 
Almgren & Sankamo palvelee etenkin lukuisia yritysasiakkaita, mutta hoitaa myös paljon yk-
sityishenkilöiden toimeksiantoja. Yhtiön aputoimi Perintäkarhut harjoittaa perintätoimintaa. 
Yhtiöllä on toimistot Kotkassa, Helsingissä ja Kouvolassa.  
 
Lisätietoja: 
 
Jari Sotka  040 544 0610    jari.sotka@almgren-sankamo.fi   

Ville Mielonen  050 354 3779 ville.mielonen@almgren-sankamo.fi 

Matti Sankamo  044 019 5577 matti.sankamo@almgren-sankamo.fi  
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