
Transaktiotoimisto TRUST kasvaa yhdeksi Suomen johtavista ICT- juridiikan 
asianajotoimistoista: Juha Taipale liittyy osakkaaksi 
 
Yksi Suomen merkittävimmistä ICT- ja ulkoistamisalan asianajajista, Juha Taipale, 
on nimitetty TRUST:n osakkaaksi. Yhtiön ICT-toimintojen kasvua ajaa lisääntyvä 
kysyntä TMT-sektorilta ja toimialan yritysjärjestelyistä, investoinneista, riita-
asioista sekä liiketoimintaan liittyvistä digitalisaatioprojekteista. 
 
TRUST on jo nyt yksi Suomen harvoista boutique-asianajotoimistoista, joka sijoittuu 
yritysjärjestelyissä, rahoitusoikeudessa ja teknologiaoikeudessa Suomen johtaviin 
toimistoihin. Yritys vahvistaa edelleen tällä muutoksella osaamistaan ja kokemustaan 
laajamittaisista teknologiainvestoinneista ja muissa strategisissa toimeksiannoissa. 
 
Asianajajana Juha Taipale on arvostettu ammattilainen, jolla on erittäin laaja käytännön 
kokemus toimialalta. Hän siirtyy TRUST:in osakkaaksi Evershedsiltä, jossa hän johti 
teknologiatiimiä. Yksi tämän kevään merkittävimmistä Juhan toimeksiannoista oli 
osallistuminen POP Pankkiliiton asiamiehenä Samlink-järjestelyyn ja uuden 
peruspankkijärjestelmän hankinta Cognizantilta. 
 
"Teknologia- ja immateriaalioikeudet vaikuttavat kaikkeen liiketoimintaan. Uudet teknologiat, 
datan hyödyntäminen, IoT ja blockchain, sekä sääntelyn lisääntyminen erityisesti rahoitus- ja 
tietosuojasektoreilla vaikuttavat maailmanlaajuisesti yrityksiin. Asianajajien on ymmärrettävä 
digitaalista toimintaympäristöä ja pystyttävä tarjoamaan asiakkailleen todellista 
liiketoiminnallista lisäarvoa. Juha on huippuluokan neuvonantaja, joka edustaa tällaista 
osaamista, ja olen erittäin iloinen voidessani toivottaa hänet tervetulleeksi TRUST:iin", sanoo 
toinen perustajaosakas ja yrityskauppa- ja nykyisestä teknologialiiketoiminnasta vastaava 
osakas Jan Lindberg, joka jatkossa jakaa vastuun teknologialiiketoiminnasta yhdessä Juhan 
kanssa. 
 
"Strategiamme ytimenä on tarjota näkemyksellistä ja poikkeuksellista neuvonantoa kaikkein 
vaativimpiin toimeksiantoihin. ICT-praktiikan kasvaminen tukee myös vahvoja 
yritysjärjestely- ja rahoituspuolen praktiikoitamme, jotka myös tukevat saumattomasti 
toisiaan. Merkityksellisyys ja edelläkävijyys ovat keskeisiä arvojamme ja Juhalla on monia 
arvojamme ohjaavan strategian toteuttamiseen tarvittavia ominaisuuksia.", sanoo Mika 
Lehtimäki, toinen yhtiön perustajaosakkaista sekä pääomamarkkina- ja 
rahoitusliiketoimintojen vetäjä. 
 
”TRUST tarjoaa minulle loistavan mahdollisuuden asiakkaiden kokonaisvaltaisen neuvonnan 
jatkamiseen, mutta myös enemmän ketteryyttä uusien toimintamallien kokeiluun ja 
kehittämiseen – edelleen kehityksen kärjessä.” toteaa Juha Taipale siirtymisestään. 
 
Lisätietoja: Jan Lindberg +358408236031 tai Juha Taipale +358456352585 

  



Transaction Boutique TRUST growing to a leading ICT law firm in Finland: Juha Taipale joins the company 
as partner 

Leading ICT and outsourcing practitioner in Finland, Juha Taipale has been appointed as a TRUST 
partner. TRUST’s growth is driven by increasing demand in the TMT sector, business restructuring 
arrangements in the industry, investments, disputes and business digitalisation projects. 

TRUST is already one of the few boutique law firms in Finland that is ranked among the top firms in M&A, 
Financial Law and Technology law. The company further strengthens its competence and experience with 
broad-scale technology investments and other strategic assignments. 

As a lawyer, Juha Taipale is a highly regarded professional with extensive experience with the field. He will 
be joining as a TRUST partner from Evershed where he led a technology team. One of the most significant 
assignments this spring Juha had was participating as an attorney of POP Pankkiliitto in the Samlink 
arrangement and procuring a new basic banking system from Cognizant. 

“Technology and intellectual property rights affect all business these days. New technologies, utilisation 
of data, IoT and blockchain, as well as increased regulation in the finance and data protection sectors in 
particular have global impact on companies. Lawyers must understand the digital operating environment 
and be able to provide true added value for the customer’s business. Juha is a first-class advisor who 
represents exactly this type of competence. I am happy and privileged to welcome Juha to TRUST,” 
comments TRUST co-founder, partner Jan Lindberg who heads M&A and technology business practises 
and will, together with Juha, share the responsibility of TRUST’s technology business in the future. 

“The core of our strategy is providing insightful and exceptional advice for the most demanding 
assignments. Growth of the ICT-practice supports our also strong M&A and Financial Law practices, which 
also seamlessly support each other. Significance and leadership are our key values, and Juha has plenty of 
what it takes to implement a strategy that guides our values,” says Mika Lehtimäki, co-founder and head 
of the capital market and finance business. 

“I see in TRUST an excellent opportunity to continue providing customers with comprehensive advice 
while enabling increased flexibility for trying out and developing new operating models—still in the 
vanguard of development,” comments Juha Taipale of his new position. 

Additional information: Jan Lindberg +358408236031 or Juha Taipale +358456352585. 


