1

Jussi Ikonen

Managing Partner, asianajaja, varatuomari
+358 40 097 8281
jussi.ikonen@merilampi.com

Erikoisalueet
Oikeudenkäynnit
Välimiesmenettelyt ja vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu
Työoikeus
Vastuukysymykset

Toimisto
Lönnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Puhelin / Tel +358 9 686 481
Fax +358 9 6864 8484

Assistentti
Outi Santtila
Puhelin / Tel: +358 40 077 3321
Sähköposti / Email: outi.santtila@merilampi.com

Merilammen toimitusjohtajana toimivalla Jussi Ikosella on pitkä kokemus alalla.
Jussi on erikoistunut yritysten välisiin oikeudenkäynteihin sekä välimiesmenettelyihin. Hän
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on toiminut asiamiehenä useissa laajoissa kotimaisissa ja kansainvälisissä
välimiesmenettelyissä. Lisäksi Jussi toimii säännöllisesti välimiehenä ja sovittelijana.
Jussilla on laaja kokemus erilaisista sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisista
toimeksiannoista sekä vastuukysymyksistä. Myös työriitojen ja talousrikosasioiden
hoitaminen kuuluu Jussin aktiiviseen toimenkuvaan.
Jussi on Suomen Asianajajaliiton akkreditoima sovittelija ja hän luennoi säännöllisesti
riidanratkaisuun ja vastuukysymyksiin liittyvistä aiheista.

Koulutus
Oikeustieteen kandidaatti, Lapin yliopisto, 1998
Varatuomari, 2001
Asianajaja, 2003

Kokemus
Asianajotoimisto Merilampi Oy, Managing Partner 2015 –, Partner 2010 –, Specialist
Counsel 2009
Roschier Asianajotoimisto Oy, lakimies 2001 – 2009
A&L Goodbody Solicitors, Dublin, Visiting Lawyer 2007
Oulun käräjäoikeus, notaari 2000 – 2001
Asianajotoimisto Hannu Gehör Oy, lakimies 1998 – 2000

Jäsenyydet ja luottamustehtävät
Suomen Välimiesoikeusyhdistys
Kansainvälinen Asianajajaliitto (IBA)
Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta, varajäsen 2013 – 2015

Referenssit
Nokia Oyj:n ja sen tytäryhtiön edustaminen ympäristövastuuta koskevassa riitaasiassa. Asia eteni korkeimman oikeuden (KKO) ratkaistavaksi ja KKO antoi asiassa
asiakkaamme kannalta myönteisen ennakkoratkaisun (KKO 2018:11).
Suuren tilintarkastusyhtiön ja sen vastuullisen tilintarkastajan edustaminen
merkittävässä riita-asiassa ja rikostutkinnassa koskien tilintarkastajan vastuuta
asiakasyhtiölle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Vastuulliseen
tilintarkastajaan kohdistettu syyte hylättiin ja riita sovittiin. Riidan intressi noin 7
miljoonaa euroa.
Nordkalk Oy:n edustaminen merkittävässä yhteistyösopimusta koskeneessa
välimiesmenettelyssä. Välimiesoikeus hyväksyi Nordkalk Oy:n kannevaatimukset
kaikilta osin. Riidan intressi yli 50 miljoonaa euroa.
Kesko Oyj:n tytäryhtiön edustaminen johtajan työsuhteen irtisanomista koskeneessa
riita-asiassa. Asia eteni korkeimman oikeuden (KKO) ratkaistavaksi ja KKO antoi
asiassa asiakkaamme kannalta myönteisen ennakkoratkaisun vuonna 2013 (KKO
2013:48).
Maailmanlaajuisen IT-yhtiön kahden entisen johtajan edustaminen
rikosoikeudenkäynnissä koskien väitettyä törkeää petosta. Oikeudenkäynti perustui
epäilyyn, että johtajat olisivat erehdyttäneet yhtiön asiakkaita salaamalla heiltä
tietoja. Kaikki johtajiin kohdistetut syytteet hylättiin.
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Lassila & Tikanoja Oyj:n ja yhtiön johdon edustaminen tapauksessa, joka koski
väitettyä ylityöaikasääntelyyn liittyvää rikkomusta useissa yhtiön toimipaikoissa
pääkaupunkiseudulla. Kaikki asiakkaisiimme kohdistetut syytteet hylättiin.

Maininnat
Chambers Europe ja Global, Dispute Resolution (2018): ”He is valued by clients for
his “extremely calm” demeanour as well as his “discreet and supportive” handling of
case.”
Legal 500 EMEA (2018): Jussi Ikonen recommended in Dispute Resolution and
Employment.
Chambers Europe ja Global, Dispute Resolution (2017): ”Clients say: ”It has been a
pleasure to work with Jussi. He’s very knowledgeable, gives timely responses and
offers good client service.”
Legal 500, Dispute Resolution (2017): ”The highly regarded Jussi Ikonen and
talented attorney Tapio Väätäinen head the practice.”
Chambers Europe, Employment Law (2017): ”Jussi Ikonen is marked out by sources
for his reputation in a wide range of disputes and litigation, as well as his ”solid
performance” in contentious employment law cases.”
Chambers Europe ja Global, Dispute Resolution (2016): ”Jussi Ikonen is described by
interviewees as ”very capable and precise.” He is regularly appointed as arbitrator
in domestic and international cases, in addition to acting as counsel. His expertise
focuses on cases concerning employment law, environmental liability and mining
disputes, including litigation.”
Legal 500, Dispute Resolution (2016): ”Merilampi Attorneys Ltd ”always keeps its
promises and lives up to expectations”.”
Chambers Europe, Dispute Resolution (2015): ”Clients appreciate his ”clear,
insightful and timely advice,” with one source adding: ”Thorough describes him best;
he knows the cases and knows the details.”
Chambers Europe, Employment Law (2015): ”Clients particularly value Jussi
Ikonen’s ”savvy, thought-provoking advice. I enjoy bouncing ideas off him.” He is
notably active advising on employment disputes.”
Chambers Europe, Dispute Resolution (2014): ”Department co-head Jussi Ikonen is
this firm’s most prominent figure in Finnish disputes and according to interviewees
he ”understands the big picture but also the strategic side” of disputes. He has had
particular success lately in high-profile white-collar crime and employment lawrelated cases.”
Chambers Europe, Employment Law (2014): ”Clients consider him ”very nice to
work with – he always takes calls or returns them as soon as possible, is very calm
and can be trusted. He definitely gets results – we won our case!”
Best Lawyers -listattu asiantuntija (Arbitration and Mediation, Labor and
Employment law, Litigation)

Artikkelit ja julkaisut
Ikonen, Jussi ja Karanko, Antti: The Hague Convention on Choice of Court
Agreements: Can Litigation Become a Viable Alternative to Arbitration in
International Commercial Disputes? Liikejuridiikka 1/2016.
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