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Palkkioperusteet

Noudatamme palkkioperusteissamme Suomen Asianajajaliiton vahvistamia palkkio-ohjeita. Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta
sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste sekä kysymyksessä olevan etuuden arvo ja
merkitys.
Yleinen tuntiveloituksemme on >>? – >?A €/h + alv >E % eli >GH €/h – IJA
€/h sisältäen arvonlisäveron. Tuntiveloituksen suuruuteen vaikuLaa
toimeksiannon vaikeusaste, kiireellisyys, vaadiLava erityisasiantuntemus ja toimeksiantoon liiLyvä intressi.
Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla,
erityisen vaikeissa olosuhteissa tai asianajajasta riippumaLomasta
syystä erityisen kiireellisenä suoriteLavista toimenpiteistä peritään >?
prosentilla koroteLu palkkio.
Asianajomatkan aiheuLama ajanhukka veloitetaan tehtävän hoitamiseen käytetyn ajan lisäksi erikseen tuntiveloituksen mukaisena. Palkkion lisäksi veloitetaan aina erikseen kaikki asiasta aiheutuvat suoranaiset kulut ja viranomaismaksut. Oman auton käyLämisestä aiheutuneet kulut ja päiväraha veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisina.
Asiakirjojen laadintaan ja muihin ennalta rajaLuihin yksiLäisiin toimeksiantoihin sovellamme pääsääntöisesti asiakohtaisia palkkioita.
Myös muissa asioissa palkkio voidaan tapauskohtaisesti ennakolta sopia kiinteäksi kokonaispalkkioksi tai määräosaksi siitä, mitä tehtävällä
saavutetaan.
Seuraavalla sivulla olevat asiakohtaiset palkkiot ja hintaesimerkit soveltuvat asianajotoimeksiantoihin, joita voidaan pitää työn määrän,
laadun, etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvioiden tavanomaisina.
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Yleinen tuntiveloitus

ALV &%

ALV ()%

yleinen tuntiveloitus, alkaen

//0,11 €

/34,11 €

avioehtosopimus

//0,11 €

/34,11 €

testamenAi

//0,11 €

/34,11 €

lahjakirja

//0,11 €

/34,11 €

kiinteistön luovutuskirja riskikartoituksin

B01,11 €

00C,11 €

perunkirjoitus (tavanomainen kuolinpesä)

D30,11 €

CE3,11 €

perinnönjakosopimus (tavanomainen pesä)

411,11 €

F.FFD,11 €

ositussopimus

B01,11 €

00C,11 €

rikosasia, alle B tuntia

411,11 €

F.FFD,11 €

riita- tai hakemusasia, alle 0 tuntia

F.F/0,11 €

F.E40,11 €

valokopiot, mustavalkoinen

1,01 € / sivu

1,D/ €

valokopiot, värillinen

/,11 € / sivu

/,BC €

toimenpidekohtainen vähimmäispalkkio on 1,/0
tuntia (esim. per puhelu, sähköposti tai muu kirjeenvaihto)
Oikeudellisen ongelmasi kartoi1ava enintään 45 minuutin alkuneuvo1elu on maksuton, jos se ei johda toimeksiantoon. Ensimmäisen 45 minuutin jälkeen veloitamme juridisesta neuvonnasta jokaiselta alkavalta <= minuutilta >?,@=
euroa sisältäen AB % arvonlisäveron.

Tavanomaisten asiakirjojen laatiminen, alkaen

Perunkirjoituksen tai perinnönjaon hintaan vaiku1aa mm. pesän osakkaiden lukumäärä ja jäämistön taloudellinen arvo.
Palkkioihin sisältyvät asiaa koskeva neuvo1elu, asiakirjojen
laatiminen sekä tarvi1aessa toimi1aminen viranomaisiin. Viranomaismaksut veloitamme erikseen.

Oikeudessa esiintyminen, vähimmäispalkkiot

Kulukorvaukset

Oikeusapuasiat
oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen (/B.B./11C//41) mukaisesti
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