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1. Yleiset palkkioperusteet
Laskutuksemme perustuu toimeksiannon hoitamiseen
käytettyyn aikaan. Pääsääntöisesti palkkio määräytyy
kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja
laadun mukaan. Muusta palkkioperusteesta sovitaan
asiakkaan
kanssa
aina
ennen
toimeksiannon
vastaanottamista.
Asianajajiemme tuntiveloitus tavanomaisista toimenpiteistä
on 190-250 euroa + arvonlisävero 24 % eli
arvonlisäveroineen
235,60-310,00
euroa
tunnilta.
Yksittäisistä puhelinneuvotteluista ja muista pienistä
toimenpiteistä veloitetaan yleensä aina vähintään 15
minuutin (0,25 tunnin) aikaveloitus. Oikeudenkäynneistä
minivelotus on 2,0 tuntia.
Yksityishenkilöillä
on
tuomioistuinasioissa
lisäksi
mahdollisuus saada julkista oikeusapua, jolloin valtio maksaa
toimistomme palkkion kokonaan tai osaksi. Kun asiakkaalle
on myönnetty julkista oikeusapua, tuntiveloituksemme on
110 euroa + alv, yhteensä 136,40 euroa. Erikseen sovittaessa
veloitamme
oikeusapupalkkion
ja
normaalin
tuntiveloituksemme erotuksen asiakkalta.
2. Korotettu palkkio
Seuraavissa
asioissa
sovelletaan
korotettua
tuntiveloitusperustetta (+10-25 % normaalista palkkiosta) :
1) Yrityssaneerauksia koskevat toimeksiannot
2) tehtävä joudutaan avustajasta riippumattomista syistä
suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella,
vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen
kiireellisenä;
3) tehtävä on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen
edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta ja
ammattitaitoa (muun muassa yrityskauppaa koskevat
toimeksiannot ja yritysten väliset riita-asiat); tai
4) avustajalla on tavallista tuntuvasti suurempi vastuu joko
sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen
etuus, tai asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle.

milloin tahansa pyytää asiakkaaltamme kohtuullista
ennakkoa palkkion ja kulujen osalta. Ennakkomaksu otetaan
vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa.
Laskutetut
määrät
erääntyvät
kokonaisuudessaan
maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, joka on 7
päivää laskun päiväyksestä, ellei ole nimenomaisesti toisin
sovittu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä,
laskulle peritään lisäksi korkolain mukaista viivästyskorkoa
laskun eräpäivästä alkaen.
Sen lisäksi, mitä Hyvää asianajotapaa koskevissa ohjeissa on
määrätty, varaamme oikeuden harkintamme mukaan
päättää, että keskeytämme tai lopetamme työskentelymme
asiakkaallemme, jos asiakkaamme ei maksa laskuamme
huomautuksestamme huolimatta. Laskutamme suoraan
asiakastamme ja edellytämme hänen suorittavan laskun
meille yllä olevan mukaisesti myös tilanteissa, joissa
asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, ellei ole nimenomaisesti
toisin sovittu. Vaikka vakuutusyhtiö alentaisi vakuutuksesta
asiakkaalle korvattavan palkkion määrää tai tuomioistuin
alentaisi
vastapuolen
maksettavaksi
tuomittavaa
oikeudenkäyntikulujen korvausta, tämä ei vaikuta
oikeuteemme laskuttaa asiakkaalta sovittu hinta.
5. Etämyynnin ennakkotiedot
Etämyynnissä kuluttajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15
§:n mukaan oikeus peruuttaa toimeksianto 14 päivän
kuluessa siitä, kun hän on saanut toimeksiannosta toimeksiantovahvistuksen.
Tämän lisäksi asianajotoiminnassa noudatetaan Suomen
Asianajajaliiton hallituksen vahvistamaan yleisohjetta
palkkiolaskutuksen perusteista.
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3. Kulut
Veloitamme erikseen viranomaisten päätöksistä tai muista
toimituksista perityt maksut ja muut toimistollemme
aiheutuneet kulut, kuten matkakulut ja tavallista suuremmat
postitus-, faksaus- ja kopiointikulut.
Posti-, puhelin- ja kopiointikuluista laskutetaan kulloinkin
voimassa olevien posti ja puhelin ym. maksujen mukaan.
Kopioitukuluina veloitetaan 0,62 euroa (sis. alv 24 %) euroa
per sivu.
Matkakulut
veloitetaan
verottajan
hyväksymän
kilometrikorvauksen mukaan lisättynä arvonlisäverolla.
Muut kulut veloitamme todellisten kulujen mukaan.
4. Laskutus
Laskutamme asiakastamme kuukausittain jälkikäteen, ellei
ole nimenomaisesti toisin sovittu. Näin on myös
oikeudenkäyntiasioita hoitaessamme. Varaamme oikeuden
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