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Lakiasiat
Voimassa 1.4.2020 alkaen

Kaikki hinnat ovat esimerkkihintoja, joita voidaan tehtävän laadun ja laajuuden mukaan tarvittaessa muuttaa. Lopullisen palkkion suuruutta
määrättäessä otetaan huomioon suoritetun työn määrä ja laatu, sekä toimeksiantoon liittyvien varojen määrä. Laajoissa tai haastavissa toimeksiannoissa ja aina niin sovittaessa voidaan palkkioperusteena käyttää tuntiveloitusta. Tällöin palkkiosta esitetään asiakkaalle arvio. Palkkioiden lisäksi veloitetaan asian aiheuttamat suoranaiset kulut, kuten viranomaismaksut, ilmoitus-, kopiointi-, matka- ym. kulut. Lainopilliset palvelut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverollisia. Arvonlisäverollinen palkkio sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin palvelua, voidaan palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä työaikaa.
Toimihenkilön tuntihinta
Lakimiehen tuntihinta

100,00 €
210,00 €

Asiakirjan kuolettaminen
Hakemuksen laatiminen, jättäminen oikeuteen,
kuuluttaminen ja pöytäkirjan lunastus

250,00 €

Talletustodistuksen tai vastakirjan katoamisen
kuuluttaminen Virallisessa lehdessä

200,00 €

500,00 €

Avioehtosopimuksen laatiminen,
vähintään

210,00 €

hinta

30,00 €

Avioehtosopimuksen laatiminen, rekisteröinti
maistraattiin ja todistuksen lunastus. Palkkion lisäksi veloitetaan viranomaismaksu.

350,00 €

Erillisenä asiana ulkomailta

70,00 €

Edunvalvontavaltakirja

300,00 €

Vireillä olevaan asiaan kotimaasta

20,00 €

Velkakirjan laatiminen erillisasiana

150,00 €

60,00 €

Sopimus avioeron tai avoeron varalta. Palkkio
riippuu tehtävän laadusta. Se on kuitenkin aina
vähintään

350,00 €

Sopimus avoliittolain soveltamatta jättämisestä

150,00 €

Avioero-ositus tai omaisuuden erottelu avioeron
tai avoeron johdosta. Palkkio riippuu tehtävän
laadusta. Se on kuitenkin aina vähintään

700,00 €

Asiakirjan hankkiminen
Erillisenä asiana kotimaasta

Vireillä olevaan asiaan ulkomailta
Hakemus viranomaiselle

175,00 €

Holhousasiat
Hakemuksen laatiminen edunvalvonta-asiassa

175,00 €

Edunvalvojan määräyksen hakeminen

175,00 €

Huoneenvuokra-asiat
Huoneenvuokrasopimuksen laatiminen

300,00 €

Lainhuuto ja kirjaamisasiat
Lainhuuto, vahvistaminen

300,00 €

Erityisen oikeuden kirjaaminen

300,00 €

Kiinteistötietojärjestelmästä otetut tulosteet
(vain asiakastoimeksiantoon liittyvänä)
Lainhuutotodistus

18,00 €

Rasitustodistus

18,00 €

Kiinteistörekisteriote

18,00 €

Kiinteistöasiat
Maanvuokrasopimus

500,00 €

Hallinnanjakosopimus

600,00 €

Kiinteistönmuodostushakemus

200,00 €

Luovutuskirjan laatiminen

040184f

Testamentin laatiminen, keskinäinen testamentti, tai laaja testamenttimääräys. Tapauskohtainen hinnoittelu, kuitenkin vähintään

Jäämistöositus ja/tai perinnönjakosopimus. Palkkio riippuu tehtävän laadusta. Se on kuitenkin
vähintään samansuuruinen perunkirjoituspalkkion kanssa, eli ko. toimeksiannon hinnat nousevat vastaavasti kuin perunkirjoitus.

Perunkirjoitus
Hinnat ovat lähtöhintoja. Hintoja korotetaan, jos
esim. sukuselvityksen hankkiminen on poikkeuksellisen työläs tai jos pesän omaisuuden selvittäminen tai arviointi on vaativaa.
Palkkioon sisältyy perunkirjoituspalkkio sekä tarpeelliset varallisuuden arvojen selvitykset, asiakirjojen hankkimiset ja perukirjan toimittaminen
Verohallinnolle sekä maistraattiin osakastietojen
vahvistamiseksi.
Vainajan ja lesken omaisuuteen kuuluvat vain vähäiset rahavarat

1 000,00 €

Vainajan ja lesken omaisuus tavanomainen, esimerkiksi asunto-osake ja vapaa-ajan asunto

1 300,00 €

Vainajan ja lesken omaisuus tavanomaista suurempi

1 700,00 €

Vainajan ja lesken omaisuus sisältää merkittävää
sijoitus-, yritys-, tai maatilatalouden omaisuutta.
Tapauskohtainen hinnoittelu. Kuitenkin vähintään

2 500,00 €

Asunto-osakkeiden kauppakirja

550,00 €

Osakkeiden tai muun irtaimen luovutuskirja

200,00 €

Kiinteistön tai määräalan kauppakirja (rakennettu tai rakentamistarkoitus)

600,00 €

Rakentamattoman maa- ja metsätalousmaan
kauppakirja

450,00 €

Vaihtokirja

700,00 €

Lahjakirja, kiinteistö

500,00 €

Lahjakirja, asunto

300,00 €

Ennakkoratkaisun hakeminen Verohallinnolta

550,00 €

200,00 €

Lahjaveroilmoitus

150,00 €

Veronoikaisuvaatimus, verovalitus tai vastine

600,00 €

Lahjakirja, irtain

Perhe- ja perintöasiat
Testamentin laatiminen

360,00 €

Testamentin tiedoksiantaminen, henkilö á

60,00 €

Veroasiat

