HINNASTO 19.2.2019

Hinnat ovat kuluttajille ja sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Alkuneuvottelu, joka ei johda toimeksiantoon, on maksuton eikä vielä sido
asiakasta mihinkään.

1. OIKEUDENKÄYNNIT
OIKEUSAPU-ASIAT
Oikeudenkäyneissä, niin rikosasioissa kuin muissakin asioissa, kuluttajalla voi olla oikeus valtion
kustantamaan oikeusapuun. Oikeusapu voi olla kokonaan maksutonta tai siinä voi olla omavastuu.
Meidän lakimies hoitaa oikeusapuasioita. Toimeksiannosta sovittaessa varmistetaan, onko Sinulla
oikeus saada valtion kustantamaa oikeusapua.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS
Rikoksen uhrina tai riitaisessa siviiliasiassa kulusi saattavat kuulua kotivakuutukseen kuuluvan
oikeusturvavakuutuksen piiriin. Sinun kustannuksesi on silloin vakuutuksen omavastuuosuus,
mikäli kulut eivät ylitä oikeusturvavakuutuksen korvauksen ylärajaa.
Toimeksiannosta sovittaessa selvitetään, onko Sinulla oikeusturvavakuutus.

TUNTIVELOITUS 230 €
Rikos- ja riita-asioissa avustettaessa Meidän lakimiehen tuntiveloitus on alkaen 230 € tunti.
Tuntihintaan vaikuttaa toimeksiannon laajuus ja vaativuus sekä kiireellisyys. Tuntihinnasta
sovitaan toimeksiannon yhteydessä.

2. Matka- ym. kulut
Palkkioon sisältyvät toimeksiannosta aiheutuvat tavanomaiset tulostus- ja postituskulut. Sen sijaan
muut kulut, kuten matka-, majoitus- ja viranomaiskulut, laskutetaan erikseen.

3. YLEISIMPIEN ASIOIDEN KOKONAISHINTOJA
tai tuntiveloitus 180 € tunti
Kuluttajaliiton hintavertailu
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Kuluttajaliitto on vertaillut tavallisimpien lakipalvelujen hintoja. Kuluttajaliiton vertailun
perusteella Meidän lakimiehen kokonaishinnat ovat edullisemmasta päästä

Tyypilliset yksityisasiakkaan palvelut
Perukirja ja perunkirjoitus alkaen 450 €
Perunkirjoitus pidetään ja perukirja laaditaan ennen perinnönjakoa ja sen tarkoituksena on selvittää
ketkä ovat perillisiä sekä vainajan varojen ja velkojen määrä. Perunkirjoitus on pidettävä kolmen
kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.
Perunkirjoituksen yhteydessä pesää hoitavalta edellytetään tiettyjen asiakirjojen ja muiden
selvitysten hankkimista. Meidän lakimies voi nämä myös hankkia, mutta niiden hankkimisesta
veloitetaan tuntihinta sekä niistä aiheutuvat kulut.
Pesää hoitavan on hankittava tavallisesti sukuselvitys, pankkitilien saldotodistukset, arvoosuustiliote, testamentti, avioehtosopimus, kuolleen puolison perukirja, selvitys kuolleen puolison
jälkeen tehdystä perinnönjaosta ja osituksesta, selvitys ennakkoperinnöistä ja vainajan perillisille
antamista lahjoista, viimeisin veroehdotus tai verotuspäätös, asunnon isännöitsijän todistus, selvitys
kiinteistöverotuksesta ja lainhuutotodistus vainajan tai puolison kiinteistöstä, auton tai veneen
rekisteriote, aseluvat, eli kaikki sellainen selvitys, josta saadaan selvitys vainajan varallisuudesta. Osa
näistä asiakirjoista tulee perukirjan liitteeksi.
Perukirjassa selvitetään myös vainajan velat, eli tarvitaan tieto maksamattomista laskuista, lainoista
ja mm. hautajaiskustannuksista.
Hinta sisältää:
1) Ennen perunkirjoitustilaisuutta pidettävä neuvottelu pesänhoitajan kanssa. Tarkoituksena on
selvittää, että kaikki tarvittava tieto ja asiakirjat on hankittu. Tämä neuvottelu voidaan hoitaa
puhelimitse tai sähköpostitse.
2) Pesänhoitajalta saatujen tietojen pohjalta laaditaan perukirjaluonnos ennen
perunkirjoitustilaisuutta.
3) Varsinaisen perunkirjoitustilaisuus jossa Meidän lakimies voi toimia toisena uskottuna miehenä.
Pesän puolesta tulee hankkia paikalle toinen uskottu mies. Uskotun miehen tulee olla riippumaton
vainajasta tai pesän osakkaista.
4) Perunkirjoitustilaisuudessa neuvonta mitä tehtäviä seuraa perunkirjoitusta
5) Perukirja-asiakirja valmiina ja perukirjakopio sähköisenä.
Lisämaksusta puuttuvien asiakirjojen hankinta, testamentin tiedoksianto, osakasluettelon
vahvistaminen maistraatissa, ulkomailla asuvista osakkaista hankittava selvitys, vaikeat
arvostamisratkaisut ym. Palkkiosta sovitaan erikseen ennen toimeksiantoa. Jos perunkirjoitus ylittää
tavanomaisen työmäärän, tuntiveloitus on 180 € tunti.

Jakokirja – sovinnollinen perinnönjako 650 €
Perinnönjako tehdään perukirjan pohjalta. Perinnönjako ja jakokirjan laatiminen voidaan tehdä
sopimusjakona, mikäli osakkaat pääsevät pesän jakamisesta sopuun. Jos sovinto ei onnistu, jako
voidaan tehdä toimitusjakona, jolloin pesään on haettava pesänselvittäjä ja -jakaja käräjäoikeudelta.
Hinta sisältää:
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Jakokirja tehdään perukirjan ja osakkaiden tekemän sovinnon pohjalta. Jakokirjan tekeminen sisältää
yhden noin tunnin neuvottelun. Jos jakokirjan laatiminen ylittää tavanomaisen työmäärän,
tuntiveloitus on 180 € tunti.

Avioehtosopimus 150 €
Avioehtosopimuksella puolisot sopia omaisuuden jakamisesta avioerossa tai puolison kuoleman
jälkeen. Avioehdolla poiketaan laissa säädetyistä omaisuuden jakoperusteista.
Hinta sisältää:
Neuvottelun ja asiakirjan laatimisen neuvottelun päätteeksi. Ajankäyttö noin 1 t. Maistraatti
veloittaa avioehdon rekisteröinnistä erikseen.
Jos avioehto on vaativampi ja vaatii ajankäyttöä yli 1,5 tuntia, veloitus on koko käytetyltä työajalta
180 € tunti.

Sovinto-ositus avioerossa 690 €
Avioeron jälkeen puolisoiden tulee laatia osituskirja, jolla puolisoiden välillä tehdään ositus ja
keskinäiset taloudelliset asiat selvitetään.
Hinta sisältää:
Asiakas toimittaa kootusti kaikki asiakirjat ja tarvittavat tiedot, niin että osituskirja voidaan laatia
asiakkaan antamien tietojen ja asiakirjojen ja yhden neuvottelun perusteella. Asiakirja voidaan
allekirjoittaa eri tilaisuudessa. Jos sopimusosituksen osituskirjan laatiminen ylittää tavanomaisen
työmäärän, tuntiveloitus on 180 € tunti.

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja perinnönjaossa ja avioero-osituksessa
Jos kuolinpesän asioiden hoitaminen ei onnistu osakkaiden kesken sovussa, kuolinpesään voidaan
hakea pesänselvittäjä. Pesänselvittäjä hoitaa pesää ja selvittää sen jakokuntoon. Sen jälkeen pesä
voidaan jakaa, ja oikeus voi määrätä pesään pesänjakajan, joka tekee jaon. Tehtävään määrätään
yleensä asianajaja. Pesänselvittäjä ja -jakaja on yleensä sama asianajaja.
Avioero- ja avoerotapauksessa, jos puolisot eivät pääse sovintoon, puolisoiden välisen osituksen,
omaisuuden erottelun ja muut vaatimukset voi ratkaista käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja.

Testamentti alkaen 350 €
Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, jolla poiketaan lakimääräisestä perimysjärjestyksestä. Se
on todistettava erityisellä tavalla.
Yksinkertainen testamentti, oletettu työaika alle kaksi tuntia 350 €, aikaveloitus alkavasta 3. tunnista
180 €/tunti.
– Sisältää neuvottelun, jossa selvitetään testamentintekijän tarkoitus ja vaihtoehdot sekä omaisuus
ja velat, laaditaan testamenttiluonnos. Kun testamentintekijä hyväksyy luonnoksen, testamentti
voidaan allekirjoittaa ja todistaa.
Vaativampi testamentti, esim. puolisoiden keskinäinen testamentti, arvioitu työaika 2,5
tuntia, 450,00 €, aikaveloitus alkavasta 3. tunnista 180 €/tunti.
– Selvitetään testamentin tekijän tai tekijöiden tarkoitus, perhesuhteet, lesken asema ja oikeudet,
lasten lakiosat, lasten puolisoiden avio-oikeus lasten perimään omaisuuteen ym. Laaditaan
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testamenttiluonnos ja kun testamentin tekijä tai tekijät hyväksyvät luonnoksen, se voidaan
allekirjoittaa ja todistaa.
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