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Asianajotoimisto Artus Ky on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Artus Ky:n Y-tunnus on 1592560-4 ja arvonlisäverotunniste 
on FI15925604. 
 
Asianajotoimisto Artus Ky:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään 
asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä "asianajaja" – ammattinimike on annettu 
Suomessa. Asianajotoimisto Artus Ky:n asianajajia valvova viranomainen on 
 
Suomen Asianajajaliitto 
PL 194 (Simonkatu 12 B) 
00101 HELSINKI 
puh. (09) 6866 120 
faksi (09) 6866 1299 
info@asianajajaliitto.fi 
 
Asianajotoimisto Artus Ky:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien 
ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan 
yhteystiedot ovat 
 
Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3 
Lapinmäentie 1  
00013 Pohjola  
Puh. 0303 0303 
www.pohjola.fi 
 
ASIANAJOPALVELUISTA PYYNNÖSTÄ ANNETTAVAT TIEDOT 
 
1. Palkkioperusteemme on tuntiperusteinen palkkio, mikä on tällä hetkellä 230 € lisättynä arvonli-
sävero 24 % eli 285,20 € tunnilta. 
 
Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla, erityisen vaikeissa olosuhteissa 
tai asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä perite-
tään korotettu palkkio. 



Asianajomatkan aiheuttama ajanhukka veloitetaan tuntiperusteisesti tehtävän hoitamiseen 
käytetyn ajan lisäksi erikseen tuntihinnan ollessa enintään puolet voimassa olevasta palkkiope-
rusteesta. Oman auton käyttämisestä aiheutuneet kulut ja päiväraha veloitetaan valtion mat-
kustussääntöä soveltaen. Majoituskulut veloitetaan erikseen. 
 
Palkkion lisäksi veloitetaan aina erikseen kaikki asiasta aiheutuvat suoranaiset kulut. 
 
Kuukautta lyhyemmissä toimeksiannoissa laskutus tapahtuu toimeksiannon päätyttyä.  
 
Kuukautta pidemmissä toimeksiannoissa laskutus tapahtuu kuukausittain kertyneiden toimenpitei-
den mukaisesti. 
 
Tuomioistuinasioissa laskutus tapahtuu oikeusasteittain. 
 
Toimeksiannosta aiheutuvia suoranaisia kuluja varten voidaan vaatia maksettavaksi ennakkomaksu. 
 
Myös palkkiosta voidaan erikseen sopia maksettavaksi ennakkoa. Silloin ennakkoa maksetaan etu-
käteen vielä tekemättömistä toimenpiteistä. 
 
Mikäli asiakas on oikeutettu valtion oikeusapuun, sovelletaan palkkioihin, kuluihin ja laskutukseen 
asianomaisia säännöksiä. 
 
2. Toimistomme ja sen työntekijät noudattavat Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa kos-
kevia ohjeita, jotka ovat saatavilla Suomen Asianajajaliiton Internet-sivuilta: 
 
http://www.asianajajaliitto.fi/ 
 
3. Toimistollamme ei ole monialatoimintaa tai yhteistyöhankkeita, jotka liittyisivät välittömästi tar-
jottavaan palveluun, ja jotka aiheuttaisivat eturistiriitoja. 
 
Eturistiriitojen välttämiseksi toimistomme noudattaa edellä mainittujen hyvää asianajajatapaa kos-
kevien ohjeiden esteellisyyssäännöksiä. 
 
4. Toimistomme toimintaa ohjaavat Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, 
jotka ovat saatavilla Suomen Asianajajaliiton Internet-sivuilta: 
 
http://www.asianajajaliitto.fi/ 
 
5. Asiakkaidemme käytettävissä ovat seuraavat tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisumenet-
telyt: 
 

a) Asianajotoiminnassa on mahdollisuus saada asianajopalkkiota koskeva erimielisyys arvioita-
vaksi Asianajajaliiton valvontalautakunnan toimesta. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta 
http://www.asianajajaliitto.fi/. 

b) Asianajotoiminnassa on mahdollisuus kannella asianajajan menettelystä Asianajajaliiton val-
vontalautakunnalle. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta http://www.asianajajaliitto.fi/. 



c) Asianajotoiminnassa on mahdollisuus kuluttaja-asiakkaan saattaa asianajopalvelua koskeva 
riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa 
http://www.kuluttajariita.fi/. 

 


