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1. Palkkioperusteemme on tuntiperusteinen palkkio, mikä on tällä hetkellä 230 € lisättynä arvonlisävero 24 % eli 285,20 € tunnilta.
Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla, erityisen vaikeissa olosuhteissa
tai asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä peritetään korotettu palkkio.

Asianajomatkan aiheuttama ajanhukka veloitetaan tuntiperusteisesti tehtävän hoitamiseen
käytetyn ajan lisäksi erikseen tuntihinnan ollessa enintään puolet voimassa olevasta palkkioperusteesta. Oman auton käyttämisestä aiheutuneet kulut ja päiväraha veloitetaan valtion matkustussääntöä 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 toimenpiteiden mukaisesti.
Tuomioistuinasioissa laskutus tapahtuu oikeusasteittain.
Toimeksiannosta aiheutuvia suoranaisia kuluja varten voidaan vaatia maksettavaksi ennakkomaksu.
Myös palkkiosta voidaan erikseen sopia maksettavaksi ennakkoa. Silloin ennakkoa maksetaan etukäteen 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 koskevia ohjeita, jotka ovat saatavilla Suomen Asianajajaliiton Internet-sivuilta:
http://www.asianajajaliitto.fi/
3. Toimistollamme ei ole monialatoimintaa tai yhteistyöhankkeita, jotka liittyisivät välittömästi tarjottavaan palveluun, ja jotka aiheuttaisivat eturistiriitoja.
Eturistiriitojen välttämiseksi toimistomme noudattaa edellä mainittujen hyvää asianajajatapaa koskevien 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 riitojenratkaisumenettelyt:
a) Asianajotoiminnassa on mahdollisuus saada asianajopalkkiota koskeva erimielisyys arvioitavaksi Asianajajaliiton valvontalautakunnan toimesta. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta
http://www.asianajajaliitto.fi/.
b) Asianajotoiminnassa on mahdollisuus kannella asianajajan menettelystä Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. 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/.

