
 
 

Hinnastot ja tietoa palveluistamme 
 

1. Palveluhinnasto yksityishenkilöille 
 Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % 
 

A. Neuvonta-aika asianajotoimistossa 
 

Neuvonta-aika toimistossa 20 min.  65,00 € 
Neuvonta-aika toimistossa 30 min.  100,00 € 
(puhelinneuvontamme on maksuton) 
 

B. Asianajotoimistossa suoritettavat tehtävät 
 

Kaikki hinnat ovat hoidettavien toimeksiantojen alkaen hintoja 
yksinkertaisissa toimeksiannoissa. 

 

Testamentti   alk. 280,00 € 
Perunkirjoitus   alk. 1200,00 € 
Avioehdon laatiminen   alk. 250,00 € 
Edunvalvontavaltakirja  alk. 250,00 € 
 Toinen edunvalvontavaltakirja -50% 
Sopimusositus   alk. 1000,00 € 
Kiinteistön kauppakirja   alk. 600,00 € 
Kiinteistön lahjakirja    
ja lahjaveroilmoitus   alk. 500,00 € 
 

Perinnönjakoasiat sekä muut kuin yksinkertaiset em. toimeksiannot 
hoidamme tuntiveloitusperusteisena, jolloin tuntiveloitus em. asioissa on  
272,80 € / h.  Tuomioistuimen määräämänä pesänjakajana tai 
pesänselvittäjänä tuntiveloituksemme on 250 + alv /h eli 310 euroa/h. 
Minimiveloitus yksittäisen toimenpiteen osalta 15 min. ajankäyttöä vastaava 
veloitus (esim. sähköposti, kirje ja puhelinneuvottelu). 

 

C. Oikeudenkäynnit ja sovintoon päättyvät riita-asiat, tuomioistuinten 
ulkopuolinen sovittelu 

 

Oikeudenkäynnit  272,80 – 310,00 € / h  
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Veloitamme oikeudessa esiintymisen osalta 30 % korotetun veloituksen eli 
alkaen 354,64 € /h. 

  
Minimiveloitus yksittäisen toimenpiteen osalta 15 min. ajankäyttöä vastaava 
veloitus (esim. sähköposti, kirje ja puhelinneuvottelu). 

 

D. Palkkion korotusperusteet 
 

Veloitamme palkkion vähintään 30 % suurempana, mikäli toimeksianto 
joudutaan suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla 
kielellä tai erityisen kiireellisenä. 
 

E. Kulut 
 

Kaikkiin toimeksiantoihin liittyvät kulut laskutamme erikseen 
esim. avioehdon rekisteröinti tai perukirjan osakasluettelon vahvistaminen, 
kaupanvahvistajan palkkio, kopiokulut 0,50 € / kpl + alv = 0,62 € / kpl. 
 

2. Palveluhinnasto yrityksille ja elinkeinonharjoittajille 
 

Palvelun hinta 220,00 - 270,00 € / h + alv 24 %. Minimiveloitus yksittäisen 
toimenpiteen osalta 15 min. ajankäyttöä vastaava veloitus (esim. sähköpostit, 
kirje ja puhelinneuvottelu). 
 

Oikeudenkäyntitoimeksiantojen osalta veloitamme oikeudessa esiintymisen 
osalta 30 % korotetun veloituksen. 

 

3. Tietoja asianajotoimistostamme 
 

Yhteystiedot:  
 
Tampereen toimipiste (postiosoite)   
Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila Oy   
Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere    
puh. 03 342 1110     
faksi 03 342 1192    
toimisto@nokialaw.fi 
www.nokialaw.fi 
 
Nokian toimipiste 
Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila Oy  
Pirkkalaistori 4 A 
37100 Nokia 
puh. 03 342 1110   
faksi 03 342 1192 

mailto:toimisto@nokialaw.fi
http://www.nokialaw.fi/
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toimisto@nokialaw.fi  
www.nokialaw.fi 
 
 
 

Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila Oy on merkitty Patentti- ja rekisteri-
hallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila 
Oy:n y-tunnus on 0789673-5 ja arvonlisäverotunniste on FI07896735. 
Kotipaikka Nokia. 
 

Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila Oy:n asianajajat on merkitty Suomen 
Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä 
”asianajaja”-ammattinimike on annettu Suomessa.  

 
Velvollisuutemme on noudattaa hyvää asianajajatapaa, katso 
www.asianajajaliitto.fi . 
 

Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila Oy:n valvova viranomainen on 
 

Suomen Asianajajaliitto 
PL 194 (Simonkatu 12 B) 
00101 HELSINKI 
Puh. 09 6866 120 
Faksi 09 6866 1299 
info@asianajajaliitto.fi 
 

Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton 
vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle 
otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat 
 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 
y-tunnus 0196826-7 
00017 Fennia 
Puh. 010 5031 
Faksi 010 503 5300 
info@fennia.fi 
www.fennia.fi 
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