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Toimistollamme asiaa hoitaa vastuuhenkilönä asianajaja Virpi Hiidenheimo
HINTA JA MAKSUEHDOT
1. Toimistomme veloittaa tehdystä työstä palkkiona 1.11.2019 lukien 272,80 €/h (sis.
24 % alv).
2. Minimiveloitus toimenpiteestä (esim. puhelinneuvottelu) on 15 minuuttia.
3. Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden
kustannusten mukaisesti.1
4. Mahdollisten matkojen osalta veloitetaan matka-ajasta tuntiveloitus2 ja lisäksi
verohallituksen verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen
mukaiset matkakulut.
5. Palkkio ja kulut laskutetaan toimeksiannon päättyessä. Oikeudenkäyntien osalta
kertyneet palkkio ja kulut laskutetaan kuitenkin oikeusasteittain päätöksen
antamisen jälkeen. Ulkopuolisille maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen.
Muusta välilaskutuksesta sovitaan erikseen.
6. Maksuehto on 14 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään
laillinen viivästyskorko.
7. Edellä mainittuihin palkkioihin ja kuluihin sisältyvä arvonlisävero peritään
kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisena.

1

Palkkio-ohje 3.2: ”Palkkion lisäksi tehtävän hoidosta voidaan veloittaa suoranaiset kulut. Tällaisia kuluja ovat
esimerkiksi viranomaismaksut, matka- ja majoituskulut sekä posti-, puhelin- ja kopiointikulut. Suoranaiset kulut on
yksilöitävä laskussa, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu muusta laskutusperusteesta.”
2
Palkkio-ohje 1.1: ”Palkkio voidaan veloittaa myös matkan aiheuttamasta ajanhukasta”
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ASIANAJOTOIMEKSIANNON HOITAMINEN
Asianajotoimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti hyvää
asianajajatapaa noudattaen. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen
Asianajajaliiton kotisivuilta www.asianajajaliitto.fi.
TOIMEKSIANNON MUUT EHDOT
1. Toimeksiantajalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva
erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajaasiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi.
2. Toimeksiantajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan menettelystä
Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.
TOIMEKSIANNON VOIMASSAOLO
Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt etämyyntisopimuksen mukaiset
velvoitteensa, sopimus lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista.
Toimeksiantajalla on oikeus päättää sopimus välittömin vaikutuksin koska tahansa.
Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä vain hyvää asianajajatapaa koskevien
ohjeiden mukaisesti.
KULUTTAJAN OIKEUS PERUUTTAA TOIMEKSIANTO
Kuluttajasuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa
toimeksianto 14 päivän kuluessa siitä, kun hän saa KSL 6 luvun 14 §:n edellytykset
täyttävän toimeksiantovahvistuksen.
Jos toimeksiantovahvistuksessa ei kerrota kaikkia laissa mainittuja seikkoja, on
peruuttamisaika kolme kuukautta.
Jos toimeksiantovahvistusta ei anneta lainkaan, on kuluttajan peruutusaika yksi
vuosi.
Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta lainkaan, mikäli asianajopalvelun
suorittaminen aloitetaan kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan
päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta
toimeksiantovahvistuksessa.
Tämän asiakirjan lopussa on liitteenä tieto peruuttamisoikeudesta (liite I) ja
peruuttamislomakkeen malli (liite II).
Tämän ennakkotietoasiakirjan hintatiedot ja maksuehdot ovat voimassa
toistaiseksi.
Lohjalla 1. huhtikuuta 2020
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Liite I
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.
Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille:
Asianajotoimisto Virpi Hiidenheimo Oy
Kauppakatu 5-9, 08100 Lohja
Toimisto puh. 044 313 7727
AA Virpi Hiidenheimo puh. 045 609 9571
toimisto@hiidenheimolaw.fi
päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä,
postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa
peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.
Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne
peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.
Peruuttamisen vaikutukset
Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme
suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette
valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan
toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua
peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla,
jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti
suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten
palauttamisesta kustannuksia.
Jos olette pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä,
teidän on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä
sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.
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Liite II
Peruuttamislomakkeen malli
(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa
sopimuksen)
– Vastaanottaja:
Asianajotoimisto Virpi Hiidenheimo Oy
Kauppakatu 5-9, 08100 Lohja
Toimisto puh. 044 313 7727
AA Virpi Hiidenheimo puh. 045 609 9571
toimisto@hiidenheimolaw.fi
– Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa
tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden
toimittamista
(*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):
– Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)
– Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)
– Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)
– Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake
täytetään paperimuodossa)
– Päiväys
(*) Tarpeeton yliviivataan.

