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Hinnasto 1.1.2019 alkaen 

 
    
ANKO Lakiasiaintoimisto Oy    
2950227-4 
(Hansa kauppakeskus 2. krs) 
Torikatu 3-5 L 207  
45100 KOUVOLA 
p. 010 3389241 
anko@anko.fi 
 
Kaikki tässä hinnastossa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. 
 
Normaali tuntiveloituksemme on     236 euroa  
 

Toimenpidekohtainen minimilaskutus ja laskutusväli on 15 minuuttia, eli 59 €.  
 
 
 
 
Pakettihinnoitellut palvelumme: 
 

Pakettihinnoitellut palvelumme ovat aikarajoitettuja. Ylimenevät toimenpiteet 
laskutamme normaalin tuntiveloituksen mukaan. 

 
 
Hallintovalitus (per. oikeusaste)    995 euroa. 
 

Hallintovalituksen laatiminen pitää sisällään asian vastaanoton (1 tunti), valituksen 
laatimisen (2,5 tuntia), lausuman antaminen (0,5 tuntia) ja lopputoimet (1 tunti). 
(hallintotuomioistuimet tai oikaisuvaatimukset) 

 
 
 
Avioerohakemuksen täyttäminen (0,5 tuntia)   60 euroa 
Testamentti (1 tunti)     190 euroa 
Avioehtosopimus (1 tunti)     190 euroa 
Edunvalvontavaltakirja (1 tunti)    190 euroa 
Kauppa- tai lahjakirja (1,5 tuntia)    290 euroa 
Kiinteistön kauppa- tai lahjakirja (2 tuntia)   360 euroa 
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Lapset 
 
Riidattoman sopimuksen laatiminen lapsen huollosta, tapaamisesta ja/tai                 
elatuksesta. (1,5 tuntia)     290 euroa 
Sovittelupalaveri vanhempien välillä toimistolla (2 tuntia)  390 euroa 
Tuomioistuinsovitteluun osallistuminen (follo) alle 4 tuntia   690 euroa 
Tuomioistuinsovitteluun osallistuminen (follo) yli 4 tuntia  990 euroa 
 
Perunkirjoitus 
 

Sisältää asian vastaanoton, perukirjan laatimisen ja perunkirjoitustilaisuuden (1 
tunti). 
 
Merkittävä asia tarkoittaa yhtä omaisuuserää tai velkaa, joka merkitään perukirjaan. 
Esimerkiksi, jos perukirjaan merkitään yksi pankkitili, viisi kuolinhetkellä 
maksamatonta laskua ja yksi velka, perukirjaan merkitään seitsemän merkittävää 
asiaa.  

 
Alle 10 merkittävää asiaa     450 euroa 
Alle 30 merkittävää asiaa     550 euroa 
Alle 50 merkittävää asiaa     690 euroa 
Alle 100 merkittävää asiaa     890 euroa 
Ylimeneviltä laskutamme 1 euron/merkintä.  
 
Virkatodistusten tilaus     20 euroa/kpl 
Muiden asiakirjojen tilaus     30 euroa/kpl 
Perunkirjoituskutsut (1-5 kpl:tta)    50 euroa 
Ylimenevät kutsut     10 euroa/kpl 
Testamentin tiedoksiantoasiakirjat (1-5 kpl:tta)   120 euroa 
Ylimenevät tiedoksiantoasiakirjat     15 euroa/kpl 
Perunkirjoitusajan pidennyshakemus     50 euroa 
Osakasluettelon vahvistamishakemus    90 euroa 
 
Ositus ja/tai perinnönjakoasiakirjan laatiminen 
 

Sisältää asian vastaanoton, ositus-/perinnönjakokirjan laatimisen ja 
allekirjoitustilaisuuden (1 tunti). 
 
Merkittävä asia tarkoittaa yhtä omaisuuserää tai velkaa, joka merkitään asiakirjaan 
tai asiakirjan liitteenä olevaan laskelmaan. 

 
Alle 10 merkittävää asiaa     520 euroa 
Alle 30 merkittävää asiaa     590 euroa 
Alle 50 merkittävää asiaa     790 euroa 
Alle 100 merkittävää asiaa     990 euroa 
Ylimeneviltä laskutamme 1 euroa/merkintä. 
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Muut kulut 
 
Kopiot(musta/valko)      0,50 euroa/sivu 
Kopiot(väri)       1,50 euroa/sivu 
Saantitodistuskirjeen lähettäminen    15 euroa/kpl 
 

 
Matka-ajalta laskutamme normaalin tuntiveloituksen, sekä mahdollisen 
kilometrikorvauksen ja päivärahan valtion matkustussäännön mukaisesti.  
 
Oikeusapuasioissa ja tuomioistuimen antamissa avustajamääräyksissä sovellamme 
lainsäädännön mukaisia laskutusperusteita. Pesänselvittäjän ja –jakajan määräyksissä 
sovellamme yleistä tuntilaskutusta. 
 
Viranomaismaksut lisätään täysimääräisenä. 


