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TOIMEKSIANTOSOPIMUS 

 
 
 
 
 

1. Toimeksiantaja 
 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 
2. Toimeksisaaja 
 
Asianajotoimisto Roihu Oy  
Televisiokatu 3 
00240 Helsinki 
Puh: 050-4900144 
Fax: 010-2962724 
Email: roihulaw@roihulaw.fi 
Kotisivut: www.roihulaw.fi  
Y-tunnus: 2366974-3 
 
Toimeksisaajan puolesta asiaa hoitaa vastuuhenkilönä ensisijaisesti:  
 
Toimeksisaaja on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. 
 
Toimeksisaaja on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi, arvonlisäverotunniste 
FI23669743. Toimeksisaajan asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään 
asianajajaluetteloon. 
 
3. Toimeksiannon sisältö  
 
__ Tuomioistuinasia  __ Rikos  __ Riita 
__ Tuomioistuimen ulkopuolinen asia 
 
4. Hinta, maksuehdot ja laskutus 
 
Aikaveloitus 220,00 euroa/tunti (+ alv 24 %). Minimiveloitus toimenpiteestä (esim. 
puhelinneuvottelu) on 15 minuuttia. 
 
Veloitamme mahdolliset matkakustannukset Verohallituksen vuosittain vahvistaman 
matkakustannuspäätöksen mukaan. Muut mahdolliset kulut veloitetaan toteuman 
mukaisesti.  
 
Laskutus tapahtuu kahden viikon välein ensimmäisestä toimenpiteestä tai toimeksiannon 
vastaanottamisesta lukien. Loppulasku lähetetään asiakkaalle viipymättä, kun 
toimeksianto on suoritettu tai lakannut muusta syystä.  
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Edellä mainittuihin palkkioihin ja kuluihin sisältyvä arvonlisävero peritään kulloinkin 
voimassa olevan verokannan mukaisena. 
 
 
5. Asianajotoimeksiannon hoitaminen  

 

 Asianajotoimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti hyvää 
asianajajatapaa noudattaen. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen 
Asianajajaliiton kotisivuilta www.asianajajaliitto.fi. 
 

 Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja tässä sopimuksessa 
mainittuun tai toimeksiantajan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
Asiakirjoja ja tiedoksiantoja voidaan lähettää myös telefaxina toimeksiantajan 
antamaan numeroon. 

 
 
6. Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu 
 
Asiakkaalla __ on oikeusturvavakuutus, vakuutusyhtiö: ____________________________ 
 __ ei ole oikeusturvavakuutusta 
 
Laskutus tilanteessa, jossa päämiehellä on oikeusturvavakuutus: 
 
Laskutamme päämiestä tehdyistä toimenpiteistä kohdan 4.mukaisesti kahden viikon 
välein. 
 
Päämiehen on hyvä huomioida, että laskutamme päämiestä aina suoraan tehdyistä 
toimenpiteistä siitä huolimatta, että hänellä on asiaan soveltuva oikeusturvavakuutus, jollei 
muuta erikseen kirjallisesti sovita. 
 
Oikeusturvavakuutuksen etuus perustuu päämiehen ja vakuutusyhtiön väliseen 
sopimukseen. Jos päämiehellä on myönnetty asiaan oikeusturvavakuutus, päämies hakee 
itse vakuutusyhtiön hänelle myöntämän korvauksen vakuutusyhtiöltä vakuutusehtojen 
mukaisesti. 
 
Tässä päämiehen on hyvä huomioida, että korvaus oikeudenkäyntikuluista maksetaan 
vakuutusehtojen mukaisesti ja yleensä siinä vaiheessa, kun asia saa päätöksen joko 
käräjäoikeuden tuomiolla, tai vakuutusyhtiön hyväksymällä sovinnolla.  
 
Vakuutusyhtiön korvaus voi olla jossain tapauksissa pienempi, kuin asiamiehen veloittama 
korvaus ja korvauksesta vähennetään pääsääntöisesti päämiehen vakuutusehtojen 
mukainen omavastuuosuus. Koska oikeusturvaetuuden myöntäminen ja korvauksen 
suuruus määräytyy vakuutusehtojen ja vakuutusyhtiön harkinnan mukaan, ei 
asianajotoimisto vastaa etuuden myöntämisestä tai siitä, että korvaus kattaisi aina 
asianajokulut kokonaisuudessaan. 
 
 
7. Muut ehdot 

 

 Osapuolten tiedossa ei ole sellaisia seikkoja, joiden perusteella toimeksisaaja olisi 
esteellinen ottamaan vastaan sovittua toimeksiantoa. 

 Toimeksisaaja ja sen henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan Suomen 

http://www.asianajajaliitto.fi/


 
Asianajotoimisto Roihu Oy 

Televisiokatu 3, 00240 Helsinki | Tel. +358504900144 

Hatanpään valtatie 24 B, 33100 Tampere | Tel. +358404137238 

Fax. +358 10 2962724 | www.roihulaw.fi | Email. roihulaw@roihulaw.fi 

 

Asianajajaliiton vahvistamia hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita, joihin voidaan 
tutustua asianajajaliiton kotisivuilla www.asianajajat.fi. 

 Toimeksiantajalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva 
erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-
asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan 
käsiteltäväksi. 

 Toimeksiantajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan menettelystä 
Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. 

 
8. Voimassaolo 
 
Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt tämän vahvistuksen mukaiset velvoitteensa, 
sopimus lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. 
 
Toimeksiantajalla on oikeus päättää tämä sopimus välittömin vaikutuksin koska 
tahansa. Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä vain hyvää asianajajatapaa 
koskevien ohjeiden mukaisesti. 
 
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen 
välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 
14 päivän kuluessa tämän vahvistuksen vastaanottamisesta. Tätä peruuttamisoikeutta ei 
kuitenkaan ole, jos toimeksiannon suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu. 
 
9. Huomautukset 
 
Toimeksiantajan tulee esittää mahdolliset edellä mainittuja toimeksiannon ehtoja koskevat 
huomautuksensa vastuulliselle asianajajalle sähköpostitse viimeistään 14 päivän kuluessa 
tämän toimeksiantovahvistuksen päiväyksestä lukien. Muussa tapauksessa 
toimeksiantajan katsotaan hyväksyneen kyseiset ehdot. 
 
 
Aika ja paikka: __________________________________ 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
     
toimeksiantaja   Asianajotoimisto Roihu Oy 
    toimeksisaaja 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
 
nimen selvennys   nimen selvennys 
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