
 

 

NIKULA LEGAL OY    1.8.2020 

 

PALVELUT JA HINNAT  

 

Hinnasto sisältää esimerkkejä yleisimmin käytetyistä palveluistamme.  

Arvio kustannuksista voidaan antaa, mikäli tehtävä ja toimenpiteet voidaan riittävästi yksilöidä.  

Teetä toimeksianto yksinomaan sähköpostitse - asiakirjat toimitetaan Sinulle salatulla sähköpostilla.  
Nikula Legal toimittaa salatun yhteyden, jonka avulla saat lähetettyä kaikki tiedot luottamuksellisina. 
 
Jatkuva palvelusopimus on kohdennettu tilitoimistoille ja yrityksille. Jatkuva palvelusopimus sisältää sovitut 
peruspalvelut tarpeesi mukaan. Jatkuvaa palvelusopimus on voimassa kuukausittain maksettavaa perus-
maksua vastaan. Sopimuskumppani saa alennuksen hinnaston mukaisista palveluistamme.  

OmaVero -juristipalvelun saat käyttöösi aloitusmaksulla ja sen jälkeen maksat vain tehdyistä vero-
oikeudellisista toimenpiteistä OmaVero -palvelussa.  Sopimuskumppani saa alennuksen kaikista laki- ja 
vero-oikeudellisista toimenpiteistä.  

Valtuuttamalla varatuomari Anne Nikulan hoitamaan asioitasi sähköisten palvelukanavien kautta, saat 
kaikista veloituksestamme alennuksen sekä lisähyötyä ajan käytön tehokkuuden ansiosta!                      
Voimme katsoa yhdessä, miten valtuuttaminen onnistuu – ja tämän jälkeen asiasi ovat asiantuntijan 
käsissä.     

Huomaathan, että hinnaston hinnat ovat alkaen hintoja. Toimeksiannon veloitus voi olla suurempi. 
Palvelutuotteiden veloituksen pohjana on ajankäyttöön pohjautuva tuntiveloitus.  

NEUVOTTELUT 
Hinnat alkaen 

(alv 0 %) 
Hinnat alkaen  
(sis. alv 24 %) 

Puhelinneuvottelut alkaen (max. 30 min) 150 € 186 € 

Neuvottelu 1 tunti 
Pienin veloitus on 30 min.  

300 € 372 € 

Matka-aika 1 tunti 
Matka-ajasta ei veloiteta, mikäli tapaaminen 
pidetään Helsingin kaupungin alueella.  
Matka-ajasta ei veloiteta Hämeenlinnan 
vanhan kaupungin alueella.  

150 € 186 € 

VEROASIAT 
Hinnat alkaen 

(alv 0 %) 
Hinnat alkaen  
(sis. alv 24 %) 

Verosuunnittelu – erilaiset vaihtoehdot 500 € 620 € 



Veroneuvonta – kansainväliset asiat 800 €  992 € 

Verotuksen oikeellisuuden tutkiminen 300 € 372 € 

Luovutusvoitto -laskelma 100 € 124 € 

Tuloveroilmoituksen laatiminen 400 € 496 € 

Ennakkotiedon hakeminen verottajalta 400 € 496 € 

Neuvonta – taloushallinto / verotus 300 €  372 € 

OmaVero -lakimiespalvelu – käyttöönotto 
(sisältää alkuneuvottelun ja kartoituksen) 

500 €   620 €  

OmaLakimies - palvelut               -10 %  hinnaston hinnoista 

YRITYKSET JA YHTEISÖT 
Hinnat alkaen 

(alv 0 %) 
Hinnat alkaen  
(sis. alv 24 %) 

Johtajapalvelu, hallituksen jäsenyys                     sopimuksen mukaan  

Osakeyhtiön perustaminen  800 € 992 € 

Osakekirjat - sähköisesti 500 € 620 € 

Yhtiöjärjestyksen erityismääräykset 400 € 496 € 

Säätiön perustaminen 1.600 € 1.984 € 

Pöytäkirjat alkaen 100 € 124 € 

Tavaramerkkihakemus (sis. ennakkotutkimus) 500 € 620 € 

OmaLakimies -palvelusopimus /kuukausi 
- perusmaksu  

600 € 744 € 

OmaLakimies-palvelu (jatkuva sopimus) - 10 % hinnaston hinnoista 

KIINTEISTÖT JA ASUNNOT 
Hinnat alkaen 

(alv 0 %) 
Hinnat alkaen  
(sis. alv 24 %) 

Asunto-osakkeen kauppakirja 550 €   620 €  

Osakkeen/irtaimen kauppakirja, veroilmoitus 300 €  372 €  

Irtaimen lahjakirja, veroilmoitus 300 €  372 €  

Kiinteistön kauppakirja/lahjakirja 500 € 620 € 

Vaihtokirja 700 € 868 € 

Maanvuokrasopimus 500 € 620 € 

Hallinnan- ja kustannusten jakosopimus 700 €   868 € 

Huoneenvuokrasopimus 400 €  496 € 

Lainhuutohakemus 300 € 372 € 

Erityisen oikeuden kiinnittäminen 300 € 372 € 



PERHE- JA PERINTÖOIKEUS 
Hinnat alkaen 

(alv 0 %) 
Hinnat alkaen  
(sis. alv 24 %) 

Avioehtosopimus, alkaen 400 € 496 € 

Avio-oikeuden yksipuolinen poistaminen 400 € 496 € 

Avioerohakemus 400 € 496 € 

Neuvonta kansainvälisessä avioeroasiassa 500 €  620 €  

Hakemusasiat, istuntokäsittely alkaen 600 € 744 € 

Ositus (sovinnollinen) 600 € 744 € 

Ositus (Nikula pesänjakajana)                            *) 2.000 € 2.480 € 

Edunvalvontavaltakirja 300 € 372 € 

Edunvalvojana toimiminen  lain mukaan 

Perintösuunnittelu 600 € 744 € 

Perintösuunnittelun jälkeinen testamentti 200 € 248 € 

Testamentti (ilman perintösuunnittelua) 300 €  372 € 

Kansainvälinen testamentti 500 € 620 € 

Perunkirjoitus, alkaen  (tavanomainen veloitus) 800 €  (1.200 €)  992 €  (1.488 €) 

Perunkirjoitus, merkittävää omaisuutta/ 
omaisuutta ulkomailla 

2.200 € 2.728 €  

Perukirjan osakasluettelon rekisteröinti 100 €  124 € 

Perinnönjako (sovinnollinen) 600 € 744 € 

Perinnönjako (Nikula pesänjakajana)                *)  2.000 € 2.480 € 

           *)      edellyttää Oikeuden määräystä   

   

RIKOSASIAT  
Hinnat alkaen 

(alv 0 %) 
Hinnat alkaen  
(sis. alv 24 %) 

Verotarkastuskertomusten ja rikosperusteisen 
tarkastuskertomuksen tarkistaminen ja 
kirjallisen muistion laatiminen 
-     erityisesti tilitoimistoille ja oikeudenkäynti-   
     asiamiehille kohdennettu palvelu 
  

1.000 € 1.240 € 

Avustaminen esitutkinnassa / Oikeudessa 600 € 744 € 

   
  

RIITA-ASIAT 
Hinnat alkaen 

(alv 0 %) 
Hinnat alkaen  
(sis. alv 24 %) 



Haastehakemuksen laatiminen, alkaen 500 € 620 € 

Kirjallinen lausuma oikeudelle  400 € 496 € 

Esiintyminen oikeudessa, alkaen 600 € 744 € 

   

KULUKORVAUKSET    muun muassa   

Autokilometri (2020)  0,43 €/km 

Matkaliput, hotelli    kuittien mukaan 

Päiväraha Suomessa ja ulkomailla  ks. verohallinnon ohje 

Valokopiot   0,50 €/sivu 

Lainhuutotodistus  20 €  

Rasitustodistus  20 € 

Kiinteistörekisteriote  20 € 

JULKISET MAKSUT VALTIOLLE     muun muassa  
  

Tuomioistuimissa, arviolta  250 € - 500 € 

Maistraatti (rekisteröinnit)  49 € - 130 €  

Maanmittauslaitos                    lainhuuto esim.  119 € 

Patentti- ja rekisterihallitus   

– esim. osakeyhtiön rekisteröinti  380 € 

– esim. 1-3 tavaramerkin rekisteröinti   alkaen 225 €  

 


