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Kuluttajaliitto vertaili asianajopalveluita – oppaasta apua talousasioiden oikeudelliseen suunnitteluun
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry toteutti selvityksen yleisimpien perhe- ja perintöoikeuteen
kuuluvien asiakirjojen hintatasosta yhteistyössä Suomen Asianajajaliiton kanssa. Hinta-arvioissa
esiintyi suurta vaihtelua ja kuluttajan kannattaakin kilpailuttaa palveluita ennen lopullista päätöstä
mutta myös itse valmistautua huolellisesti ennen hinta-arvion pyytämistä. Kuluttajaliitto on koonnut
valmistautumisen ja valinnan avuksi oppaan, jossa kerrotaan eri näkökulmia päätöksen tueksi ja
kootaan yhteen vertailun tuloksista saatuja hintatietoja. Oppaasta saa tietoa mm. testamentin,
avioehdon ja perinnönjaon suunnitteluun ja toteutukseen.
”Perhe- ja perintöoikeudellisilla asiakirjoilla on usein kauaskantoisia vaikutuksia. Siksi on tärkeää,
että ne on tehty siten, että kuluttajan tahto toteutuu myös toimeenpanovaiheessa” Kuluttajaliiton
johtava lakimies Tuula Sario huomauttaa. Asiakirjoilla on tietyt muotomääräykset ja perillisten tai
omistussuhteiden selvittäminen saattaa olla monimutkaista. Asiantuntija osaa muotoilla asiakkaan
tahdon selkeästi ja yksiselitteisesti sekä antaa neuvoja verotuksen suhteen.
”Kuluttajan kannattaa aina käyttää asianajajaa, kun kyseessä on perhe- ja perintöoikeuden asiantuntemusta vaativa tehtävä” Sario jatkaa. Muista lakimiehistä poiketen vain asianajajilta edellytetään
jatkuvaa koulutusta ja he ovat julkisen valvonnan alaisia. Mikäli palvelun hinnasta tai laadusta on
huomauttamista, valittamiseen on selkeät ja maksuttomat väylät. Muissa kuluttaja-asioissa apua
saa esimerkiksi liittymällä Kuluttajaliiton jäseneksi.
”Talousasioiden oikeudellisessa suunnittelussa esiintyy usein haasteita aiheiden arkaluontoisuuden
vuoksi ja jotkin asiat saatetaan kokea hankaliksi toteuttaa myös tiedon puutteen vuoksi” pohtii kuluttajan talouden asiantuntija Paula Pessi Kuluttajaliitosta. Toimintaa ja ratkaisuja lykätään tai tietoa
palveluiden saatavuudesta ei osata etsiä. Myös hintatasoa voidaan oletusarvoisesti jopa yliarvioida.
Hintatietojen esilletuominen helpottaa kuluttajan päätöstä kääntyä ammattilaisen puoleen oman
talouden tarpeiden harkinnan jälkeen. ”Muutaman satasen panostus oikeassa paikassa voi taata
monet hyvin nukutut yöunet jälkikäteen” Pessi pohtii.
Tutustu selvitykseen osoitteessa: www.kuluttajaliitto.fi/hintavertailut
Miten selvitys tehtiin?
Raportissa esitellään seitsemän esimerkkitapausta hinta-arvioineen. Kysely lähetettiin asianajotoimistoille Suomen Asianajajaliiton kautta ja suunnattiin erityisesti perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneille asianajajille. Kyselyyn vastasi yhteensä 77 asianajotoimistoa. Kyselyn aineisto kerättiin huhtikuussa 2016. Kuluttajaliitto kiittää yhteistyöstä Suomen Asianajajaliittoa ja kaikkia kyselyyn vastanneita asianajotoimistoja.
Lisätietoja antaa: kuluttajan talouden asiantuntija Paula Pessi
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