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1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 

1.1. Toimittaja 

Nimi Myyjä Y-tunnus 

Rautiosaaren kyläverkko osk  2772829-6 
Osoite 

Kotikuja 7, 97110 Rautiosaari 
 

1.2. Asiakas (laskutusosoite) 

Yritys (jos yritysasiakas) Y-tunnus 

  
Nimi Henkilötunnus (jos yksityisasiakas) 

  
Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

  
Osoite 

 
- Ensisijaisesti laskutus sähköisesti (pankkiin lähetettävä lasku, yrityksen verkkolasku tai sähköpostilasku). Paperilaskusta 2e/lasku 

laskutuslisä. 

- Lasku päivätään lähetyspäivän mukaan. Maksuaika on neljätoista päivää laskun päiväyksestä. Eräpäivä merkitään laskuun. Kuukausierien 

eräpäivä on kuukauden 16. päivä. 

 

1.3. Liittymän/palvelun toimitusosoite (jos eri kuin laskutusosoite) 

Osoite 

 
 

1.4. Liittymän sijoituspaikan kiinteistötyyppi (asunto ja loma-asunto kiinteistöveroluokan mukaan) 

Asunto Yritys/maatila  Loma-asunto  Muu 
 

2. LIITTYMÄMAKSU JA LIITTYMISVARAUSMAKSU 

2.1. LIITTYMÄMAKSU 
- Liittymämaksulla Asiakas liittyy verkkoon alla olevan hinnaston mukaisella kustannuksella.  

- Liittymämaksu on siirto- ja palautuskelpoinen, jolloin siihen ei lisätä arvonlisäveroa.  

- Liittymämaksu on valokuituverkon rakentamishankkeen toteuttamisen jälkeen 1100€ (kesäkuu 2017 tasossa) lisättynä toteutuneilla 

rakennuskustannuksilla. Liittymämaksu noudattaa valokuituverkon rakentamishankkeen toteuttamisen jälkeen yleistä 

rakennuskustannusindeksiä.  

- Liittymämaksun maksaminen voi tapahtua yhdessä tai enintään 24 erässä. Yhdessä erässä maksettaessa maksu erääntyy 14 päivää 

liittymäsopimuksen allekirjoittamisesta. Osamaksuna suoritettaessa ensimmäinen erä erääntyy maksettavaksi 14 päivää 

liittymäsopimuksen allekirjoittamisesta, seuraavat erät erääntyvät laskutusjakson mukaisesti kuukauden 16. päivänä. 
 

Liittymämaksu kertamaksulla 1390 € (laskutetaan tilauksesta/valokuituverkon rakentamispäätöksestä) 

Liittymä osamaksulla 24kk (ensimmäinen erä laskutetaan tilauksesta/valokuituverkon rakentamispäätöksestä) 
-  Osamaksut: ensimmäinen  290 €, loput 23 erässä (63 €/kk). Liittymän kokonaishinta 1739 € (todellinen vuosikorko  12%) 

 

Liittymä osamaksulla 18kk (ensimmäinen erä laskutetaan tilauksesta/valokuituverkon rakentamispäätöksestä) 
-  Osamaksut: ensimmäinen  290 €, loput 17 erässä (80 €/kk). Liittymän kokonaishinta 1650 € (todellinen vuosikorko  12%) 

 

Liittymä osamaksulla 12kk (ensimmäinen erä laskutetaan tilauksesta/valokuituverkon rakentamispäätöksestä) 
- Osamaksut: ensimmäinen  290 €, loput 11 erässä (115 €/kk). Liittymän kokonaishinta 1555 € (todellinen vuosikorko  12%) 

 

Liittymä osamaksulla 6kk (ensimmäinen erä laskutetaan tilauksesta/valokuituverkon rakentamispäätöksestä) 
- Osamaksut: 6 erässä (236 €/kk). Liittymän kokonaishinta 1416 € (todellinen vuosikorko  6%) 

 

Liittymä osamaksulla 3kk (ensimmäinen erä laskutetaan tilauksesta/valokuituverkon rakentamispäätöksestä) 
- Osamaksut: 3 erässä (466 €/kk). Liittymän kokonaishinta 1398 € (todellinen vuosikorko  3%) 
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2.2. LIITTYMÄVARAUSMAKSU 
- Liittymävarausmaksulla Asiakas saa oikeuden liittyä verkkoon myöhemmin liittymämaksulla 500€ (kesäkuu 2017 tasossa) lisättynä 

toteutuneilla rakennuskustannuksilla. Liittymävaraus on mahdollista tehdä vain valokuituverkon rakentamishankkeen aikana. 

- Liittymävarausmaksu on siirto- ja palautuskelpoinen, jolloin siihen ei lisätä arvonlisäveroa.  

- Liittymävaraus ei ole mahdollista alueella, joka alkaa Rautiosaarentien läntisestä liittymästä Tervolan suuntaan. 

- Liittymävarausmaksu on alla olevan hinnaston mukainen. 

- Liittymävarausmaksun maksaminen voi tapahtua yhdessä tai enintään 3 erässä. Yhdessä erässä maksettaessa maksu erääntyy 14 päivää 

liittymäsopimuksen allekirjoittamisesta. Osamaksuna suoritettaessa ensimmäinen erä erääntyy maksettavaksi 14 päivää 

liittymäsopimuksen allekirjoittamisesta, seuraavat erät erääntyvät laskutusjakson mukaisesti kuukauden 16. päivänä. 

 

 Liittymävaraus kertamaksulla 300 € (laskutetaan tilauksesta/valokuituverkon rakentamispäätöksestä) 

Liittymävaraus osamaksulla 3kk (laskutetaan tilauksesta/valokuituverkon rakentamispäätöksestä) 
- Osamaksu 3 erässä (115 €/kk). Tällöin liittymän kokonaishinnaksi tulee 345 € (todellinen vuosikorko 15%) 

 

3. VERKKOMAKSU (osuuskunnalle verkon ylläpitämisestä ja hallinnoimisesta aiheutuvat kulut, hinta 

sisältää arvonlisäveron) 
- Verkkomaksun laskutus alkaa verkkopalvelun käynnistymisestä lähtien, viimeistään 1.1.2018. Verkkomaksu veloitetaan 3 kuukauden 

jaksoissa (jaksot ovat tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu). 

- Ensimmäisen jakson verkkomaksu erääntyy 16. tammikuuta, toisen jakson verkkomaksu erääntyy 16. huhtikuuta, kolmannen jakson 

verkkomaksu erääntyy 16. heinäkuuta ja neljännen jakson verkkomaksu erääntyy 16. lokakuuta. 

 

10,00 €/kk 
 

4. PALVELUT JA PALVELUMAKSU 

Asiakas sopii tarvitsemistaan palveluista ja niiden mukaisista palvelumaksuista Avoin Kuitu –konseptin 

mukaisesti suoraan valitsemansa palvelutarjoajan kanssa. Lisätietoa www.avoinkuitu.fi. 
 

5. MAKSU LIITTYMÄN KÄYTÖN UUDELLEEN KYTKEMISESTÄ 
- Asiakkaalla on oikeus liittymän käytön tilapäiseen irtisanomiseen. Liittymän uudelleen kytkemisen yhteydessä Toimittaja perii alla olevan 

hinnaston mukaisen maksun liittymän käytön uudelleen kytkemisestä. 

- Toimittajalla on oikeus liittymisehtojen mukaisesti keskeyttää Asiakkaan liittymän käyttö, mikäli esimerkiksi Asiakas on jättänyt 

maksamatta erääntyneen laskun maksukehotuksesta huolimatta. Liittymän uudelleen kytkemisen yhteydessä Toimittaja perii alla olevan 

hinnaston mukaisen maksun liittymän käytön uudelleen kytkemisestä. 

- Maksu noudattaa valokuituverkon rakentamishankkeen toteuttamisen jälkeen yleistä rakennuskustannusindeksiä.  

 150 € 
 

6. OSUUSKUNNAN JÄSENYYS 

Olen osuuskunnan jäsen. 

Haen osuuskunnan jäsenyyttä, osuusmaksu 100,00 € (kertaluontoinen maksu, palautuskelpoinen, arvonlisäveroton)  

7. SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET 

Sopimuksesta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Asiakas hyväksyy 

allekirjoituksellaan Rautiosaaren kyläverkko osk:n säännöt, liittymäsopimusehdot sekä sillä hetkellä voimassa 

olevan hinnaston. 

Sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Paikka ja aika 

 
Asiakas Rautiosaaren kyläverkko osk:n edustaja 

  
Nimenselvennys Nimenselvennys 

  
 


