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Tiedot hankkeesta ja hanke-ehdotuksen laatijasta
Hankkeen nimi ja kunta

Päiväys

Hanke-ehdotuksen laatinut teleyritys tai yhteisö

Yrityksen Y-tunnus

Hanke-ehdotuksen laatijan yhteystiedot (henkilö, puhelinnumero, sähköposti)

Hanke-ehdotukseen sisältyvät asiakirjat
Asiakirja
Suunnitelma viestintäverkon rakentamisesta, josta ilmenee ainakin
viestintäverkon ja aktiivilaitetilojen maatieteellinen sijainti ja verkon rakentamisessa käytettävät tekniset ratkaisut sisältäen arviot
runkoverkon eri toteutustapojen osuudesta (esim. kuidun auraus,
asentaminen putkeen, ilmakaapeli, vesistökaapeli tai radiolinkki)
sekä aktiivilaitteiden määrästä ja kapasiteetista, jotka verkkoon on
suunniteltu
Hankkeen aikataulu, josta ilmenee ainakin hankkeen suunniteltu
aloitus- ja valmistumisajankohta, päivämäärä minkä jälkeen liittyjiä
käsitellään runkoverkon rakentamisen jälkeisen hinnoittelumallin
mukaisesti sekä mahdollinen ehdotus hankkeen vaiheittaiseksi toteuttamiseksi
Selvitys tarjoajan olemassa olevan verkon ja verkon osien hyödyntämisestä hankkeen toteutuksessa
Selvitys mahdollisesta yhteisrakentamisesta muiden yhteiskuntaa
palvelevien johtojen ja rakennelmien asentamisen yhteydessä
Selvitys tarjottavien liittymien määrästä sekä hinnasta ja muista ehdoista, joilla viestintäpalveluita suunnitellaan tarjottavan käyttäjille
näiden vakituisessa asuin- tai sijaintipaikassa.
Selvitys siitä miten käyttäjiltä perittävät maksut seuraavan viiden
vuoden aikana seuraavat ns. markkinaehtoisten alueiden hinnoittelua
Hanke-ehdotuksen laatijan selvitys siitä, mitä muuta julkista
tukea hankkeelle on saatu tai haettu (**)
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma tai muu kuvaus yrityksen
toiminnasta sekä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma.
Yrityksen tulee kyetä tarjoamaan rakennettuja verkko- ja viestintäpalveluita vähintään 10 vuoden ajan (Laajakaistatukilaki
1186/2009).
Analyysi hankkeeseen liittyvistä toiminnallisista, taloudellisista
ja muista riskeistä sekä suunnitelma niiden hallitsemiseksi
(riskianalyysi)
Hanke-ehdotuslomake täytettynä (tämä asiakirja).
Kaikki hinnat on ilmoitettava tällä lomakkeella ilman arvonlisäveroa (alv0%)

Sisältyy hanke-ehdotukseen (kyllä / ei)
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Todistukset hanke-ehdotuksen laatijan teknisistä, taloudellisista ja muista edellytyksistä
Ulkomaisen yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisilla rekisteriotteilla tai vastaavilla todistuksilla.

Todistus

Sisältyy hanke-ehdotukseen (kyllä / ei)

Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996)
mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantaja-rekisteriin sekä
arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvon-lisäverovelvollisten
rekisteriin
Kaupparekisteriote
Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys
siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
Selvitys tarjouspyynnön kohteena olevaan työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

Hanke-ehdotuksia vertailtaessa käytettävät tiedot
Hankkeen kokonaiskustannukset ja haettavan julkisen tuen määrä, hakijan arvio
Ohjeet: https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/nopealaajakaista/ohjeettuenhakijalle/150702017jalkeenkilpailutetuthankkeet.html

Hankkeen kokonaiskustannukset
Euroa
Suunnitelman mukaisen verkon tukikelpoiset kustannukset enintään
(1) (Tukea maksetaan vain toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten
mukaisesti enimmäismäärään saakka)
Suunnitelman mukaiset verkon tukikelvottomat kustannukset
Kustannukset yhteensä
(1) Tukikelpoisten kustannusten jakautuminen
Haettavan valtion tuen enimmäismäärä (osassa 2 ilmoitetun valtion maksuosuusprosentin mukaisesti)
tukikelpoisista kustannuksista
Kunnan tuen enimmäismäärä (osassa 2 ilmoitetun
kunnan tuen maksuosuusprosentin mukaisesti)
Omarahoituksen osuus tukikelpoisista kustannuksista, vähintään 34 % (**)

Prosenttiosuus

Euroa

33%
33%
34%

** Hankkeen toteuttava teleyritys voi hakea ja saada myös muita julkisia tukia hankkeen toteuttamiseen. Julkiset
tuet (tuki-intensiteetti) ovat kuitenkin yhteensä enintään 100% hyväksyttävist ä tukikelpoisista kustannuksista .
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Tilaajayhteyksien tekninen toteutus
Hanke-ehdotuksia vertailtaessa käytetään vain edistyksellisten tietoliikennepalvelujen (IPTV
jne.) tarjoamiseen soveltuvia liittymätyyppejä (myös symmetrinen 100 Mbit/s liittymä oltava
mahdollinen). Pisteitystapa on erilainen riippuen siitä, esitetäänkö edellä kuvatun palvelutason
tarjoava liittymä toteutettavaksi kiinteänä vai langattomana. Jos hanke-ehdotus sisältää sekä
kiinteitä että langattomia tilaajaliittymiä, vertailussa käytetään liittymätyyppiä, joita on lukumääräisesti enemmän.
Hanke-ehdotuksen laatija voi tarjota myös muita liittymiä. Nämä ovat kuitenkin lisäpalveluja,
eikä niitä oteta pisteityksessä huomioon.
Toteutetaanko edistyksellisten tietoliikennepalvelujen välittämiseen soveltuvat tilaajaliittymät
kiinteillä vai langattomilla yhteyksillä. Lomakkeella ilmoitettujen kaikkien liittymätyyppien
tulee teknisesti soveltua vähintään 100/100
Mbit/s liittymien tarjontaan.
Jos käytetään molempia liittymätyyppejä, kumpaa on lukumääräisesti enemmän?
Ajankohta, jonka jälkeen liittyjiä käsitellään hinnoittelumallin ”runkoverkon rakentamisen jälkeen” mukaisesti?

Liittymismaksut, jos asiakasverkko toteutetaan kiinteillä yhteyksillä
Ilmoitetut hinnat ovat liittymäkohtaisia enimmäishintoja (euroa/liittymä). Hanke-ehdotuksen
tekijällä on oikeus veloittaa myös sitä alhaisempia hintoja esimerkiksi kampanjoiden tai vastaavien yhteydessä.
Tilaajayhteyden tulee teknisesti soveltua vähintään 100/100
Mbit/s liittymien tarjontaan
Loppukäyttäjän liittymismaksu runkoverkon rakentamisen yhteydessä (sisältäen vähintään 100 metrin mittaisen liitäntäyhteyden runkoverkkoon käyttökuntoon rakennettuna)
Tilaajayhteyden metrihinta (yli 100 metrin tilaajayhteyksillä)
runkoverkon rakentamisen yhteydessä, kun hanke-ehdotuksen
tekijä vastaa kokonaisuudessaan yhteyden toteuttamisesta
Loppukäyttäjän liittymismaksu runkoverkon rakentamisen jälkeen (sisältäen vähintään 100 metrin mittaisen liitäntäyhteyden
runkoverkkoon käyttökuntoon rakennettuna)
Tilaajayhteyden metrihinta (yli 100 metrin tilaajayhteyksillä)
runkoverkon rakentamisen jälkeen, kun hanke-ehdotuksen tekijä
vastaa kokonaisuudessaan yhteyden toteuttamisesta
Liittymismaksun tulee sisältää vähintään 100 metriä liityntäyhteyttä (talokaapeli). Liittymismaksun sisältämän liityntäyhteyden
enimmäispituus (talokaapeli) metreinä

Enimmäishinta, euroa

metriä

Liittymismaksut, jos asiakasverkko toteutetaan langattomilla yhteyksillä
Liittymän tulee teknisesti soveltua vähintään 100/100 Mbit/s liit- Enimmäishinta, euroa
tymien tarjontaan

Loppukäyttäjän liittymismaksu runkoverkon rakentamisen
yhteydessä
Loppukäyttäjän liittymismaksu runkoverkon rakentamisen
jälkeen
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Verkkopäätteen hankintahinta
Ilmoitettu hinta on verkkopäätekohtainen enimmäishinta (euroa/verkkopääte). Hanke-ehdotuksen tekijällä on oikeus veloittaa myös sitä alhaisempia hintoja esimerkiksi kampanjoiden
tai vastaavien yhteydessä.
Verkkopäätteen hankintahinta, enimmäishinta, euroa
Verkkopäätteen valmistaja
Verkkopäätteen tyyppi
Sisältyykö ilmoitettu verkkopäätteen hinta liittymistai kuukausimaksuun (kyllä/ei)

Viestintäpalvelun kuukausimaksu
Ilmoitetut hinnat ovat liittymäkohtaisia enimmäishintoja kuukaudessa (euroa/liittymä/kk).
Hanke-ehdotuksen tekijällä on oikeus veloittaa myös sitä alhaisempia hintoja esimerkiksi
kampanjoiden tai vastaavien yhteydessä.
Enimmäishinta, euroa / kk
Symmetrinen vähintään 100 Mbit/s laajakaistayhteys
Asymmetrinen vähintään 100/10 Mbit/s laajakaistayhteys
(downlink 100 Mbit/s, uplink 10 Mbit/s)
Symmetrinen vähintään 10 Mbit/s laajakaistayhteys

Liittymänopeuden muutosmaksu
Ilmoitettu hinta on liittymäkohtainen enimmäishinta (euroa/liittymä). Hanke-ehdotuksen tekijällä on oikeus veloittaa myös sitä alhaisempia hintoja esimerkiksi kampanjoiden tai vastaavien yhteydessä.
Enimmäishinta, euroa
Maksu nopeutta nostettaessa
Maksu nopeutta laskettaessa

Sitoutuminen 10 vuoden vähimmäisaikaa pitempään palvelun tarjonta-aikaan
Vuotta
Kuinka moneksi vuodeksi tarjoaja sitoutuu tarjoamaan edistyksellisiä verkko- ja viestintäpalveluja
hankinnan kohteena olevassa verkossa?
(minimivaatimus on 10 vuotta, 30 vuodella saa maksimipistemäärän vertailussa)

Muiden palveluiden hinnasto ja alennusprosentti
Onko hanke-ehdotuksen tekijällä julkinen hinnasto, jota voidaan
soveltaa muihin kuin hanke-ehdotuslomakkeessa mainittuihin
palveluihin? Missä hinnasto on nähtävissä (esim. nettiosoite)?
Kuinka suuri alennus loppuasiakkaille myönnetään tämän hinnaston hinnoista?

%

