
 
 
Turun Sähköasentaja.net Oy:n yleiset toimitusehdot 
 
Näitä ehtoja noudatetaan Turun Sähköasentaja.net Oy:lta (myöhemmin urakoitsija) tilatuissa 
sähkö- ja kylmäasennustöissä, ellei muista ehdoista ole erikseen kirjallisesti sovittu 
urakoitsijan ja tilaajan välillä. 
Tilaaja hyväksyy oheiset toimitusehdot tilatessaan työn urakoitsijalta. 
 
Veloitusperusteet 

 
Tuntiveloitusperusteisissa töissä urakoitsijan minimiveloitus on kaksi (2) tuntia per 
työtilaus. Tämän jälkeen laskutusyksikkö on yksi (1) tunti jokaiselta alkavalta tunnilta. 
 
Urakoitsijan tuntiveloitus alkaa, kun urakoitsija lähtee toimipisteeltään työkohteeseen, 
ja päättyy urakoitsijan palatessa takaisin toimipisteelleen. 
Toimipiste sijaitsee osoitteessa Fiskarsinkatu 2, 20750 Turku. 
Veloitettavaan työaikaan kuuluvat työsuoritus, matka-aika, työmääräimen täyttö, sekä 
mahdolliset valmistautumistoimenpiteet ja tarvikkeiden noudot. 
 
Myös raporttien ja tarkastuspöytäkirjojen laatiminen, selvitystyö, selvitystyö 
puhelimessa, selvitystyö sähköpostitse, avaimien noudot ja palautukset sekä 
työkohteiden ennakko"laputtaminen" ovat veloitettavaa työtä. 
 
Urakoitsija veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen 
kilometrikorvauksen ajosta toimipisteeltään työkohteeseen ja takaisin. Mikäli 
urakoitsija joutuu ajamaan muita ajoja asiakkaan lukuun (esim. tukku- tai 
varastokäynnit), veloitetaan niistä sama korvaus. 
 
Urakoitsija ei veloita erillistä ateriakorvausta. 
 
Mikäli urakoitsija tarvitsee työkohteessa vuokrattavaa kalustoa kuten telineitä, 
nostimia tms. erikoistyökaluja, pyytää urakoitsija tilaajalta etukäteen luvan niiden 
vuokraamiseen. Urakoitsijalla on oikeus lisätä vuokraamisesta muodostuneisiin 
kustannuksiin 20% kate. 
 
Mahdolliset päivärahat ja majoituskustannukset veloitetaan tilaajalta niiden 
toteutuman mukaisesti. Majoituskustannuksista sovitaan tilaajan kanssa etukäteen. 
Päivärahojen määrät perustuvat verottajan vuosittain ilmoittamiin summiin. 



 
 
Aliurakoitsijoiden käyttö ja kolmannen osapuolen kustannukset 

 
Mahdollisten aliurakoitsijoiden käytöstä sovitaan tilaajan kanssa aina 
tapauskohtaisesti etukäteen. Urakoitsijalla on oikeus lisätä aliurakoitsijoiden laskuihin 
20% kate. 
 
Mahdolliset kolmannen osapuolen toimintaan liittyvät kustannukset, kuten 
energialaitoksen mittarointi- ja kytkentämaksut, murtohälytyslaitteiden ohjelmointityöt 
yms. osoitetaan suoraan tilaajalle. 
 

Laskutusperusteet 
 

Lyhytkestoisissa töissä urakoitsija laskuttaa suoritetut työt ja työkohteeseen toimitetut 
tarvikkeet tilaajalta työn valmistuttua. Pidempikestoisissa töissä 7 päivän jaksoissa tai 
sopimuksen mukaan työn etenemisen mukaisesti. 
 
Urakoitsija on ulkoistanut laskujensa välityksen ja saatavienhallinnan ulkopuoliselle 
taholle. 

 
Laskuissa on 14 vuorokauden maksuaika. 
Mikäli tilaaja ei suorita laskuja niiden eräpäivään mennessä, urakoitsijalla on oikeus 
lopettaa työt kohteessa, kunnes viivästynyt suoritus näkyy urakoitsijan tilillä. 
 
Urakoitsijan laskujen viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan lakisääteisen 
viivästyskoron mukainen. 

 
Urakoitsija ei toimita tilaajalle erillistä tuntilistaa kuitattavaksi, vaan veloitettava 
työtuntimäärä ilmenee laskusta. 
 
Mahdolliset laskuihin liittyvät reklamaatiot tulee osoittaa urakoitsijalle kirjallisesti 
laskujen huomautusajan kuluessa. Kun lasku on maksettu, katsotaan työ 
hyväksytysti vastaanotetuksi. 

 
Tarvikkeet 
 

Urakoitsija toimittaa kohteeseen kaikki projektissa tarvittavat asennustarvikkeet, ellei 
asiasta ole erikseen toisin sovittu tilaajan kanssa. 
Urakoitsijan tiettyä kohdetta varten tilaamilla tarvikkeilla ei ole vaihto- tai 
palautusoikeutta. 
Tarviketoimituksiin liittyvät mahdolliset rahtikustannukset tai toimituskulut maksaa 
tilaaja. 
Kaikki tilaajalle tai työkohteeseen toimitetut ja/tai asennetut tuotteet ovat urakoitsijan 
omaisuutta, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu. 

 



Vakuutukset 
 

Urakoitsijalla on voimassa oleva toiminnan vastuu- ja haltuun uskotun omaisuuden 
vakuutus (IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy), joka korvaa mahdolliset urakoitsijan 
toiminnasta aiheutuvat tilaajan omaisuuteen kohteessa kohdistuvat vahingot. 
Vastuuvakuutuksen omavastuuosuudesta huolehtii urakoitsija. Muista mahdollisista 
vakuutuksista vastaa tilaaja. 

 
Takuu 
 

Urakoitsija myöntää tekemilleen asennuksille kahden (2) vuoden takuun. Urakoitsijan 
toimittamien tarvikkeiden takuu määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti 
(normaalisti 1-5 vuotta tuotteesta riippuen). 

 
Muuta 
 

Urakoitsija on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin. 
Tilaajavastuulain vaatimat tiedot urakoitsijasta on mahdollista tarkistaa 
Tilaajavastuu.fi-palvelusta maksutta. 

 
Yleiset ehdot 
 

Urakoitsijan ja tilaajan välille syntyneeseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen 
lakia. Kaikki urakoitsijan ja tilaajan välille syntyneeseen sopimussuhteeseen liittyvät 
erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia ratkaistaan Varsinais-Suomen 
Käräjäoikeudessa. 

  
 
Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.8.2016 alkaen korvaten kaikki aiemmat 
toimitusehdot. 


