JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKO-OSUUSKUNTA TIEDOTTAA
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan säännöt, toimintamalli ja hinnastot on uusittu ja päivitetty
vastaamaan nykytilannetta. Näistä tiedotetaan erikseen lisää verkkosivuilla, jotka toimivat osuuskunnan
valokuituhankkeiden tiedotusalustana. Verkkosivujen ulkoasu tullaan uusimaan kevään aikana. Osoite
pysyy samana: www.jokiverkko.fi.
Käyttöliittymä ja hinta
Käyttöliittymien hinta ja siihen vaikuttavat tekijät on tarkistettu ja päivitetty. Valokuiturakentamisen
kustannuksia haluttiin osuuskunnan toimesta selvittää ja tarkistaa kertaalleen, jotta voidaan varmistaa
osuuskunnan talouden kannattavuus ja hallita siihen vaikuttavien muutostilanteiden, kuten mahdollisen
korkotason nousun tuomia riskejä. Alussa tavoiteltu 5-6 kuntajäsenen hallinnoima osuuskunta on tällä
hetkellä kahden kunnan, Merijärven ja Sievin muodostama osuuskunta. Kannattavuustekijöiden
tarkistuksen ja kuntajäsenien pienemmän osuuden johdosta syntyi tarve käyttöliittymien
hinnankorotukseen. Valokuituliittymän kuukausimaksu tulee olemaan 49e kuukaudessa. Hinta ei juuri
poikkea muiden osuuskuntien käyttäjähinnoista. Kuukausimaksulla lyhennetään osuuskunnan velkaa.
Tulevaisuudessa velan vähentyessä osuuskunnan tavoitteena on alentaa kuukausimaksua.
Merijärven kunta pitää kuntalaisten käyttöliittymän hintana 39,90e/kk hankeajan päättymiseen asti eli
vuoden 2018 loppuun. Käyttöliittymän hinta nousee merijärvistenkin osalta 49e:oon vuoden 2019 alusta
lähtien. Rivitaloasuntojen liittymähinta on 29.90e/kk.
Merijärvellä kaikkiin kunnan omistamiin vuokra-asuntoihin, hallinto- ja laitostiloihin sekä vuokrattaviin
toimisto- ja teollisuustiloihin tuodaan valokuitu.

Käyttäjäsopimukset
Osuuskunnan liittymismaksu on 100e ja sillä saa huippunopean 100/100 Mbps valokuituliittymän. Liittymä
rakennetaan valmiiksi päätelaitetta myöten. Merijärvellä on tehty päätös, että kunta maksaa kaikkien
kuituliittymän hankeajalla (2017-2018) tilanneiden merijärvisten 100e:n liittymismaksun. Kyseessä on
kunnan 100-v. lahja kuntalaisille. Hankeajan päättymisen jälkeen liittymän tilaavat maksavat
liittymismaksun itse.
HUOM! Paperisessa kuntatiedotteessa liittymismaksu mainitaan jäsenmaksuna, mutta kyse on
liittymismaksusta, sillä Jokiverkon jäseniä ovat vain kunnat. 100e:n maksulla asiakas tilaa valokuituliittymän.
Hox! Kannattaa huomioida, että Merijärvi 2017 – 2018 -hanke päättyy virallisesti 31.12.2018. Kuituliittymän
saaminen kiinteistöön 100e:n liittymishintaan on mahdollista vain hankeaikana. Valokuituliittymän
tilaaminen hankeajan jälkeen on huomattavasti paljon kalliimpaa. Silloin tilaaja maksaa urakointiin ja
tarvikkeisiin sisältyvät kustannukset itse.

Käyttöönotto
Tilattu liittymä pitää ottaa käyttöön heti, kun yhteys on auki. Jos asiakas on joutunut valokuituyhteyttä
odotellessa ottamaan muulta operaattorilta määräaikaisen sopimuksen, hänen ei tarvitse maksaa kahta
päällekkäistä liittymää, vaan hän siirtyy osuuskunnan operaattorin asiakkaaksi vasta määräaikaisuuden
päätyttyä. Valokuituyhteys aukaistaan, kun entinen liittymä on katkennut.
Osuuskunnan kilpailutus operaattorista on käynnissä. Liittymän tarkempia käyttäjäsopimuksia joudutaan
vielä odottelemaan, sillä ne voidaan hioa lopullisesti vasta kun operaattorivalinta on tehty. Valmistuessaan
ne löytyvät Jokiverkon verkkosivuilta.

Osuuskunnan tehtävä
Osuuskunta vastaa vain verkon rakentamisesta ja päätelaitteen asentamisesta/toimivuudesta asiakkaan
kiinteistöön hankerahoitukseen liittyvien tukipäätökseen sisältyvien ehtojen mukaisesti. Osuuskunta ei
vastaa muista sisäasennuksista, ts. päätelaitteen kytkemisestä tietokoneeseen, televisioon tai muuhun
laitteeseen eikä myöskään huolla tai tarkasta tms. asiakkaan tietokoneita. Asiakas vastaa itse
tietokoneidensa toimivuudesta, huollosta, asennuksista ja päivityksistä ym. Mikäli tarvitset tukea
tietokoneen huoltoon, päivitykseen tms., osuuskunta neuvoo ulkopuolisten IT-palvelujen hankkimisessa.
Valokuituliittymän päätelaitteen käyttöohjeet tulevat laitteen matkassa ja niitä saa myöhemmin
tarvittaessa osuuskunnalta. Jos asiakas päättää lisäksi hankkia IPTV -boxin, sen käyttöohjeista vastaa
laitteen myyjä.
Asia, joka on askarruttanut muutamia tilaajia koskien kiinteistön myyntiä; Päätelaite kuuluu liittymään, ei
kiinteistöön. Jos omakotitalon omistaja myy kiinteistön, hän luovuttaa päätelaitteen osuuskunnalle siinä
tapauksessa, että uusi omistaja ei halua ottaa liittymää heti käyttöön. Kun uusi omistaja haluaa ottaa
liittymän käyttöön, hän tekee liittymätilauksen ja saa päätelaitteen osuuskunnalta, jolloin hän siirtyy myös
osuuskunnan operaattorin asiakkaaksi.
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