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Päättymässä oleva vuosi on Sievissä ollut edelleenkin kasvun 
vuosi. Kuntaan on rakennettu paljon, mm. uusi päiväkoti ja hy-
vinvointikeskus sekä lähiliikuntapuisto ”Puuhaparkki”. Ensi 
vuonna rakentamistahtimme hidastuu merkittävästi. Suurim-
mat investoinnit ovat kevyen liikenteen väylähankkeita, joiden 
lopullinen toteutuminen on pitkälti kiinni siitä, saavatko hank-
keet valtiolta rahoituspäätöksiä.

Taloudellisesti päättyvä vuosi on Sievin kunnalle ollut heik-
ko, johtuen kunnan saamien verotilitysten merkittävästä vähe-
nemisestä. Tämä johtuu pääosin Verohallinnon toimenpiteis-
tä, kuten tulorekisteristä ja verokorttiuudistuksesta. Verotuksen 
osalta sieviläisten verorasitus pysyy kuitenkin ensi vuonna en-
nallaan. Ensi vuodesta on myös tulossa taloudellisesti haasteel-
linen, vaikka verotuksen ongelmat ovatkin ratkeamassa. Eri-
tyisesti sote-menojen kasvua on odotettavissa.

Syyskuun lopussa Tilastokeskus julkisti uusimman väestöen-
nusteen, joka oli karua luettavaa. Koko Suomen tasolla synty-
vyys on pudonnut todella matalalle. Tänä vuonna Suomessa 
syntyy vain n. 44 000 lasta, kun vielä kymmenen vuotta sitten 
syntyvyys oli yli 60 000 lasta vuodessa. Viimeksi syntyvyys on 
Suomessa ollut näin alhainen 1800-luvun puolivälissä. Sama 
trendi näkyy valitettavasti myös meillä Sievissä. Tänä vuonna 
uusia sieviläisiä oli syyskuun loppuun mennessä syntynyt 42. 
Tästä vuodesta on meillä tulossa jo kuudes perättäinen vuosi, 
jolloin syntyvyys jää matalaksi. Toki syntyvyytemme on kun-
nan väkilukuun suhteutettuna vielä kohtalaisella tasolla, jos 
vertailua tehdään lähialueen samankokoisiin kuntiin.

Varsinkin alakouluikäisten sieviläisten määrä vähenee todella 
nopeasti. Tänä syksynä meillä oli koulujen alkaessa n. 600 ala-
koululaista. Vuonna 2025 syksyllä alakoululaisia on enää noin 
440, eli vähennystä on peräti 160 oppilasta. Koulutoimemme 
rahoitukseen tällä oppilasmäärän vähentymisellä on dramaat-
tiset seuraukset. Tämän hetken valtionosuuslaskelman mukaan 
kunnan saama valtionosuus nettona yhdestä alakouluikäisestä 
on 3930 euroa. Kun tuo luku kerrotaan oppilasmäärällä, pie-
nenee valtionosuutemme alakoululaisten osalta yli 600 000 eu-
roa nykytilanteeseen verrattuna.

Näin nopea oppilasmäärän muutos vaikuttaa vääjäämättä myös 
kuntamme kouluverkkoon. Viime keväästä alkaen kouluverk-
koasiaa onkin selvitetty kunnanhallituksen nimeämässä pal-
veluverkkotyöryhmässä. Olemme keskustelleet asiasta myös 
koululautakunnassa sekä valtuustoseminaareissa. Kuntalaisten 
kuuleminen kouluverkon tulevaisuudesta aloitetaan ensi vuo-
den alkupuolella. Tarkoituksena on löytää laaja yhteinen nä-
kemys Sievin kouluverkosta siten, että valtuusto pystyisi ensi 
vuonna tekemään päätöksiä asiassa. Tavoitteena on, että Sie-
vissä tulee jatkossakin olla useampia elinvoimaisia kyläkou-
luja, joissa annetaan laadukasta opetusta. 

Syntyvyyden väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös 
maamme työikäisen väestön määrään. Tällä hetkellä Sievin työl-
lisyystilanne on hyvä, mutta osalla yrityksistämme on ajoittain 
pulaa työvoimasta. Paras ratkaisu tähän ongelmaan olisi työpe-
räisen maahanmuuton edistäminen. Varsinkin nuoret lapsiper-
heet ovat erittäin tervetulleita muuttamaan Suomeen ja Sieviin!

Toivotan lukijoille rauhallista joulua!
Mauno Ranto

kuntat iedote

4 
2019

ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa

Kunnanjohtajan 
terveisiä

Kunnanvaltuusto päättää kokouksessaan 12.12.2019 Sie-
vin kunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 
-2022 kunnanhallituksen esityksen pohjalta. Tästä talous-
arvioesityksestä nyt muutamia huomioita.
 
Kunnan veroprosentteja ei nostettu, vaikka painetta nos-
toon olikin. Talousarvio jäi 189 000 € alijäämäiseksi, 
mutta se laadittiin mahdollisimman realistisesti, sisältä-
en monia lautakuntien nimeämiä säästöjä. Kuntastrategi-
asta johdetut talousarviovuoden tavoitteet ovat: asukas-
luvun laskun pysäyttäminen, työperäisen maahanmuuton 
edistäminen, talouden tasapainottaminen, palveluverkko-
uudistuksen toimeenpanon aloitus ja henkilöstön työhy-
vinvointikyselyn toteuttaminen.

Talousarvion rakenne on samanlainen kuin edellisinä vuo-
sina. Se perustuu kuntastrategiaan ja taloussuunnitelma-
kauden tavoitteisiin. Talousarvion käyttötalousosa sisäl-
tää määrärahat ja tuloarviot lautakunnittain ja tehtävittäin 
sekä näille tehtäville asetetut tavoitteet. Lautakuntia on 
pyydetty nimeämään tavoitteista vähintään yksi sitovak-
si tavoitteeksi. Lautakuntien määrärahat ovat valtuustoon 
nähden sitovia menot ja tulot erikseen. Tuloslaskelmaosas-
sa ovat arviot verotulojen ja valtionosuuksien määristä 
sekä rahoituskuluista ja tuotoista. Investointiosa sisältää 
sitovalla tasolla hankkeittain jaoteltuna talousarviovuo-
den ja suunnitelmavuosien investoinnit. Rahoitusosa si-
sältää arvion otto- ja antolainojen muutoksista.

Kuntastrategiassa vuosikatetavoite olisi ollut yli 2 milj. 
euroa, mutta vuoden 2020 talousarviossa vuosikate jää nyt 
alle puoleen eli 0,90 milj. euroon. Suunnitelmavuosilla ta-
louden tasapainottamiseen on käytettävä useita eri työka-
luja, joista palveluverkkouudistus on yksi tärkeimmistä. 
Vuosien 2017-2019 investointivauhti näkyy talousarvion 
kohonneina poistoina ja muina käyttömenoina, vaikutus 
lähinnä sosiaali- ja terveysmenoissa, mutta toki myös pa-
rantuneena palvelutarjontana. Sosiaali- ja terveysmenot 
nousivat vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon verrat-
tuna 1,2 milj. euroa ja vuoteen 2018 peräti 2 milj. euroa. 
Kunnan käyttötalouden nettomenot nousevat 4,7 % ver-
rattuna kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon ja 7,8 
% verrattuna tilinpäätökseen 2018. Tämän tason vuosit-
taisia nousuja ei kunnan kantokyky jatkossa kestä, vaan 
menojen kasvua on hillittävä; laitetaan suu säkkiä myöten.
 
Talousarvio vuodelle 2020 sisältää 1 386 700 euron net-
toinvestointimenot. Näistä suurin erä on kevyenliiken-
teen väylien rakentamisen kuntaosuudet 760 000 euroa. 
Valokuituhankkeiden kuntarahoitukseen on varattu 224 
800 euroa ja maan hankintaan 185 000 €, lisäksi on vielä 
muita pienempiä hankkeita. Investoinnit rahoitetaan pää-
osin lainarahalla ja vuoden 2020 lopussa lainojen koko-
naismäärän arvioidaankin olevan jo noin 21,9 milj. eu-

roa eli 4 500 euroa asukasta kohti. 

Sievissä on edelleen reipas tekemisen meininki ja työttö-
myysprosentti on jatkanut laskuaan hienosti. Lähivuosien 
haasteetkin ovat varmasti hallittavissa ja voitettavissa, jos 
niin yhdessä päätetään, kääritään hihat ja tartutaan työhön.

Hyvää joulua ja onnea uuteen vuoteen! 

Marja Korkeakangas

Sievin kunnan talousarvio vuodelle 2020
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO 
Sievin kunta  Sitovuus*) Määrärahat Tuloarviot 
KÄTTÖTALOUSOSA       
Keskusvaalilautakunta B 0 0 
Kunnanvaltuusto B 59 161 0 
Tarkastuslautakunta B 21 857 0 
Kunnanhallitus B 22 165 200 701 840 
Koululautakunta B 12 623 125 455 526 
Vapaa-aikalautakunta B 1 801 952 475 043 
Ympäristölautakunta B 217 596 103 540 
Tekninen lautakunta B 4 772 387 5 409 220 
Välisumma   41 661 278 7 145 169 
TULOSLASKELMASOSA       
Verotulot B   16 023 000 
Valtionosuudet B   19 445 000 
Korkotulot B   26 080 
Muut rahoitustulot B   22 700 
Korkomenot B 99 100   
Muut rahoitusmenot B 1 250   
Satunnaiset erät       
Välisumma   100 350 35 516 780 
INVESTOINTIOSA       
Kunnanhallitus       
      maan osto N 185 000   
     valokuituhankkeen I kuntarahoitusosuus N 46 800   
     valokuituhankkeen II kuntarahoitusosuus N 178 000   
Tekninen lautakunta       
      kaavateiden rakentaminen ja per.kor. N 760 000   
     kaavateiden päällystys N 65 900   
    sammutusvesikaivo asemakylälle N 31 000   
Vapaa-aikalautakunta       
    Traktorimönkijä   15 000   
Koululautakunta       
     Korhosen koulun maalämpö N 90 000   
   koulutoimen kalustoa N 15 000   
Välisumma   1 386 700 0 
RAHOITUSOSA       
Antolainauksen muutokset       
    Antolainasaamisten lisäys       
   Antolainasaamisten vähennys     432 600 
Lainakannan muutokset       
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys B   6 000 000 
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys   1 015 520   
   Lyhytaikaisten lainojen muutos   5 000 000   
Oman pääoman muutokset       
Vaikutus maksuvalmiuteen     69 299 
Välisumma   6 015 520 6 501 899 

TALOUSARVION LOPPUSUMMA   49 163 848 49 163 848 
*) N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomäääräraha/-tuloarvio   
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Tiekkö-kirjastot ovat ottaneet käyttöön mobiilikir-
jastokortin. Voit käyttää mobiilikorttia perinteisen 
kirjastokortin tapaan. Löydät kortin verkkokirjas-
tosta omista tiedoista kohdasta Kirjastokortti. Vii-
vakoodista kannattaa ottaa näyttökuva ja laittaa 
se omiin suosikkikuviin, niin mobiilikirjastokortti 
löytyy nopeasti matkapuhelimesta lainaustilan-
teessa. Kysy lisää kirjastolta.

Kirjastolle on saatu 
uutta lainattavaa: 3 
kpl Sievi Futsalin 
kausikortteja. Kort-
tien laina-aika on 1 
viikko, eikä lainaa 
voi uusia tai varata 
etukäteen.

Keväällä on taas 
luvassa tukea säh-
köisten palveluiden 
ja laitteiden käyt-

töön. Digiklinikka on kirjastolla to 16.1 klo 12 – 
15 ja ti 22.2. klo 12 – 15. Jos kaipaat apua, niin 
tule piipahtamaan. Ota halutessasi mukaan oma 
kännykkä, tabletti tai tietokone sekä tarvittaessa 
tunnistetiedot haluamaasi palveluun. Digineu-
vontaa antaa Sami Vuolteenaho Aikuisten digi-
taidot –hankkeesta.

Etäkäyttöinen eMagz -palvelu tulee käyttöön tam-
mikuun aikana. Kotoa käsin voi lukea 68:aa koti-
maista aikakauslehteä Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan yhteisen ekirjaston alueella. Lisenssejä 
(käyttölupia) on 1 – 4 kpl/lehti. 

Päivitä yhteystietosi ajan tasalle. Helmikuussa 
kirjastolla tarkistetaan tehostetusti kaikkien asi-
akkaiden yhteystietojen ajantasaisuus. Postit-
se lähetettävät muistutukset, laskut ja noutoil-
moitukset tulevat kalliiksi, siksi toivotaan, että 
mahdollisimman moni päivittää yhteystietonsa 
(sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero) ja il-
moitusasetukset. Kirjasto ei saa muuttuneita yh-

teystietoja Väestörekisterikeskuksesta.

Kruununjalokivi kiiltämään –hankkeessa tapah-
tuu: 
Viikolla 6 vietämme lukemisen teemaviikkoa yh-
dessä varhaiskasvatuksen ja muiden hankkeen 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Viikon aikana 
voit bongata #päiväniltasatuvinkit-tunnisteella 
lukuvinkkejä kirjaston somekanavista. Torstai-
na 6.2. kirjasto on auki klo 20 asti, ja luvassa on 
erityistä ohjelmaa. Juhlistamme samalla myös 
lauantaista Lainan päivää. Tiedotamme illan oh-
jelmasta tarkemmin lähempänä!

Joulun ajan poikkeusaukiolot 

Kirjasto on avoinna ma 23.12 klo 11-15.
Kirjasto on suljettu ti 24.12. – la 28.12.
Kirjasto on avoinna ti 31.12. klo 11-15
Kirjastoauto ei liikennöi 23.12.2019 – 6.1.2020.

Koulujen joululoman aikana 22.12.2019-6.1.2020 Sievin kun-
nan varhaiskasvatus toimii supistetusti. Henkilökunnan vuo-
silomat keskitetään kyseiselle ajanjaksolle ja toimintayksiköis-
tä avoinna on päiväkoti Linnunlaulu, osoite Juolukkatie 10. 

Koulujen/varhaiskasvatuksen loma-aikoina suositellaan lo-
maa lapsille, joilla ei ole vanhempien työstä tai opiskelusta 
johtuen varhaiskasvatuksen tarvetta. 

Joulunajan hoidontarpeen varaukset tulee ilmoittaa viimeis-
tään to 5.12.2019.

Mukavaa joulunodotusta! 
Varhaiskasvatuspalvelut      

Sievin Vuokrakodeilla on tarjolla muutamia vapaita perheasuntoja, 
kuten esimerkiksi:

 Mäkitie 1 C 8    2h+k+k, 57,5m²  534,64€/kk  Siisti kaksio
 Jussintie 35 B 5  3h+k+s 72m2 698,40 €/kk Remontoitu kolmio
 Rantatie 1 E 14  3h+k+s 75m2 661,56 €/kk Siisti kolmio

Katso nämä ja muut vapaat tai vapautuvat vuokrakotimme 
uudistetuilta kotisivuiltamme www.sievi.fi/sievinvuokrakodit

Yhteystiedot toimistosihteeri   toimitusjohtaja
  Taina Pakkala   Tuomas Kokkonen
  p. 044 4883 204  p. 044 4883 318
	 	 taina.pakkala@sievi.fi		 	 tuomas.kokkonen@sievi.fi

kuntat iedote

Jouluksi 
uuteen kotiin!

Varhaiskasvatuspalvelut 
tiedottaa     

Terveisiä kirjastosta
Joulu on kirjojen ja lukemisen aikaa. Hyvää ja rauhallista joulua!

VAPAA-AIKATOIMI toteuttaa har-
rastekyselyn, joka on tarkoitettu 
kaikille 7 – 19 vuotiaille sieviläi-
sille lapsille ja nuorille. 

KYSELYN tarkoituksena on sel-
vittää mitä lapset ja nuoret ajat-
televat harrastamisesta, millaisia 
harrastuksia heillä on sekä mit-
kä tekijät mahdollisesti ovat har-
rastamisen esteinä. Kysely on 
avoinna 25.1.2020 saakka. Tulok-
sia käytetään hyväksi toiminnan 
suunnittelussa sekä hyvinvointi-
työn raportoinnissa. 1-2 luokka-
laiset vastaavat kyselyyn huolta-
jansa kanssa ja 3-9 luokkalaiset 
vastaavat kyselyyn koululla opet-
tajansa johdolla. 

VAPAA-AIKATOIMEN puolesta 
toivotaan, että myös mahdollisim-
man moni peruskoulunsa päättänyt 

nuori vastaisi kyselyyn. Lukiolai-
sia tiedotetaan kyselystä Wilman 
kautta ja muille tieto kyselystä py-
ritään saamaan lehden ja some-ka-
navien välityksellä.   

KYSELYYN voi vastata nimet-
tömänä oheisen qr-koodin kaut-
ta.  Tiedon keruusta ja käsittelystä 
vastaa Sievin kunta. 

Nuori, vastaa 
harrastekyselyyn

Kunnantalo  
pidetään suljettuna  

23.12.2019 – 6.1.2020.  
Hyvää Joulun aikaa! 
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Tätä kirjoitettaessa verkkohankkeiden rakentamisen tilanne on seuraavanlainen: 
 

Merijärvi  
Verkko on valmistunut 2018 
joulukuun loppuun mennessä. 
Valmiin verkon pituus on n. 
111km. Kytkettyjä asiakkaita on 
noin 250kpl, rakennettuja liittymiä 
on noin 280 kpl, jotka tulevat 
käyttöön sitä mukaa, kun 
asiakkaiden toisille operaattoreille 
olevat määräaikaiset sopimukset 
päättyvät. 
Tukikelpoiset kustannukset 
alittuivat 98 406€, josta Merijärven 
kunnalle palautettiin kunnan 
maksamaa kuntaosuutta takaisin 
26 190€. 
 

Sievi Haikola-Korhonen 
Viimeisiä maanrakennustöitä 
on tehty yhdessä Verkko-
Korpelan kanssa Marjatie-
Mustikkatie-Järvitie alueella. 
Talopääasennuksia ja 
käyttöönottoja tapahtuu vuoden 
loppuun saakka. Hanke-aika 
päättyy 2019 joulukuun 
lopussa, jolloin verkon pituus 
on n. 205 km. Rakennettuja 
liittymiä on 782, joista tällä 
hetkellä käytössä on 670 
liittymää. 
 

Sievi 2 
Runkoverkko on valmis ja 
talopäitä rakennetaan vielä 
ensi kesänä. 
Asiakkaita on 349, joista 
käytössä on 35 kpl. 
Asennuksia ja 
käyttöönottoja tehdään 
talven yli, samalla tavalla, 
kuin Haikola-Korhosen 
alueella viime talvena. 
Sievi 2 hankeaika päättyy 
2020 joulukuussa. 
 

Alavieska 
Verkosta on valmiina yli 80%.  
Rakennettuja liittymiä on 691, 
joista käytössä on 235 liittymää.  
Asennuksia ja käyttöönottoja 
tehdään talven yli, samalla 
tavalla, kuin Haikola-Korhosen ja 
Sievi 2 alueilla. Alavieskan 
hankkeen hankeaika päättyy 
myös 2020 joulukuussa. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

           Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja JUKKA LINNA 
 

 

  Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan palvelutoiminta on käynnistynyt toden teolla tämän vuoden 
aikana Merijärven verkon valmistuttua viime vuoden lopussa. Tämän vuoden aikana myös Sievissä ja 
Alavieskassa ovat ensimmäiset käyttäjät päässeet nauttimaan nopeista yhteyksistä. 
Osuuskunnan näkökulmasta erityisen ilahduttavaa on ollut se, että verkon rakentamiskustannukset näyttävät 
jäävän ainakin jonkin verran arvioitua alhaisemmiksi. Lisäksi liittyjämäärä on hyvällä tasolla. Verkon nopeus 
on alueen parasta tasoa eli 200 MB/s, mikä näkyy erityisesti pilvipalveluiden sujuvuutena. Moni käyttäjä 
arvostaa myös kuukausimaksuun sisältyvää nopeaa ja häiriötöntä televisiopalvelua. 
 

 Alavieskassa rakentaminen eteni ripeästi, verkko saatiin lähes valmiiksi ennen pakkasten tuloa. 
Käyttöönotot ja talopäiden asennukset jatkuvat talven aikana, ja suurin osa Alavieskalaisista pääsee tiedon 
valtatielle täydellä vauhdilla lähikuukausien aikana. Sievissä Kiiskilän ja Jokikylän suunnassa työt jatkuvat 
vielä ensi kesänä. Jo nyt voi kuitenkin luvata, että vuoden päästä Jokiverkon alueella ollaan saatu 
rakentamistyöt tehtyä ja päästään nauttimaan sujuvista yhteyksistä.  
 

 Odotan myös mielenkiinnolla uusien verkon kautta saatavien palveluiden läpimurtoa. Iot-palveluista 
paljon puhutaan, mutta tällä hetkellä ne ovat vielä harvojen ulottuvilla.  
IotAika tuo mielenkiintoisia palveluita helposti saataville. Erilaiset turva-, etäohjaus ja valvontapalvelut 
voidaan toteuttaa luotettavasti ja kustannustehokkaasti kuituverkon kautta. Tällä saralla kehitys on juuri nyt 
läpimurtovaiheessa. Muutaman vuoden kuluttua vaikkapa kodin eri teknisten järjestelmien käyttö ja seuranta 
omalla puhelimella tai päätelaitteella paikasta ja ajasta riippumatta on osa elämäämme. 
 

 Toki Jokiverkon tähänastiselle taipaleelle on pieniä murheitakin mahtunut. Laskutuksen kanssa on ollut 
haasteita, saimme paljon toivotun 1kk kuukausilaskutuksen toimimaan syyskuun alusta. liitosvikoja on 
jouduttu korjaamaan jonkin verran varsinkin Alavieskassa. Kiitämme asiakkaita kärsivällisyydestä ja 
pahoittelemme, että ongelmien ratkaisuun on välillä kulunut liikaa aikaa. Asiat saadaan kyllä kuntoon, mutta 
emme ole kaikkea ehtineet tai pystyneet tekemään samaan aikaan verkon rakentamiskiireiden kanssa. 
 

 Osuuskunnan hallituksen puolesta haluan kiittää Jokiverkon henkilökuntaa hyvästä työstä, jota olette 
tehneet uuden palvelun rakentamisessa. Lisäksi haluan kiittää omistajakuntien luottamushenkilöitä ja 
viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja yhteishengestä, jonka avulla on saatu ihmeitä aikaiseksi. Kiitokset myös 
kaikille teille, jotka olette liittyneet Jokiverkon asiakkaiksi. Ilman teidän kaikkien luottamusta ja tukea 
Jokiverkkoa ei olisi.  

 Toivotan kaikille Jokiverkon asiakkaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille rauhallista joulua ja 
menestyksekästä tulevaa vuotta.    
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Asiakkaita on 349, joista 
käytössä on 35 kpl. 
Asennuksia ja 
käyttöönottoja tehdään 
talven yli, samalla tavalla, 
kuin Haikola-Korhosen 
alueella viime talvena. 
Sievi 2 hankeaika päättyy 
2020 joulukuussa. 
 

Alavieska 
Verkosta on valmiina yli 80%.  
Rakennettuja liittymiä on 691, 
joista käytössä on 235 liittymää.  
Asennuksia ja käyttöönottoja 
tehdään talven yli, samalla 
tavalla, kuin Haikola-Korhosen ja 
Sievi 2 alueilla. Alavieskan 
hankkeen hankeaika päättyy 
myös 2020 joulukuussa. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

           Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja JUKKA LINNA 
 

 

  Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan palvelutoiminta on käynnistynyt toden teolla tämän vuoden 
aikana Merijärven verkon valmistuttua viime vuoden lopussa. Tämän vuoden aikana myös Sievissä ja 
Alavieskassa ovat ensimmäiset käyttäjät päässeet nauttimaan nopeista yhteyksistä. 
Osuuskunnan näkökulmasta erityisen ilahduttavaa on ollut se, että verkon rakentamiskustannukset näyttävät 
jäävän ainakin jonkin verran arvioitua alhaisemmiksi. Lisäksi liittyjämäärä on hyvällä tasolla. Verkon nopeus 
on alueen parasta tasoa eli 200 MB/s, mikä näkyy erityisesti pilvipalveluiden sujuvuutena. Moni käyttäjä 
arvostaa myös kuukausimaksuun sisältyvää nopeaa ja häiriötöntä televisiopalvelua. 
 

 Alavieskassa rakentaminen eteni ripeästi, verkko saatiin lähes valmiiksi ennen pakkasten tuloa. 
Käyttöönotot ja talopäiden asennukset jatkuvat talven aikana, ja suurin osa Alavieskalaisista pääsee tiedon 
valtatielle täydellä vauhdilla lähikuukausien aikana. Sievissä Kiiskilän ja Jokikylän suunnassa työt jatkuvat 
vielä ensi kesänä. Jo nyt voi kuitenkin luvata, että vuoden päästä Jokiverkon alueella ollaan saatu 
rakentamistyöt tehtyä ja päästään nauttimaan sujuvista yhteyksistä.  
 

 Odotan myös mielenkiinnolla uusien verkon kautta saatavien palveluiden läpimurtoa. Iot-palveluista 
paljon puhutaan, mutta tällä hetkellä ne ovat vielä harvojen ulottuvilla.  
IotAika tuo mielenkiintoisia palveluita helposti saataville. Erilaiset turva-, etäohjaus ja valvontapalvelut 
voidaan toteuttaa luotettavasti ja kustannustehokkaasti kuituverkon kautta. Tällä saralla kehitys on juuri nyt 
läpimurtovaiheessa. Muutaman vuoden kuluttua vaikkapa kodin eri teknisten järjestelmien käyttö ja seuranta 
omalla puhelimella tai päätelaitteella paikasta ja ajasta riippumatta on osa elämäämme. 
 

 Toki Jokiverkon tähänastiselle taipaleelle on pieniä murheitakin mahtunut. Laskutuksen kanssa on ollut 
haasteita, saimme paljon toivotun 1kk kuukausilaskutuksen toimimaan syyskuun alusta. liitosvikoja on 
jouduttu korjaamaan jonkin verran varsinkin Alavieskassa. Kiitämme asiakkaita kärsivällisyydestä ja 
pahoittelemme, että ongelmien ratkaisuun on välillä kulunut liikaa aikaa. Asiat saadaan kyllä kuntoon, mutta 
emme ole kaikkea ehtineet tai pystyneet tekemään samaan aikaan verkon rakentamiskiireiden kanssa. 
 

 Osuuskunnan hallituksen puolesta haluan kiittää Jokiverkon henkilökuntaa hyvästä työstä, jota olette 
tehneet uuden palvelun rakentamisessa. Lisäksi haluan kiittää omistajakuntien luottamushenkilöitä ja 
viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja yhteishengestä, jonka avulla on saatu ihmeitä aikaiseksi. Kiitokset myös 
kaikille teille, jotka olette liittyneet Jokiverkon asiakkaiksi. Ilman teidän kaikkien luottamusta ja tukea 
Jokiverkkoa ei olisi.  

 Toivotan kaikille Jokiverkon asiakkaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille rauhallista joulua ja 
menestyksekästä tulevaa vuotta.    
 

Tilanne 
tällä 
hetkellä

Tämä julkaisu on Jokilaaksojen Kuituverk-
ko Osuuskunnan ensimmäinen asiakaskirje. 
Tässä kirjeessä kerromme osuuskunnasta, va-
lokuituhankkeiden kuulumisista ja valokuidun 
hyödyntämisestä jokapäiväisessä elämässä.

 Valokuituverkon rakentaminen on merkit-
tävä investointi kunnille. Kyseessä on sijoi-
tus infraan, joka auttaa pitämään maaseudun 

asuttuna ja elävänä. Kaikki eivät voi, eivät-
kä halua asua kehä kolmosen sisäpuolella.

 Toimivat tietoliikenneyhteydet palvelevat 
niin yksityisiä henkilöitä, kuin yrityksiäkin. 
Takana ovat ajat, jolloin kaikki palvelut oli-
vat saatavilla omassa kylässä. Yhä enenevässä 
määrin vakuutusyhtiöt, verottaja, Kela, pankit 
ja monet muut kaupalliset toimijat keskittä-

vät palveluitaan verkkoon. Myös monen työ-
, tai opiskelupaikka voi olla etämahdollisuu-
den myötä kotona.

 Omat haasteensa palveluiden käyttöön tuo 
osaamisen tai kiinnostuksen puute. 

  JANNE KURIKKALA

Valokuituhankkeita suunniteltaessa Sievin ja 
Merijärven kuntien alueella oli Viestintäviras-
ton tarjontaselvityksen mukaan käytettävissä 
nopea laajakaista vain alle viidelle prosentil-
le (n. 1 %) käyttäjistä. 

Kaupallinen operaattori oli aloittanut kiintei-
den verkkojen alasajon, joka johtaisi siihen, 
että kuntalaiset olisivat eriarvoisessa asemas-
sa. Haja-asutusalueella jäisivät asukkaat ilman 
nopeaa verkkoa. Operaattorit ovat yleensä 
kiinnostuneita rakentamaan taajamaverkko-
ja investointien nopean takaisinmaksun vuok-
si. Operaattoreiden tarjoamat mobiiliyhteydet 
eivät ole riittäviä nopeaan ja luotettavaan tie-
donsiirtoon. Kunnan asukkaat ja yritykset tar-
vitsivat vakaata ja nopeaa valokuituverkkoa. 

Nykyaikaiset koneet ja laitteet vaativat no-
pean ja vakaan yhteyden, jota ei mobiilina 
voida kaikkialle toteuttaa. Tästä johtuen kun-
nat halusivat rakentaa kuntalaisille valokuitu-

tekniikkaan perustuvan nopean laajakaistaver-
kon, joka on käytettävyydeltään pitkäikäinen 
ja toimintavarma sekä vastaisi tulevaisuuden 
nopeuksiin ja vaatimuksiin. 

JOKIVERKKO

Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta on 
15.3.2016 Merijärven ja Sievin kunnan toi-
mesta perustettu kunnallinen osuuskunta, joka
perustamissopimuksen mukaisesti on voittoa 
tavoittelematon osuuskunta. Sen tehtävänä on 
mahdollistaa nykyaikaiset tietoliikenneyhte-
ydet kuntien alueelle. Alavieskan kunta liit-
tyi osuuskuntaan syksyllä 2018. 

Osuuskunta toteuttaa verkkoa sekä omana 
työnä että ostopalveluiden kautta. Osuus-
kunnasta käytetään puhekielessä lyhennys-
tä Jokiverkko. Alkumarkkinoinnissa ja hank-
keen alussa liittymän nopeudeksi ilmoitettiin, 
ja ensimmäisissä käyttöönotoissa myös toteu-

tettiin, 100/100 Mb/s. Laitteet on suunnitel-
tu 1 Gb/s nopeuden toteuttamiseksi. Suun-
nittelu toteutettiin Viestintäviraston ohjeita 
noudattaen open access -periaatteella. Han-
ketoteuttaja valvoi toteutuvan verkkosuunni-
telman laatua. 

Hanke noudattaa Manner-Suomen Maaseu-
tuohjelmassa 2014-2020 asetettua aluemääri-
telmän ehtoja ja kriteerejä eli hanke kohdistuu 
NUTS5 pienemmälle aluetasolle ja sen koko-
naiskustannusarvio ei ylitä 2 miljoonaa euroa. 

Merijärven ja Sievin Haikola-Korhosen 
alueen verkkohankkeiden rahoittajana toi-
mii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2014 – 2020.
Sievi 2 ja Alavieskan hankkeissa rahoitta-
jana on Liikenne 
ja viestintäviras-
to Traficom.                                                                             

Osuuskunta Jokiverkon kuulumiset

  Toimitusjohtajan terveiset:

Tervehdys lukija!

Sähköinen asiointi helpottaa arkea monin eri 
tavoin. Voit asioida verkkopankissa, katsoa ter-
veystietojasi, uusia reseptin Omakanta –palve-
lussa tai selvittää kulkuvälineiden aikatauluja 
ja paljon muuta. Elämme digitaalisessa yhteis-
kunnassa, joka edellyttää toimivia yhteyksiä, 
älylaitteita ja sähköisiä palveluja sekä osaamis-
ta niiden käyttöön. Arvioidaan, että noin nel-
jäsosalla väestöstä on puutteelliset digitaidot.
Erityisesti ikäihmiset ovat purkaneet huoltaan 
palvelujen saannista, kun kasvokkainen asioin-
ti yhä vähenee. Nuoret ovat näppäriä älylait-
teiden käyttäjiä, mutta asiointi Kelan tai TE 
–toimiston kanssa voi tuottaa hankaluuksia. 

Digiosaaminen on tärkeä hyvinvoinnin vah-
vistamisen väline arjen asioiden hoitamisen 
lisäksi esimerkiksi osallisuuden, sosiaalisten 
suhteiden, työllistymisen tai mielen hyvin-
voinnin edistämisessä. Merkittävää on myös, 
että syrjäytymiskehityksen ja digitaitojen vä-
lillä on yhteys.

Pohjois-Pohjanmaan Digituki –pilotin tavoit-
teena on kehittää tukea niin, että se olisi entis-
tä paremmin kuntalaisten saatavilla ja löydet-
tävissä. Tällä hetkellä tukea on liian vähän tai 
kuntalaiset eivät siitä tiedä.

Julkiset toimijat, kuten kunnat, Kela, Vero tai 
TE –toimistot, ovat velvollisia opastamaan asi-
akasta omien sähköisten palvelujensa käytössä. 
Myös pankit ja muut palvelut opastavat omis-
sa sähköisissä palveluissaan. 
Harva kansalainen uskaltautuu aloittamaan äly-
puhelimen tai tabletin käytön pankkiasioinnis-
ta. Tarvitaan osaamista vahvistavaa tukea, jota 
esimerkiksi vapaaehtoiset vertaisopastajat an-
tavat. Heiltä saa monenlaista tukea laitteiden 
käyttöön tai vaikkapa Yle Areenan tai What-
sAppin käyttöön.

Hanke on koonnut julkisia toimijoita, järjestö-
jä, yrityksiä ja muita toimijoita yhteen tunnis-
tamaan digituen tarpeita ja etsimään keinoja 
niihin vastaamiseksi. Toimijat ovat löytäneet 
toisensa esimerkiksi niin, että kouluttajat, va-
paaehtoiset tai pankkien toimijat opastavat kir-
jaston tiloissa kuntalaisia. Yläkoululaiset ovat 
keränneet luokkaretkirahoja opastamalla ikäih-
misiä tai yritys on mainostanut älypuhelimia 
liittämällä laitteen ja sovellusten opastuksen 
kauppaan.
 Digineuvonnan löydettävyyden pa-
rantamiseksi tavoitteena on tuottaa sekä pape-
risia että sähköisiä esitteitä kunnan digituesta. 
Myös ammattilaiset voivat tiedon avulla ohja-
ta asiakastaan oikeaan paikkaan. Tällä hetkel-

lä kirjastot ovat keskeisiä toimijoita sekä tuen 
antajina että sen mahdollistajina. Myös useat 
eläkejärjestöt ovat tarttuneet tarjottuihin digi-
koulutuksiin.

Suurena haasteena on tavoittaa ne kuntalaiset, 
joilla olisi edellytykset kehittää digivalmiuk-
sia, kehittämään omia digitaitojaan. Parhaita 
puolestapuhujia ovat vertaiset, jotka ovat itse 
kokeneet hyötyvänsä digin mahdollisuuksista 
monin eri tavoin. Kannustetaan ympärilläm-
me olevia ihmisiä tarttumaan digiin ja sen tuo-
miin mahdollisuuksiin!

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on yksi viides-
tä kansallisesta pilotointialueesta, jossa on ku-
luvana vuonna toimeenpantu valtiovaraminis-
teriön digituen mallia. Tulevalle vuodelle on 
jätetty jatkohankehakemus. Digituen valtakun-
nallisena kehittämisen tukijana toimii Väes-
törekisterikeskus tiiviissä yhteistyössä val-
tionvarainministeriön digitukitiimin kanssa. 
Pohjois-Pohjanmaan pilottia hallinnoi Poh-
jois-Pohjanmaan liitto.

projektipäällikkö 
MARJUT PARHIALA

Pohjois-Pohjanmaan Liitto

Digi kuuluu kaikille Jokiverkko käy pyydettäessä näyttä-
mässä Jokiverkon kaapelin.

Tilaa kaapelinäyttö Jokiverkolta 
hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 
3 arkityöpäivää ennen kaivutyötä 
(poikkeuksena hätänäytöt esim. ve-
sijohtovuodot. Hätänäyttö suoritetaan 
välittömästi, kun kyseessä on hengen 
tai omaisuuden vaara.  (Hätänäytös-
tä perimme hinnaston mukaisen mak-
sun.) Tulemme näyttämään tontille 
kaapelin sijainnin ja annamme ajan-
tasaisen kartan. Sijaintikartat on aina 
hävitettävä asianmukaisesti kaivuu-
työn päätyttyä. Määrittelyn mukaan 
kaapelinäyttö suoritetaan pääsääntöi-
sesti veloituksetta.

Kaapelin katkaiseminen aiheuttaa kor-
vausvastuun ja korjauskustannukset 
voivat nousta useisiin tuhansiin eu-
roihin.

Asiakaspalvelu ja kaapelinäytöt:
Sähköpostitse, info@jokiverkko.fi tai 
soittamalla puh. 044-488 3496, 044-
231 2688 ja 044-242 8483.

Tontillasi voi sijaita myös muiden 
upottamia kaapeleita. Ennen kuin kai-
vat tai esim. otat maanäytteitä, poraat 
kalliota tms., täältä löytyy hyvät oh-
jeet: www.kaivulupa.fi

Huomioithan 
seuraavat asiat, 
jos teet tai teetät 
kaivutöitä tontillasi 
tai hallinnoimillasi 
tiealueilla:
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OSUUSKUNTA JOKIVERKON KUULUMISET 

 
Valokuituhankkeita suunniteltaessa Sievin ja Merijärven kuntien alueella 
oli Viestintäviraston tarjontaselvityksen mukaan käytettävissä nopea 
laajakaista vain alle viidelle prosentille (n. 1 %) käyttäjistä.  
 

Kaupallinen operaattori oli aloittanut kiinteiden verkkojen alasajon, joka 
johtaisi siihen, että kuntalaiset olisivat eriarvoisessa asemassa. Haja-
asutusalueella jäisivät asukkaat ilman nopeaa verkkoa. Operaattorit ovat 
yleensä kiinnostuneita rakentamaan taajamaverkkoja investointien 
nopean takaisinmaksun vuoksi. Operaattoreiden tarjoamat 
mobiiliyhteydet eivät ole riittäviä nopeaan ja luotettavaan tiedonsiirtoon. 
Kunnan asukkaat ja yritykset tarvitsivat vakaata ja nopeaa 
valokuituverkkoa.  
 

Nykyaikaiset koneet ja laitteet vaativat nopean ja vakaan yhteyden, jota 
ei mobiilina voida kaikkialle toteuttaa. Tästä johtuen kunnat halusivat 
rakentaa kuntalaisille valokuitutekniikkaan perustuvan nopean 
laajakaistaverkon, joka on käytettävyydeltään pitkäikäinen ja 
toimintavarma sekä vastaisi tulevaisuuden nopeuksiin ja vaatimuksiin.  
 
JOKIVERKKO 
 

Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta on 15.3.2016 Merijärven ja 
Sievin kunnan toimesta perustettu kunnallinen osuuskunta, joka 
perustamissopimuksen mukaisesti on voittoa tavoittelematon 
osuuskunta. Sen tehtävänä on mahdollistaa nykyaikaiset 
tietoliikenneyhteydet kuntien alueelle. Alavieskan kunta liittyi 
osuuskuntaan syksyllä 2018.  
 
Osuuskunta toteuttaa verkkoa sekä omana työnä että ostopalveluiden 
kautta. Osuuskunnasta käytetään puhekielessä lyhennystä Jokiverkko. 
Alkumarkkinoinnissa ja hankkeen alussa liittymän nopeudeksi 
ilmoitettiin, ja ensimmäisissä käyttöönotoissa myös toteutettiin, 100/100 
Mb/s. Laitteet on suunniteltu 1 Gb/s nopeuden toteuttamiseksi. 
Suunnittelu toteutettiin Viestintäviraston ohjeita noudattaen open access 
-periaatteella. Hanketoteuttaja valvoi toteutuvan verkkosuunnitelman 
laatua.  
 

Hanke noudattaa Manner-Suomen Maaseutuohjelmassa 2014-2020 
asetettua aluemääritelmän ehtoja ja kriteerejä eli hanke kohdistuu 
NUTS5 pienemmälle aluetasolle ja sen kokonaiskustannusarvio ei ylitä 2 
miljoonaa euroa.  
 

Merijärven ja Sievin Haikola-Korhosen alueen verkkohankkeiden 
rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020. 
Sievi 2 ja Alavieskan hankkeissa rahoittajana on Liikenne ja 
viestintävirasto Traficom. 
                                                                               

 

  Toimitusjohtajan terveiset 
  JANNE KURIKKALA 
 

    Tervehdys lukija! 
 

Tämä julkaisu on Jokilaaksojen 
Kuituverkko Osuuskunnan 
ensimmäinen asiakaskirje.  
Tässä kirjeessä kerromme 
osuuskunnasta, 
valokuituhankkeiden kuulumisista 
ja valokuidun hyödyntämisestä 
jokapäiväisessä elämässä. 
 

Valokuituverkon rakentaminen 
on merkittävä investointi kunnille. 
Kyseessä on sijoitus infraan, joka 
auttaa pitämään maaseudun 
asuttuna ja elävänä. Kaikki eivät 
voi, eivätkä halua asua kehä 
kolmosen sisäpuolella. 
 

Toimivat tietoliikenneyhteydet 
palvelevat niin yksityisiä 
henkilöitä, kuin yrityksiäkin. 
Takana ovat ajat, jolloin kaikki 
palvelut olivat saatavilla omassa 
kylässä. Yhä enenevässä määrin 
vakuutusyhtiöt, verottaja, Kela, 
pankit ja monet muut kaupalliset 
toimijat keskittävät palveluitaan 
verkkoon. Myös monen työ-, tai 
opiskelupaikka voi olla 
etämahdollisuuden myötä kotona. 
 

Omat haasteensa palveluiden 
käyttöön tuo osaamisen tai 
kiinnostuksen puute.  
Pohjois-Pohjanmaan liitolla on 
käynnissä Digituki pilottihanke, 
josta Marjut Parhiala kertoo tässä 
kirjeessä lisää. 
 
Lisäksi kerromme Maxivisionin 
IPTV-palvelusta. 
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 Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan palvelutoiminta 
on käynnistynyt toden teolla tämän vuoden aikana Meri-
järven verkon valmistuttua viime vuoden lopussa. Tämän 
vuoden aikana myös Sievissä ja Alavieskassa ovat ensim-
mäiset käyttäjät päässeet nauttimaan nopeista yhteyksistä.
Osuuskunnan näkökulmasta erityisen ilahduttavaa on ollut 
se, että verkon rakentamiskustannukset näyttävät jäävän ai-
nakin jonkin verran arvioitua alhaisemmiksi. Lisäksi liitty-
jämäärä on hyvällä tasolla. Verkon nopeus on alueen parasta 
tasoa eli 200 MB/s, mikä näkyy erityisesti pilvipalvelui-
den sujuvuutena. Moni käyttäjä arvostaa myös kuukausi-
maksuun sisältyvää nopeaa ja häiriötöntä televisiopalvelua.

  Alavieskassa rakentaminen eteni ripeästi, verkko saatiin 
lähes valmiiksi ennen pakkasten tuloa. Käyttöönotot ja ta-
lopäiden asennukset jatkuvat talven aikana, ja suurin osa 
Alavieskalaisista pääsee tiedon valtatielle täydellä vauh-
dilla lähikuukausien aikana. Sievissä Kiiskilän ja Jokiky-
län suunnassa työt jatkuvat vielä ensi kesänä. Jo nyt voi 

kuitenkin luvata, että vuoden päästä Jokiverkon alueella 
ollaan saatu rakentamistyöt tehtyä ja päästään nauttimaan 
sujuvista yhteyksistä. 

  Odotan myös mielenkiinnolla uusien verkon kautta saa-
tavien palveluiden läpimurtoa. Iot-palveluista paljon puhu-
taan, mutta tällä hetkellä ne ovat vielä harvojen ulottuvilla. 
IotAika tuo mielenkiintoisia palveluita helposti saataville. 
Erilaiset turva-, etäohjaus ja valvontapalvelut voidaan to-
teuttaa luotettavasti ja kustannustehokkaasti kuituverkon 
kautta. Tällä saralla kehitys on juuri nyt läpimurtovaihees-
sa. Muutaman vuoden kuluttua vaikkapa kodin eri teknisten 
järjestelmien käyttö ja seuranta omalla puhelimella tai pää-
telaitteella paikasta ja ajasta riippumatta on osa elämäämme.

  Toki Jokiverkon tähänastiselle taipaleelle on pieniä mur-
heitakin mahtunut. Laskutuksen kanssa on ollut haasteita, 
saimme paljon toivotun 1kk kuukausilaskutuksen toimi-
maan syyskuun alusta. liitosvikoja on jouduttu korjaamaan 

jonkin verran varsinkin Alavieskassa. Kiitämme asiakkai-
ta kärsivällisyydestä ja pahoittelemme, että ongelmien rat-
kaisuun on välillä kulunut liikaa aikaa. Asiat saadaan kyllä 
kuntoon, mutta emme ole kaikkea ehtineet tai pystyneet te-
kemään samaan aikaan verkon rakentamiskiireiden kanssa.

  Osuuskunnan hallituksen puolesta haluan kiittää Jokiver-
kon henkilökuntaa hyvästä työstä, jota olette tehneet uuden 
palvelun rakentamisessa. Lisäksi haluan kiittää omistaja-
kuntien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita hyvästä yh-
teistyöstä ja yhteishengestä, jonka avulla on saatu ihmeitä 
aikaiseksi. Kiitokset myös kaikille teille, jotka olette liit-
tyneet Jokiverkon asiakkaiksi. Ilman teidän kaikkien luot-
tamusta ja tukea Jokiverkkoa ei olisi. 
  Toivotan kaikille Jokiverkon asiakkaille, henkilökunnalle 
ja yhteistyökumppaneille rauhallista joulua ja menestykse-
kästä tulevaa vuotta.   

Jukka Linna

 Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalta

Television ja viihteen katselutavat ovat muuttuneet viimei-
sen kymmenen vuoden aikana ja perinteisten jakelutapojen 
rinnalle on tullut nykyaikaisia vaihtoehtoja kuten laajakais-
tayhteydellä toimiva IPTV. Lisäkanavalikoimat, tallennus-
ominaisuudet ja ensiluokkainen kuvanlaatu, muun muassa 
näistä syistä IPTV-palveluiden käyttäjämäärä on liikenne- 
ja viestintävirasto Traficomin mukaan kaksinkertaistunut 
Suomessa vuosien 2012-2018 aikana.
.
Jokiverkkolaisten iloksi kuituliittymän hintaan sisältyy Ma-
xivision-etu, johon kuuluu käyttöoikeus kahteen Maxivision 
Peruspalveluun ja neljään Maxivision Mobiilisovellukseen. 
Peruspalvelulla ja siihen kuuluvalla Bonus-kanavapaketilla 
saa laajan valikoiman HD-kanavia, joiden lisäksi tarjolla on 
monipuolinen kattaus yksittäisiä kanavia ja kanavapakette-
ja koko perheen tarpeisiin. Maxivision mobiilisovellus on 
ladattavissa Android- ja Apple-sovelluskaupoista. 

Maxivisionissa kiitosta saa teräpiirtokanavien tarkka kuvan-
laatu, kattava perus- ja lisäkanavavalikoima, Tallennuspal-

velu, jonka avulla ohjelmia voi katsoa juuri silloin kun itse 
haluaa sekä boksin sisältämät sovellukset, joilla iäkkääs-
täkin televisiosta saadaan nykyaikainen. Maxivision boksi 
toimii televisioiden lisäksi missä tahansa HDMI-yhteydel-
lä varustetussa näytössä – pieneenkin tilaan saa siis helpos-
ti TV-palvelut yhdistämällä esimerkiksi tietokoneen näytön 
ja Maxivision boksin.

Maxivision Koko Kodin TV:n ominaisuudet tekevät televi-
sion katselusta helppoa ja yhtenäistä. Kellon ympäri tilatta-
vissa olevia lisäkanavia voidaan katsoa miltä tahansa Maxi-
vision boksilta, eikä rinnakkaistilauksia tai ohjelmakortteja 
tarvita. Tallenteet ovat niin ikään katsottavissa kaikilla bok-
seilla. Bokseja ja mobiililaitteita hallitaan kätevästi yhdeltä 
asiakastililtä. Maxivision boksi on pienikokoinen, joten se 
on helppo ottaa mukaan esimerkiksi kesämökille tai jopa 
ulkomaille – Maxivision toimii kaikkialla EU-alueella. Jo-
kiverkon asiakkaat voivat tilata Maxivision boksin osoit-
teesta maxivision.fi/netplaza, jolloin liittymään kuuluvat pal-
velut aukeavat automaattisesti käyttöön

IPTV-palvelu tuo monipuoliset 
TV-palvelut Jokiverkon kuituliittymiin

 
 

 

 

Huomioithan seuraavat asiat, jos teet tai teetät 
kaivutöitä tontillasi tai hallinnoimillasi tiealueilla: 

 Jokiverkko käy pyydettäessä näyttämässä Jokiverkon kaapelin. 

Tilaa kaapelinäyttö Jokiverkolta hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 3 arkityöpäivää ennen 
kaivutyötä (poikkeuksena hätänäytöt esim. vesijohtovuodot. Hätänäyttö suoritetaan välittömästi, kun kyseessä 
on hengen tai omaisuuden vaara.     (Hätänäytöstä perimme hinnaston mukaisen maksun.) Tulemme näyttämään 
tontille kaapelin sijainnin ja annamme ajantasaisen kartan. Sijaintikartat on aina hävitettävä asianmukaisesti 
kaivuutyön päätyttyä. Määrittelyn mukaan kaapelinäyttö suoritetaan pääsääntöisesti veloituksetta. 

Kaapelin katkaiseminen aiheuttaa korvausvastuun ja korjauskustannukset voivat nousta useisiin tuhansiin 
euroihin. 
Asiakaspalvelu ja kaapelinäytöt: 
Sähköpostitse, info@jokiverkko.fi tai soittamalla puh. 044-488 3496, 044-231 2688 ja 044-242 8483. 
 
Tontillasi voi sijaita myös muiden upottamia kaapeleita. Ennen kuin kaivat tai esim. otat maanäytteitä, poraat 
kalliota tms., täältä löytyy hyvät ohjeet: www.kaivulupa.fi 

___________________________________________________________________________________ 

Jokiverkon liittymätyypit ja niiden hinnat:  

    
 
  

TYYPPI NOPEUS KK HINTA 

LIITTYMÄT Rivitalo 200/200 Mbit/s 29,90 
KOTITALOUKSILLE Rivitalo 1/1Gbit/s 39,90 

 Omakotitalo 200/200 Mbit/s 49,00 
 Omakotitalo 1/1Gbit/s 59,00 
 Lisäliittymä 200/200 Mbit/s 29,90 

 
(samalla tontilla sijaitsevaan 
kytkentäpisteeseen)     

    
    

 

TYYPPI NOPEUS KK HINTA 
(Alv 0) 

KORKEAMMAN   BASIC 100/10 Mbit/s 99,00 
PALVELUTASON BASIC 100/100 149,00 
YRITYSLIITTYMÄT BASIC 200/200 259,00 
_____________________________________________________________________________ 
WLAN asiaa: 

Operaattorilla on testissä CTS kotipäätteen uusi ohjelmistopäivitys. On havaittu, että sukupolven 2 CTS-
laitteiden Wi-Fi verkon 5Ghz kantamaa on tarpeen parantaa. Päivitys jaetaan huoltoikkunan kautta, kun testit 
ovat valmistuneet. Tämä ei vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä. 

Seutuverkkojen keskuudessa laajasti käytössä olevan CTS FWR5-kuitupäätelaitteen lisälaitteeksi on tulossa 
markkinoille WLAN-toistin. FWR-ACEXT -toistimen avulla voidaan WLAN-verkon kantamaa laajentaa 
sisätiloissa.  Tämän uuden WLAN-toistimen asennus on helppoa. Sen liittäminen FWR5-päätelaitteeseen 
tapahtuu yksinkertaisesti vain kunkin laitteen WPS-napin painalluksella. WLAN-toistin toimii heti samassa 
verkossa ja päätelaitteen IP-osoite pysyy samana. Hankimme laitteita jälleenmyyntiin, saatavana joulukuun 
puolivälin jälkeen. Myyntihinta on 69,00 sis.alv.24%, Tiedustelut: info@jokiverkko.fi 

 

Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!     

Operaattorilla on testissä CTS kotipäätteen uusi ohjelmis-
topäivitys. On havaittu, että sukupolven 2 CTS-laitteiden 
Wi-Fi verkon 5Ghz kantamaa on tarpeen parantaa. Päivitys 
jaetaan huoltoikkunan kautta, kun testit ovat valmistuneet. 
Tämä ei vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

Seutuverkkojen keskuudessa laajasti käytössä olevan CTS 
FWR5-kuitupäätelaitteen lisälaitteeksi on tulossa markki-
noille WLAN-toistin. FWR-ACEXT -toistimen avulla voi-
daan WLAN-verkon kantamaa laajentaa sisätiloissa.  Tämän 
uuden WLAN-toistimen asennus on helppoa. Sen liittämi-
nen FWR5-päätelaitteeseen tapahtuu yksinkertaisesti vain 
kunkin laitteen WPS-napin painalluksella. WLAN-toistin 
toimii heti samassa verkossa ja päätelaitteen IP-osoite py-
syy samana. Hankimme laitteita jälleenmyyntiin, saatava-
na joulukuun puolivälin jälkeen. Myyntihinta on 69,00 sis.
alv.24%, Tiedustelut: info@jokiverkko.fi

WLAN 
asiaa


