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Hyvä asiakkaamme,
haluamme kertoa teille hieman kuulumisia valokuiturintamalta. Yhtiön alkuaika on ollut hyvin kiireistä yhtiön toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä. Olemme saaneet paljon aikaiseksi, mutta matkan varrella on ollut myös monenlaisia haasteita. Kiitos kärsivällisyydestä!
Valtiontuen 4,6 M€ saaminen on viivästynyt, jonka takia tämän kesän rakentamisen aloitus
viivästyi. Käynnistimme keväällä omistajakunnille suunnatun 5 M€ suuruisen osakeannin
paikkaamaan valtiontuen puuttumista. Kaikki 10 omistajakuntaamme ovat päättäneet osallistua osakeantiin. Seitsemän kunnan osakeantipäätös on saanut lainvoiman, mutta kolmen kunnan päätöksen osalta on tehty valitukset hallinto-oikeuteen. Seitsemän omistajakunnan lainvoimaisen päätöksen avulla omistajakunnat rahoittavat yhtiön toimintaa 3,1
M€:lla, jolla voidaan varmistaa yhtiön liiketoiminnan normaali jatkuminen. Menestyäkseen
yhtiö tarvitsee lisää valokuituverkon käyttäjiä. Osakeannissa kerätty pääoma käytetäänkin
uusien asiakkaiden hankintaan sekä Kuntarahoituksen lainojen hoitamiseen ja laajakaistahankkeiden viimeistelyyn.

Yhtiön toiminnan kehittäminen
Yhtiötä on kehitetty hyvin voimakkaasti ja tarvetta on jatkaa yhtiön ja palveluiden kehittämistä. Toiminnan kehittämisen päätavoitteina on palvelun parantaminen ja toiminnan tehostaminen, jonka hyödyt pyrimme siirtämään asiakkaiden eduksi. Vuonna 2016 yhtiössä
tehtiin monia isoja päätöksiä ja muutoksia:
• Alkuvuodesta laajennettiin ja uudistettiin internetpalvelutuotevalikoimaa
(Valonetti-tuotteet)
• Alkukesästä yhtiö päätti itse alkaa internetpalvelujen tuottajaksi
• Kesällä asiakaspalvelu otettiin omiin käsiin
• 1.9.2016 käynnistettiin oma internetpalvelutuotanto
• Syksyllä solmittiin merkittäviä yhteistyösopimuksia operaattorikumppaneiden
kanssa, joilla varmistettiin laadukas runkoverkko kuntien verkkojen välille
• Loppuvuodesta uudistettiin internetpalvelutuotteet taloyhtiöille ja huoneistoille
• Rakennuskauden aikana rakennettiin valokuituverkkoa yhteensä 533km ja
noin 900 valokuituliittymää
Yhtiön toiminnan kehittäminen on jatkunut tänä vuonna. Kevään aikana olemme valmistelleet kustannusperusteista liittymähinnoittelua. Lisäksi olemme neuvotelleet TV-palveluiden
sisällyttämisestä Valonetti-tuotteisiimme.
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Kustannusperusteinen hinnoittelu
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n liiketoiminnan tarkoituksena on ollut alusta alkaen
edistää laadukkaiden, huippunopeiden ja toimintavarmojen tietoliikenneyhteyksien saatavuutta Keski-Suomen alueella. Nyt haluamme mahdollistaa entistäkin laajemman valokuituliittymien saatavuuden muuttamalla toimintamalliamme kustannustehokkaan rakentamisen suuntaan. Tehokkaasta rakentamisesta syntyneet säästöt ohjaamme suoraan asiakkaiden hintoihin. Katso lisätietoja verkkosivuiltamme: www.ksvv.fi
Olemme siirtymässä 1.10.2017 uuteen kustannusperusteiseen hinnoitteluun. Valokuituliittymän hintaan vaikuttaa asunnon, yrityksen, loma-asunnon tai muun kiinteistön etäisyys
liityntäpisteestä. Ennen siirtymistä uuteen hinnoittelumalliin, asiakas voi varmistaa liittymän saatavuuden edullisella tarjoushinnalla 30.9.2017 asti. Liittymätilauksen lisäksi asiakkaalta edellytetään 24 kk:n pituista Valonetti-internetpalvelusopimusta.

* Kampanjahintaan liittyy tilaajamäärään perustuva ehto.

TV-palvelu
Haluamme parantaa palveluitamme jatkuvasti ja sen myötä tuomme 1.10.2017 alkaen TVpalvelun asiakkaidemme saataville. Nopeimpiin Valonetti-tuotteisiin sisältyy Maxivision
Viihde peruspalvelu. Palvelu on saatavissa nykyisiin sekä uusiin valokuituliittymiin tekemällä uusi 24 kk Valonetti-palvelusopimus.
Valonetti 50/20M, 100/100M, Rajaton ja Kausi tuotteiden kuukausimaksuun sisältyy:
•
•
•

Maxivision Viihde peruspalvelu kahdelle televisiolle (arvo 2 x 6 €/kk).
20 ilmaiskanavaa (mm. Suomen peruskanavat, Eurosport ja Discovery Channel).
Maxivision Mobiilisovellus (arvo 3 €/kk) neljälle iOS ja Android laitteelle, joilla voit
katsoa YLE 1, YLE 2, Teema, Fem ja FOX kanavia.

Asiakkaan tulee ostaa erikseen Maxivision Viihdeboksit (149 €/kpl) molemmille televisioille. Lisätietoja: www.ksvv.fi/tv-palvelu
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Rakentaminen
Rakentaminen käynnistyi tällä rakentamiskaudella edellä mainitusta syystä vähän myöhässä. Työt aloitettiin takuukorjausten suorittamisesta. Takuukorjauksia tehdään edelleen.
Toteutamme rakentamisen laatuun liittyvän kyselyn, jossa pyydämme teiltä tietoa mahdollisista jäljellä olevista korjaustarpeista, kun urakoitsija on korjannut tiedossa olevat rakentamisen puutteet.
Uusia liittymiä rakennetaan seuraavasti
Seuraa rakentamisen aikataulun verkkosivuiltamme: www.ksvv.fi/rakentaminen
Karstula
Liittymiä rakennetaan Rantakyläntiellä. Tämän jälkeen rakentaminen jatkuu elokuussa
Paska-Avenuelta ja terveyskeskuksen alueelta. Tämän jälkeen rakennetaan liittymiä muualla kunnassa.
Kivijärvi
Keskustan alueella maanrakennustyöt valmistuvat lähipäivinä, jonka jälkeen siirrytään Lokakyläntielle.
Petäjävesi
Viimeisiä liittymiä rakennetaan keskustassa. Tämän jälkeen rakennetaan liittymiä muualla
kunnassa.
Kannonkoski, Konnevesi, Kyyjärvi, Luhanka, Multia, Pihtipudas ja Toivakka
Uusia tilaajaliittymiä rakennetaan syksyllä.
Joutsa ja Keuruu
Valokuiturakentamisesta tiedotetaan myöhemmin 2017.

Yhteistyöterveisin,
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy
0400 212 211 (arkisin 9 – 16)
myynti@ksvv.fi
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