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Uusi laajakaistatukihanke ja muutokset aiempaan
 Laki laajakaistarakentamisen tuesta voimaan 1.1.2021

Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden 
vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa voimaan 15.3.2021

Aiempi nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeus 100/100 Mbit/s, uudessa 
tukisääntelyssä nopeuden vähimmäisnopeus muuttui:

100/40 Mbit/s (tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa 
vähimmäisnopeuden oltava 70/28 Mbit/s)

Kiinteiden yhteyksien lisäksi tuettavaksi myös 5G FWA-yhteydet

 Loma-asuntojen yhteydet tuettavaksi

Tukea varattu 5 miljoonaa euroa + esitetty EU:n elvytyspaketista 50 miljoonaa

 5 miljoonaa – kolmivuotinen siirtomääräraha

 50 miljoonaa – tukipäätökset tehtävä 2023 loppuun mennessä. Tuki kohdistetaan 
100/100Mbit yhteyksille



Tukikelpoiset kustannukset
Kustannukset, jotka ovat 

syntyneet hakemuksen 
vireilletulon jälkeen

Kustannukset, jotka ovat 
syntyneet nopeiden 
laajakaistayhteyksien 
tarjonnassa tarpeellisen 
viestintäverkon rakentamisesta

Kustannukset, jotka ovat 
välttämättömiä hankealueella 
sijaitsevien, käyttäjän asuin- tai 
sijaintipaikkaan toimitettavien 
liittymien tarjonnassa

Tukikelvottomat kustannukset
Viestintäverkon 

ylläpitokustannukset tai verkon 
osien vuokrakustannukset

Kustannukset, jotka kohdistuvat 
enintään sadan metrin päähän 
käyttäjän asuin- tai sijaintipaikasta 
ulottuvalla tilaajayhteyden osalle

Kustannukset alueella, joka 
ulottuu sadan metrin päähän 
sellaisesta liityntäpisteestä, josta 
voidaan tarjota nopeita 
laajakaistayhteyksiä

Tuettavat kustannukset



Maakunnan liiton rooli tukiohjelmassa
Esittää pyynnön hankealueen markkina-analyysin tekemisestä 

Traficomille

Pyyntö valmisteltu yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa

 Pyynnön yhteydessä ilmoitus kunnan sitoutumisesta hankkeen rahoittamiseen (ei 
tarvita virallista päätöstä vaan esim. kunnanjohtajan vapaamuotoinen viesti) 

Hanke on taloudellisesti tarkoituksenmukainen

Julistaa valtiontuen julkisesti haettavaksi

Avoin, tasapuolinen ja syrjimätön kilpailutus

Valitsee hakijan, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti 
edullisimmin

Vertailuperusteet ilmoitettu hakuilmoituksessa

Maakunnan liitot voivat tehdä yhteistyötä keskenään



Markkina-analyysit
 Teleyritysten kuuleminen

 Olemassa olevat verkot, joista tarjotaan tai voidaan tarjota nopeusasetuksen mukaisia yhteyksiä

 Investointisuunnitelmat hankealueelle seuraavan kolmen vuoden aikana

 Millä tekniikalla suunniteltu toteutettavan

 Mihin hankealueen osaan investointi tulisi sijoittumaan

 Millaisia liittymiä verkosta tullaan tarjoamaan

 Milloin investointihankkeen arvioidaan valmistuvan.

 Pelkkä ilmoitus investoinnista ei riitä, vaan lausunnon liitteenä on toimitettava yksilöity investointisuunnitelma 
rakennettavan verkon kattamasta alueesta, kuvaus verkossa tarjottavista liittymistä ja investoinnin kustannusarvio. 
Investointisuunnitelman tulee olla jo käytännössä konkretisoitunut ja sisältää mm. viestintäverkon maantieteellisen 
sijainnin hankealueella.

 Näkemykset valtiontuen vaikutuksista kilpailuun ja markkinatilanteeseen

 Liityntäpistekysely (12§ = Tukikelpoisia eivät ole kustannukset alueella, joka ulottuu sadan metrin päähän 
sellaisesta liityntäpisteestä, josta voidaan tarjota nopeita laajakaistayhteyksiä.

 Kuulemiset uudessa tukihankkeessa

 7.5.2021 Pohjois-Savon liitto ja Satakuntaliitto (Lapinlahti, Lapinlahti Varpaisjärvi, Eura, Eurajoki, 
Harjavalta, Huittinen, Nakkila, Pori, Rauma)

 1.6.2021 Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto (Joroinen, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, 
Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava)



Esimerkki tukikelvottomasta alueesta

Tukikelvoton ”yhteys”

Tukikelpoinen yhteys

FWA

100 m

Tukikelvoton yhteys

Tukikelpoinen yhteys

Kuituverkko

100 m

100 m

Kiinteän tai matkaviestinverkon liityntäpiste, josta tarjotaan tai voidaan tarjota
VN:n asetuksen (203/2021) mukaisia edistyksellisiä viestintäpalveluja



Huomioitavaa langattomien verkkojen toteutuksista

3,5 GHz:n taajuusalueet käytössä 

Tukiasematiheys verkkosuunnitelmassa lähtökohtaisesti kaupallista 
tiheämpi 

 Laajojen, koko kunnan kattavien langattomien verkkojen toteuttaminen 
haastavaa

Nykyiset 5G FWA-tuotteet eivät täytä nopeuskriteerejä

Uudet laitteet olemassa oleviin mastoihin/tukiasemapaikkoihin 
tukikelpoisia, mikäli näistä ei ilman lisäinvestointeja voida tarjota 
nopeuskriteerit täyttäviä yhteyksiä

Hybriditoteutus (kiinteä ja langaton verkko) on myös mahdollinen  



Esimerkkicase kaupallisesta toteutuksesta: Varkaus

 Esim: Suomen Yhteisverkko Oy

 Tumma vihreä = 3,5 GHz:n alue

 Vaalea vihreä = 4G/5G peruspeitto 
matalammilla taajuuksilla

 https://yhteisverkko.fi/news/dnan-ja-
telian-yhteisverkko-tuo-varkauteen-
kattavan-5g-verkon/

 Tummalla alueella voidaan tarjota 
nykyisiä nopeita 5G-liittymiä

 tumma alue ei takaa asetuksen mukaisia 
nopeuksia ruuhka-olosuhteissa

 Tumma alue n.25 tukiasemaa

 tukiaseman kustannustaso riippuu 
sijainnista ja toteutustavasta (uusi vs. 
nykyinen masto, tukiasema rakennuksen 
katolla...)



Laajakaistaverkoista 
kerättävistä ja 

julkaistavista tiedoista
14.6.2021



Liikenne- ja viestintäviraston laajakaistaverkoista 
keräämät tiedot

 Tietoja kerätään ensisijaisesti osana lakisääteisiätehtäviä

 Tiedot kerätään pääosin teleyrityksiltä säännöllisillä tietopyynnöillä

 Laajakaistaliittymiä koskevat tiedot kerätään koko maan tasolla kahdesti vuodessa

 Matkaviestinverkon peittoa koskevat tietoja kerätään kattavammin kerran vuodessa
(100 Mbit/s nopeusluokan osalta neljä kertaa vuodessa)

 Kiinteän verkon saatavuutta ja alueellisia liittymämääriä koskevat tiedot vuosittain

 Tietoja saadaan erittäin kattavasti ja kaikki tiedot tarkastetaan muiden yritysten ja kyseisen yrityksen aiemmin 
toimittamia vastauksia vasten

 Keskeisimmät puutteet kuntatasolla ovat liittyneet vastarakennettuihin uusien toimijoiden verkkoihin, joita ei ole aina osattu 
toimittaa virastolle

 Yksiselitteisestä määritelmästä huolimatta saatavuutta on saatettu tulkita jollain alueella liian laveasti, esim. siitä johtuen,
että riittävän tarkkoja tietoja ei ole ollut saatavilla verkkojärjestelmästä

 Täydentäviä tietoja saadaan mm. kuluttajatutkimuksilla, nopeusmittauksilla sekä poimimalla 
teleyritysten julkisilta verkkosivuilta
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Liikenne- ja viestintäviraston laajakaistaverkosta 
julkaisemat tiedot

Tietoja pyritään julkaisemaan mahdollisemman laajasti kuitenkin 
huomioiden mm. henkilötietojen suojaan sekä liikesalaisuuteen liittyvät  
rajoitukset

Tietoja julkaistaan ennen kaikkea

Traficom.fi –palvelun tilasto-osioissa erilaisina kuvioina sekä ladattavina 
taulukkoina

 https://www.traficom.fi/fi/tilastot

MONITORi –palvelussa kartta- ja lähialuenäkymässä  Tiedot ovat saatavissa 
osin myös avoimen rajapinnan kautta (open data)

 https://eservices.traficom.fi/monitori/

15.6.2021 12



Matkavistinverkon laajakaistasaatavuus

 Matkaviestinverkon saatavuus kerätään 1-4 kertaa vuodessa

 Tiedot toimitetaan Traficomille peittokarttoina

 Peitot perustuvat nopeus- ja tekniikkakohtaisiin signaalinvoimakkuuden raja-arvoihin

 Edustavat tilannetta ideaaliolosuhteissa

 ei oteta huomioon verkon ruuhkautumista tai muita rakenteellisia esteitä

 Nopeusluokat ja tekniikat

 Peruspeitto: GSM, 4G ja 5G (kerätään kerran vuodessa)

 30 Mbit/s: 4G ja 5G (kerätään kerran vuodessa)

 100 Mbit/s: 4G ja 5G (kerätään 4 kertaa vuodessa)

 300 Mbit/s: 4G ja 5G (kerätään kerran vuodessa)

 1000 Mbit/s: 5G (kerätään kerran vuodessa)

 Maksiminopeuden pitää olla realistisesti saavutettavissa todellisissa käyttöolosuhteissa. 
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Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus

 Saatavuustiedot kerätään vuosittain operaattoreille lähetetyn kyselyn muodossa. Tiedot voi toimittaa, joko osoitekohtaisesti, Shape-
karttakuvina tai järjestelmän karttapiirtotyökalulla. Toimitetut tiedot geokoodataan DVV:n rakennustietoaineistoa vasten ja niistä 
voidaan laskea alueelliset saatavuustiedot.

 Saatavuudeksi lasketaan mukaan liittymät, jotka ovat käytössä tai kytkettävissä käyttöön ilman lisärakentamista tai 
liittymät, jossa verkko on rakennettu asiakkaan sijaintipaikan läheisyyteen asti, asiakkaan olisi mahdollisuus saada 
liittymä käyttöönsä tätä vastaavassa ajassa ja vastaavalla hinnalla

 Kerättävät tekniikat ja (maksimi)nopeusluokat

 2 Mbit/s: Kupariliittymiä (ADSL)

 10 Mbit/s: Kupariliittymiä (ADSL/VDSL), FTTH (kuitu kotiin), FTTB (kuitu tontille) ja Kaapelimodeemi

 30 Mbit/s: Kupariliittymiä (VDSL), FTTH (kuitu kotiin), FTTB (kuitu tontille) ja Kaapelimodeemi

 100 Mbit/s: FTTH (kuitu kotiin), FTTB (kuitu tontille) ja Kaapelimodeemi

 100/100 Mbit/s: FTTH (kuitu kotiin), FTTB (kuitu tontille) ja Kaapelimodeemi

 300 Mbit/s: FTTH (kuitu kotiin), FTTB (kuitu tontille) ja Kaapelimodeemi

 1000 Mbit/s: FTTH (kuitu kotiin), FTTB (kuitu tontille) ja Kaapelimodeemi

 Miniminopeuden tulee olla vähintään 70 % maksiminopeudesta, jos kyse on enintään 100 Mbit/s liittymästä. 
Maksiminopeuden on oltava sellainen, että käyttäjä voi odottaa saavansa sen ainakin osan ajasta.
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Laajakaistaluokitus

 Laajakaistaluokituksessa arvioidaan nopeiden laajakaistayhteyksien tilannetta eri 
kunnissa. Kunnat saavat 0-5 tähteä erikseen kiinteän ja mobiiliverkon osalta. 
Arviointi perustuu kuntakohtaisiin saatavuus- ja liittymämäärätietoihin.

 Kiinteän verkon tähtiluokitus perustuu 100 megan saatavuuteen sekä vähintään 30 megan ja 
100 megan käytössä oleviin liittymiin. 

2/3(Kotitaloussaatavuus 100M) + 1/3(Käytössä olevat liittymät 100M + 0,3(Käytössä olevat 
liittymät 30M))

Päästäkseen 5 tähteen lähes kaikilla kunnan kotitalouksilla on oltava käytössään 100 megainen
kiinteä liittymä

 Matkaviestinverkon laskennassa painotetaan 100 megan ja 30 megan tiepeittoja, mutta siinä 
otetaan huomioon myös 100 megan ja 300 megan kotitalouspeitot. 

2/3(Tiepeitto 100M + 0,3(Tiepeitto 30 M)) +  1/3(Kotitaloussaatavuus 300 M + 
1/3(Kotitaloussaatavuus 100M))

Viiteen tähteen päästäkseen kunnassa on oltava kattava 100 megan tiepeitto ja kattava 300 
megan kotitalouspeitto
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Slide 15

SJ2 Viiteen tähteen vaaditaan, että kunnassa lähes kaikilla kotitalouksilla on käytössään 100 megan liittymä.
Sotaniemi Joonas; 4.11.2020

SJ3 Viiteen tähteen vaaditaan kattavaa 100 megan tiepeittoa ja mittava 300 megan kotitalouspeitto.
Sotaniemi Joonas; 4.11.2020



Kehityksestä

Sekä tiedonkeruuta että tilasto- ja julkaisupalveluita kehitetään 
jatkuvasti sekä käytettävyyden parantamiseksi että ennen kaikkea 
vastaamaan tekniikan ja tuotteiden kehitykseen

Mm. seuraavia seurataan kasvavassa määrin

5G-verkkojen peitot ja palvelujen käyttö

FWA eli kiinteästi mobiilitekniikan avulla toteutetut liittymät ja tarjonta
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MONITORi
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laajakaistainfo.fi

Suomen laajakaistatoimiston
ylläpitämä sivusto, jolla
tiedotetaan ajankohtaisista
aihepiireistä liittyen
laajakaistarakentamiseen ja 
tukiin

Sekä maaseuturahaston ja 
kansallisen
laajakaistatukiohjelman sekä
mahdollisen RRF:n neuvonta
ja ohjeistus yhdestä pisteestä

Maakuntaliittojen
hakujulistuksista
tiedottaminen
laajakaistainfo.fi kautta? 



https://www.maaseutupolitiikka.fi/paatoksenteont
ueksi/tietoa/laajakaista







Yhteisrakentaminen 
kannattaa aina

Parantaa laatua

Vähentää haittoja

Parantaa yhteistoimintaa

Lyhentää toteutusaikoja

Alentaa kustannuksia



Yhteisrakentamislaki kannustaa rakentamaan 
yhdessä

• Verkkotoimijan on suostuttava toisen verkkotoimijan fyysisen infrastruktuurin 
yhteisrakentamista ja verkkojen yhteisrakentamista koskevaan pyyntöön 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. 

Yhteisrakentamispyyntöön on suostuttava

• 1) Lisää verkkotoimijan kustannuksia erillisrakentamiseen verrattuna;
• 2) Koskee vähäistä rakennushanketta; tai
• 3) Vaarantaa verkon turvallisuutta tai verkon käyttöä aiottuun tarkoitukseen

Kieltäytymisperusteet

• Yhteisrakentamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan verkkotoimijoiden 
kesken erillisrakentamisesta aiheutuvien arvioitujen kustannusten suhteessa.

Kustannusten jakaminen

15.6.2021verkkotietopiste.fi, yhteisrakentaminen.fi 
#yhteisrakentaminen @PeltolaOjala 24



Kiitos


