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LAAJAKAISTAHANKKEESSA TAPAHTUU 

Laajakaistatukilain muutokset tulevat voimaan 15.7.2017 ja uusien hankealu-
eiden kuulemiset käynnistyivät kesäkuun lopulla. Laajakaistahanke oli kesä-

kuussa esillä myös Viestintäviraston osastolla Seinäjoen Farmari-messuilla. 
Vuosikyselyn tulosten mukaan rakentaminen on edennyt hankkeessa lähes 

samaa vauhtia kahden edellisen vuoden ajan.  

 
 

Terveiset Farmari-messuilta 

Viestintävirasto oli kesäkuun puolivälis-
sä mukana Farmari-messuilla Seinäjoel-
la. Osaston kärkiteemana oli "Sinäkin 
tarvitset kuitua!". Messukävijät pääsivät 
merkitsemään messuosastolla olevaan 
karttaan oman kuitukuumeensa - oliko 
kuume jo helpottanut ja valokuitu käy-
tössä vai kaivattiinko kuitua kovasti, 
mutta vielä sellaista ei ollut tarjolla. 
Osastolla esiteltiin yhteistyökumppanien 
Daimler Finland Oy:n ja SeAMK:n avus-
tuksella erilaisia käyttökohteita valokui-
tuyhteyksille kuten etäterveydenhuolto-
ratkaisuja sekä virtuaalimatkailua. Vir-
tuaalimatkalle neljän päivän aikana lähti 
noin 400 messukävijää, joista suurin 
osa oli todella vaikuttunut kokemastaan. 

 

 

 

 

Laajakaistatukilain muutos voimaan 

15.7.2017 

Vanhat hankkeet: 
 
Lakimuutoksen myötä kaikkien käynnis-
sä olevien hankkeiden tuki-intensiteetti 
nousee 90 %:iin ja myönnetystä tuesta 
voidaan maksaa puolet ennakkoon. Val-
tiontuen osuus on edelleen 33, 44 tai 58 
%. Lisäksi hankkeissa voidaan hyödyn-
tää aiempaa laajemmin muun muassa 
kuntien myöntämiä takauksia. Muutok-
sia voidaan soveltaa kaikkiin ennen la-
kimuutoksen voimaantuloa kilpailutet-
tuihin hankkeisiin riippumatta siitä, on-
ko niille jo myönnetty taikka maksettu 
tukea. Ennakkomaksu voidaan myöntää 
vain hankkeissa, joissa tukea ei ole vielä 
myönnetty.  
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15.7.2017 jälkeen käynnistyvät uudet 

hankkeet: 
 
Uusiin hankkeisiin sovelletaan jatkossa 
laajakaistatukilain lisäksi myös yleistä 
ryhmäpoikkeusasetusta (Komission ase-
tus 651/2014), jonka vuoksi uusissa 
hankkeissa on osittain eri tukiehdot kuin 
vanhoissa hankkeissa. Uusien hankkei-
den osalta punaiset eli ns. kaupalliset 
alueet poistuvat kokonaan ja mustien 
pisteiden alle jäävien alueiden koko pie-
nenee huomattavasti, kun alue pienenee 
2 km:stä 100 metriin. Tilaajaliittymän 
osalta tukikelvotonta on viimeiset 100 
metriä. Tuki-intensiteetti nousee ja on 
100 prosenttia hankkeen tukikelpoisista 
kustannuksista. Valtiontuenmäärä pysyy 
kuitenkin ennallaan. Uusille hankkeille ei 
kuitenkaan vanhoista hankkeista poike-
ten voida hyväksyä kuntien myöntämiä 
100 prosentin takauksia. 
 
Uusia tukihakemuksia voidaan ottaa 
vastaan vuoden 2018 loppuun saakka. 
Kaikkien hankkeiden osalta myönnetyn 
tuen maksua on haettava viimeistään 
30.6.2019. 
 
 

Vuosikyselyn tuloksia 

Valokuidun rakentaminen tukihankkeis-
sa on edennyt lähes samaa vauhtia kah-
tena viime vuotena. Vuodessa on ra-
kennettu noin 3000 km verkkoa. Vuo-
den 2016 lopussa hankkeessa oli raken-
nettu yhteensä 20 000 km valokuitu-
verkkoa.  

Vuoden 2016 aikana myytiin reilut 3000 
uutta liittymää ja vuoden lopussa hank-
keessa myytyjä liittymiä oli hieman yli 
30 000 kappaletta, joka on lähes kol-
masosa kaikista Suomen noin 94 000 
valokuituliittymästä. Hankkeissa tarjo-
taan kuitu kotiin liittymiä 83.000 kotita-
louteen. Tämä on yli neljäsosa Suomen 
FTTH tarjonnasta. Tähän mennessä tu-
kea on myönnetty Viestintävirastosta 
49,5 M€ ja maksettu 31,8 M€ sekä li-
säksi ELY-keskusten kautta hankkeita 
on tuettu noin 24,5 M€ 

 

 

Uusia hankealueita 

Viestintävirastolle on ilmoitettu tähän 
mennessä 100 uutta hanketta, joihin 
olisi tarve käynnistää laajakaistahanke 
uuden lain myötä. Näitä hankealueita 
koskevat kuulemiset käynnistyivät 29.6. 
Lomakaudesta johtuen kuulemista jat-
ketaan 15.8. asti. Viestintäviraston en-
simmäiset markkina-analyysit valmistu-
vat elo-syyskuun vaihteessa. Tämän 
jälkeen maakuntien liitot käynnistävät 
hakumenettelyt uusilla hankealueilla. 

 

 

Lisätietoja laajakaistahankkeeseen 
liittyen: 

Päivi Peltola-Ojala 
p. 0295 390 539 
 
Laura Lassila 
p. 0295 390 680 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etuni-
mi.sukunimi@viestintavirasto.fi 
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