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Maaseudun laajakaistayhteydet 

• Vaikutus: toimintavarmat ja nopeat yhteydet mahdollistavat uusia palveluja, 

joiden myötä maaseudun veto- ja pitovoima vahvistuvat.

• Vaikuttavuus: maaseudun elinvoima ja kilpailukyky lisääntyvät, mikä johtaa 

työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksiin sekä myönteiseen väestökehitykseen.

• Infrastruktuuri on yksi alueiden kehitystä määrittävä tekijä. 

Valokuiturakentaminen voi käynnistää myönteisen kehityksen kehän

• Selvitys: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2051-maaseudun-

valokuituinvestoinnit
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Maaseuturahaston kausi 2014 -2022

• 121 hanketta + elpymisrahoitus 2021 ja 2022, 59 hanketta

• Yhteensä rahoitusta sidottu yli 35 milj. euroa + 16 milj. euroa 

elpymisrahoitusta

• Pienin hanke 10 000 euroa, suurin hanke yli 1,8 milj. euroa euroa

• Keskimäärin rahoitusta reipas 300 000 euroa / hanke

• Toteuttajina: kylä-/tieto-/kuituverkko-osuuskunnat, kunnat, paikallis-

operaattorit

• Rakennettuja valokuitukilometrejä yli 6 300 km

• Vaikutukset? Useita selvityksiä ja arviointeja: elinvoima kasvaa!
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Kyläverkkohankkeet kartalla
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Onnistumisen taustalla

• Yhteisöllisyys, ratkaisuhaluinen ilmapiiri, tahtotila

• Bottom up!

• Osuuskuntatoiminta, itse tekeminen

• Ymmärrys, kaikki ymmärtävät valokuidun hyödyt ja tarpeen. Oikean tiedon vienti, 

esim. kuntapäättäjille

• Kipinä tarvitaan kylille, sitten tarvitaan tieto, millä se toteutetaan.

• Kyläillat, kyläläiset kierretään läpi, kaikki mahdolliset osallistetaan mukaan 

suunnitteluun ja tekemiseen

• Tulisielu / aktivaattori

• Muu rahoituspohja kunnossa

• Liittyjät tiedossa ennen tukipäätöstä

• Yhteisrakentaminen
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Komission suositukset tulevalle 
kaudelle
• Suomea leimaavat suuret ja harvaan asutut alueet, ja maaseudulla huonot NGA-

yhteydet (Next Generation Access, NGA). Julkinen tuki onkin välttämätöntä, jotta 

Green Deal - tavoite 100 % nopeasta laajakaistakattavuudesta saavutetaan 

vuoteen 2025 mennessä.

• While Finland has a high coverage of mobile broadband subscriptions, one of the 

highest 4G coverages, including the rural mobile 4G broadband coverage and the 

share of individuals with at least basic digital skills in rural areas tackling the NGA 

broadband coverage in rural areas (below EU average) remains a challenge. The 

rural NGA coverage/availability is 9.12% in households in 2019 while the EU 

average is 59.3%. The lack of incentive for market players to invest in the sparsely 

populated areas is evident.
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Maaseuturahaston 
laajakaistahankkeiden rahoitus
• Kyläverkkohankkeita rahoitettu 2007-2013 ja  2014-2020

• Elvytysrahoitusta laajakaistainvestointeihin Maaseuturahastossa 16 milj. euroa 

vuosina 2021-2022

• Kaksi hakukierrosta: haettiin yli reippaasti yli sen, mitä tarjolla oli. 

• Maaseuturahaston uusi kausi (CAP) käynnistyy 2023 ja kyläverkkorahoitus jatkuu

• Suunnitelmassa 53 miljoonaa euroa maaseutualueiden laajakaistayhteyksien 

rakentamiseen

• Green Deal –tavoite

• Yhteensovituksen rooli suuri

• Ehdot suunnilleen samat kuin aiemmilla kausilla. Tukea haetaan ELY-keskuksista, tuen 

maksimi 65 %
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https://www.maaseutu.fi/laajakaistainfo

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/laajakaista

#


