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Kiinteän laajakaistaverkon rakentamiseen voi saada julkista tukirahoitusta. Liikenne- ja vies-

tintävirasto Traficom myöntää valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen kan-

sallisen laajakaistatukihankkeen kautta. Paikalliset ELY-keskukset myöntävät Maaseuturahas-

ton laajakaistatukea eli ns. kyläverkkotukea. 

Oheisessa taulukossa on vertailtu näitä kahta tukiohjelmaa, niiden yhteneväisyyksiä ja eroa-

vaisuuksia. Traficomin laajakaistahankkeen tiedot ovat 3.2.2022 voimaan tulleen laajakaistatu-

kilain ja valtionneuvoston asetuksen mukaisia. Maaseuturahaston laajakaistatuen tiedot koske-

vat tulevaa vuosien 2023-2027 rahoituskautta ja ovat vielä alustavia. Maaseuturahaston tie-

toja tullaan päivittämään, kun yksityiskohdat tarkentuvat. 

 Traficomin laajakaistahanke  Maaseuturahaston  

laajakaistatuki 

Paljonko on tuen osuus? Enintään 66 % tukikelpoisista 

kustannuksista. 

Enintään 65 % tukikelpoisista 

kustannuksista. 

Voiko julkista tukea saada 

useista eri lähteistä? 

Kyllä, edellyttäen että hankkeen julkinen tuki on yhteensä enintään 

tukikelpoisten kustannusten verran (100 % tuki-intensiteetti). 

Julkiseksi tueksi lasketaan myös esimerkiksi lainantakaus kunnalta. 

 

Onko kunnan osallistuttava 

hankkeen rahoitukseen ja 

kuinka suurella osuudella? 

Kyllä. Kunnan rahoitusosuus on 

8, 22 tai 33 % tukikelpoisista 

kustannuksista. 

Ei pakollista. 

Paljonko tukirahoitusta on tar-

jolla? 

Suomelle on varattu 32 milj. eu-

ron tukirahoitus vuosille 2022-

2023 (vuodelle 2022 osoitettu 

15 milj. euroa) 

Noin 53 milj. euroa vuosille 

2023-2027 

Mistä tukirahoitus on peräisin? EU:n elpymisvarat (Recovery 

and Resilience Fund, RRF), jotka 

kanavoidaan kansallisen laaja-

kaistatukihankkeen kautta. 

EU:n maaseuturahasto (EAFRD) 

Minne alueille tukea voi saada? Tukikelpoista ovat alueet, joissa ei ole olemassa olevaa laajakaista-

tarjontaa tai suunniteltuja verkkoinvestointeja seuraavan 3 vuoden 

aikana. 

Minkälaiset verkot ovat tukile-

poisia? Mitkä ovat tukikelpoisia 

tilaajia? 

Tukikelpoisia ovat vakituisiin asuntoihin, vapaa-ajan asuntoihin ja 

yritysten ja julkisen sektorin toimipaikkoihin rakennettavat verkot. 

Onko tilaajayhteysverkko tuki-

kelpoista? 

Kyllä (ei alle 100 m tilaajasta). 

Onko runkoverkko tukikelpoista? Kyllä, jos tarpeen tukikelpoisen 

tilaajan kytkemiseksi verkkoon. 

Pääsääntöisesti ei. Pitkiä runko-

verkkoyhteyksiä ei tueta, jos 

niistä ei tarjota tilaajaliittymiä. 

Ovatko verkon liityntäpisteet 

(esim. aktiivilaitetilat) tukikel-

poisia? 

Ei. Liityntäpisteet, joista voidaan 

tarjota 300/100 Mbit/s nopeus-

tason liittymiä, ovat tukikelvot-

tomia 100 metrin säteellä. 

Kyllä. Ei huomioida kuulemisella. 

Kuinka nopeita liittymiä raken-

nettavasta verkosta on tarjot-

tava? 

Vähintään 300/100 Mbit/s. 
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Onko hankealueesta tehtävä 

markkina-analyysi? 

Kyllä. Traficom laatii markkina-

analyysin maakuntaliiton perus-

tellusta pyynnöstä. Selvitettävä 

etukäteen kuntien mahdollisuu-

det osallistua hankkeen rahoi-

tukseen. 

Kyllä. ELY laatii markkina-ana-

lyysin. Markkina-analyysin si-

sältö tarkentuu myöhemmin. 

Onko hankealueesta järjestet-

tävä julkinen kuuleminen? 

Kyllä. Traficom järjestää julkisen 

kuulemiskierroksen sen jälkeen, 

kun maakuntaliitto on pyytänyt 

arkkina-analyysin hankealu-

eesta. Kuuleminen kestää vähin-

tään 30 päivää. 

Kyllä. Tuenhakija järjestää yh-

dessä ELY-keskuksen kanssa. 

Kuuleminen kestää vähintään 30 

päivää. 

Mitä julkinen kuuleminen sisäl-

tää? 

Kartoitetaan olemassa olevat 

verkot (100 Mbit/s), liityntäpis-

teet (300/100 Mbit/s) ja inves-

tointisuunnitelmat verkkoihin 

seuraavien 3 vuoden ajalta. 

 

Kartoitetaan olemassa olevat 

verkot ja investointisuunnitel-

mat. Kuulemisen sisältö tarken-

tuu myöhemmin. 

Kuka tukea voi saada? Maakuntaliitto julistaa tuen ha-

ettavaksi, kilpailuttaa hankkeen 

ja valitsee toimijan, joka toteut-

taa hankkeen. Traficom myön-

tää tuen valitulle toimijalle. Tuen 

saajan on oltava rakennettavan 

verkon omistaja. 

Alueelliset ELY-keskukset valit-

sevat rahoitettavat hankkeet, 

jotka parhaiten täyttävät maa-

seudun kehittämistä koskevat 

tavoitteet. Tuensaajina voivat 

olla julkisoikeudelliset ja yksi-

tyisoikeudelliset yhteisöt, mm. 

kunnat, yhdistykset, järjestöt, 

osuuskunnat ja operaattorit. 

Onko tuenhakijan liiketoiminnan 

koolla merkitystä? 

Ei ole. Tuenhakijan liikevaihto ei vaikuta tuen myöntämiseen. 

Miten tukea haetaan? Tukea haetaan toimittamalla ha-

kemuslomake tarvittavine liittei-

neen Traficomiin. 

Tukea haetaan Ruokaviraston 

Hyrrä-asiointipalvelussa. 

Mitä tukihakemuksessa on huo-

mioitava? 

Uutena asiana tuenhakijan on 

toimitettava selvitys hankkeen 

mahdollisista ympäristöhaitoista 

maakuntaliiton kilpailutusvai-

heessa (Ei merkittävää haittaa -

periaate, DNSH, Do No Signifi-

cant Harm). 

Ympäristöhaittaselvityksen tar-

peellisuutta ei vielä tiedossa. 

Milloin tukea haetaan? Tukipäätös on oltava tehty vuo-

den 2023 loppuun mennessä 

(hakemus Traficomiin viimeis-

tään syksyllä 2023). 

ELY-keskukset järjestävät useita 

hakukierroksia, alkaen vuonna 

2023.  

Milloin tuki maksetaan? 50 % tuesta voidaan pyynnöstä 

maksaa, kun Traficom on tehnyt 

tukipäätöksen. Loppuosa mak-

setaan, kun verkko on valmistu-

nut määräajassa, kunta on mak-

sanut oman osuutensa ja Tra-

ficomin maksupäätös on saanut 

lainvoiman. 

Tuki voidaan maksaa useassa 

maksuerässä (enintään 6 erää). 

Myös ennakkomaksu on mahdol-

linen. Maksun hakeminen tar-

kentuu myöhemmin. 

Mitkä kustannukset ovat tukikel-

poisia? 

Tukikelpoisille tilaajille rakennettavien verkkojen välttämättömät 

kustannukset, kuten kaapelit, laitteet, suunnittelu- ja kaivuutyö. 

Rakentamiseen, suunnitteluun, dokumentointiin ja lupiin liittyvät 

kustannukset. 
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Milloin aiheutuneet kustannukset 

ovat tukikelpoisia? 

Tukikelpoisia ovat tukihakemuk-

sen vireille tulon jälkeen aiheu-

tuneet kustannukset. 

Verkon suunnittelukustannuksia 

lukuun ottamatta tukikelpoisia 

ovat tukihakemuksen vireille tu-

lon jälkeen aiheutuneet  kustan-

nukset 

Voiko talkootyötä sisällyttää 

hankkeen yksityisiin rahoitus-

kustannuksiin? 

Ei Kyllä. Vastikkeeton työ (luon-

toissuoritus) voidaan hyväksyä 

osana yksityistä rahoitusta yh-

teisöllisissä laajakaistahank-

keissa kansallisessa lainsäädän-

nössä määritellyin ehdoin. 

(Huom! Asian käsittely EU-ko-

missiossa kesken) 

Milloin verkon on oltava valmis? Verkon on oltava valmis 6/2026 

mennessä. 

CAP-ohjelmakausi loppuu 2027. 

Verkon rakentaminen voi jatkua 

tämän jälkeen vuoteen 2029 

asti. Aikataulu vahvistuu myö-

hemmin. 

Mitä velvoitteita tuensaajalla on 

rakennetun verkon suhteen? 

Verkko- ja viestintäpalveluita on 

tarjottava 10 vuoden ajan tuen 

viimeisen erän maksamisesta. 

Muille teleyrityksille on luovutet-

tava käyttöoikeus verkkoon 7 

vuoden ajan. Kaapelikanavissa 

on oltava tilaa vähintään 3 ver-

kolle. 

Verkko on pidettävä käytössä 

vähintään 5 vuotta tuen viimei-

sen maksuerän jälkeen. Velvoit-

teiden yksityiskohdat tarkentu-

vat myöhemmin. 

 

 


