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Laajakaistahankkeiden rahoittaminen vuonna 2021 

- laajakaistainvestointeja rahoitetaan vuosina 2021–2022 EU:n elvytysvaroista (Maaseuturahasto)

• tuki haetaan ELY-keskuksesta, mutta myönnetään valtakunnallista varoista

• ELY-keskuksien tulee tehdä tukipäätökset vuosien 2021-2022 aikana, hankkeita voi toteuttaa 

vuoteen 31.12.2024 saakka, kaikkien toimien pitää olla loppuun suoritettuja ja maksettuja 

31.12.2025

• valintajaksot laajakaistahankehakemuksille

- 1. hakujakso on 20.5.2021-14.6.2021 -> tukipäätökset tehtävä 31.12.2021 mennessä

- 2. hakujakso on 15.6.2021-30.9.2021 -> tukipäätökset tehdään vuonna 2022

- vireille tulon jälkeen hankkeen voi aloittaa omalla riskillä

- tuki haetaan Hyrrä-järjestelmän kautta

- jos rahoitusta jää jäljelle, myöhemmät hakujaksot tarkentuvat aikanaan

- elvytysvarojen lisäksi Traficomin myöntää laajakaistatukea kansallista varoista 

- hyvä seurata seuraavia tiedotuskanavia:

• https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus

• 26.5. elpymiswebinaari lähtölaukaus viestinnälle

- https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tapahtumakalenteri

• https://www.maaseutu.fi/laajakaistainfo

https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tapahtumakalenteri
https://www.maaseutu.fi/laajakaistainfo


Laajakaistahankkeiden rahoittaminen vuonna 2021 

- hakujakson aikana vireille tulleet hankkeet pisteytetään valtakunnallisten valintakriteereiden 

mukaisesti ELY-keskuksissa: Investointien valintaperusteet – Ruokavirasto

- ennen tukipäätöstä tulee mm.:

• pitää julkinen kuuleminen (ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä)

- Julkisen kuulemisen huolehtii ELY-keskus, yhteistyössä tuen hakijan kanssa

- kuulemisen kestoaika vähintään 30 päivää (ELY:n kuulutukset ja laajakaistainfo.fi)

- kuulemisella on tarkoitus varmistua siitä, että alueella, jolle verkko on suunnitteilla, ei ole 

vähintään 100 Mbit/s verkkoa tai sellaista ei ole uskottavasti suunnitteilla

- Julkiseen kuulemiseen liittyy myös kartoitus (mapping)

- on yksilöitävä maantieteelliset kohdealueet, jotka julkisen tuen on tarkoitus kattaa ja 

otettava huomioon kaikki nykyiset julkiset ja yksityiset verkot siirtonopeuksineen

- Jos julkisen kuulemisen perusteella tulee ilmoitus markkinaehtoisesta rakentamisesta, 

hanke hylätään tai hanketta muokataan

• ELY-keskus pyytää hankkeesta lausunnon Ruokavirastosta 

- hankkeessa ei tarvitse olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta

https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/maaseudun-kehittamishankkeet/valintaperusteet/investointien-valintaperusteet/


Laajakaistahankkeiden rahoittaminen vuonna 2021 

- tuki kohdistetaan ensisijaisesti harvaan asutulle maaseudulle ja ensisijaisesti muualle kuin taajama-

alueille

• jos tukialue sijaitsee taajamassa, arvioidaan liittymätiheyttä - myös koko hankkeen keskimääräistä 

liittymätiheyttä (markkinaehtoisen rakentamisen liittymätiheysraja on n. 250 m)

- rahoitetaan kohteita, joille ei ole myönnetty aikaisemmin valtio/EU-rahoitusta

- tuetun verkon on turvattava nykyisiin tai uskottavasti suunnitteilla oleviin verkkoihin verrattuna 

vähintään kaksinkertaiset siirtonopeudet verkosta käyttäjälle ja käyttäjältä verkkoon, sen on pystyttävä 

luotettavasti tarjoamaan vähintään 300 Mbit/s siirtonopeuksia verkosta käyttäjälle ja vähintään 100 

Mbit/s siirtonopeuksia käyttäjältä verkkoon (tavoitearvoja)

• nopeusvaatimus käytännössä 1 Gbit/s

• hankkeella on saatava aikaan merkittävä parannus (oleellinen muutos)

- rahoitus kohdennetaan niille maaseutualueille, joille ei markkinaehtoisesti rakenneta

• tulevan EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF-rahoituksen (haku avautunee loppuvuonna 

2021) kanssa yhteensovitus - maaseuturahastossa tuki kohdistetaan maaseutualueille, jotka eivät 

ole kuntakeskuksia / kaupunkien välittömässä läheisyydessä. 

- tuensaaja voi olla voittoa tavoitteleva, mutta tuetun toiminnan tarkoitus on tuottaa palvelua sinne, 

mihin markkinaehtoisesti ei palvelua synny

- tukitaso on 70 % tai 50 % 

• jos hakijan liikevaihto/vuosibudjetti ylittää viimeinen kolmen vuoden ajalta jonain vuonna yli 10 

miljoonaa, julkinen tuki on silloin 50 % ja yksityinen rahoitus 50 %

- hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset voivat olla enintään 2 miljoonaa (erityinen poikkeus 

mahdollinen) 



Laajakaistahankkeiden rahoittaminen vuonna 2021 

- tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka aiheutuvat viimeisen 100 metrin tilaajaliittymän 

(talokaapeli), rakentamisesta loppukäyttäjän asuinrakennuksen tai toimipaikan seinästä. 

Lähtökohtana on, että laajakaistapalvelun käyttäjä hankkii tarvitsemansa tilaajaliittymän omalla 

kustannuksellaan. 

- verkko on tuen saajan omistama ja se sitoutuu pitämään verkon käytössä vähintään viisi 

vuotta hankkeen loppumaksupäivämäärästä lukien

- pitkiä runkoverkkoja ei rahoiteta 

• rahoitettava hanke edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai 

yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa.

• ruokaviraston laajakaista-asiantuntijan ohje runkoverkon määrittelystä: ”Runkoverkko on 

kahden pisteen välillä oleva kaapeli ilman asiakasyhteyksiä. Jos tarkoitus on yhdistää kaksi 

kylää eikä välillä ole yhtään talouksia, joille liittymä rakennetaan, niin silloin tukea ei voida 

myöntää, mutta jos yksikin ottaa liittymän siitä väliltä, niin se onkin liitäntäverkko.”



Laajakaistahankkeiden rahoittaminen vuonna 2021 

- edellä mainittujen valtakunnallisten ehtojen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

laatimassa pisteytyksessä parhaiten pärjäävät sellaiset hankkeet, 

• jotka ovat hyvin suunniteltuja ja mahdollisimman pitkälle toteutusvalmiita

- esimerkiksi hankesuunnitelman liitteenä esitetään kustannusarvio sekä tukikelpoisesta 

että tukikelvottomista kustannuksista 

• joiden hankesuunnitelmassa tuodaan esille, että alueella on maatiloja/yrityksiä ja aktiivista 

kylätoimintaa

• joissa rakennetaan/korjataan samanaikaisesti jotain muuta (saman kaivannon 

hyödyntäminen, tienkorjaus, pusikoiden raivaus yms.)

- hankesuunnitelmassa esitetään tarvittaessa kustannusten kohdentuminen eri hankkeille



ArcGIS - Taajama-alueet ja kaupunki-maaseutuluokitus

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=816018cf62ef40899ca26b8d17e24902&extent=24.3663,64.7097,26.4628,65.2952


Lisätietoja laajakaistarahoituksesta 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pirjo Onkalo, puh. 0295 038 108

pirjo.onkalo@ely-keskus.fi


