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HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE  2022 
PYYNTÖ HANKE-EHDOTUKSIKSI 
OSA 4. HANKE-EHDOTUSTEN VAATIMUKSET, LAATIMINEN JA KÄSITTELY 

 
1 YLEISTÄ 

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020, jäljempänä laajakais-
tatukilaki). Laajakaistatukilaki sisältää säännökset siitä, miten ja millä edellytyk-
sin valtiontukea voidaan myöntää laajakaistarakentamiseen. 
 
Valtiontuet kohdistuvat alueille, joille ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa in-
vestoida kiinteän verkon rakentamiseen alhaisen tilaajamäärän tai pitkien etäi-
syyksien vuoksi. 
 
Hankkeen toteuttava teleyritys maksaa itse kolmanneksen tukikelpoisista kus-
tannuksista. Laajakaistatukilain mukainen julkinen tuki − kaksi kolmannesta − 
tukikelpoisista kustannuksista jakautuu valtion ja kuntien kesken.  
 
Osapuolien rahoitusosuudet ovat laajakaistahankkeissa alla olevan kuvan mukai-
set. Hankkeen toteuttava teleyritys maksaa vähintään 34 prosenttia tukikelpoi-
sista kustannuksista (**). Kunnan osuus on joko 8 prosenttia, 22 prosenttia tai 
33 prosenttia ja valtion osuus vastaavasti enintään 58 prosenttia, 44 prosenttia 
tai 33 prosenttia. 
  

 
 

 
** Hankkeen toteuttava teleyritys voi hakea ja saada myös muita julkisia tukia hankkeen toteut-
tamiseen. Julkiset tuet (tuki-intensiteetti) ovat kuitenkin yhteensä enintään 100 % hyväksyttä-
vistä tukikelpoisista kustannuksista. 
 
Laajakaistatuen ehdoista on säädetty laissa kiinteän laajakaistan rakentamisen 
tuesta (1262/2020). Hankkeisiin, joihin liittyvän julkisen tuen maakunnan liitto 
on julistanut haettavaksi, sovelletaan tiettyjen tukimuotojen toteamista sisämark-
kinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua 
komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (ns. yleinen ryhmäpoikkeusasetus).  
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Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta 1262/2020 - Ajantasainen lainsäädäntö - 
FINLEX ® 
 
7 § 
Tukihakemus Liikenne- ja viestintävirastolle 
Edellä 5 ja 6 §:n mukaisessa hakumenettelyssä valituksi tulleen on tehtävä Liikenne- ja viestintävirastolle 
kirjallinen tukihakemus, jossa on oltava 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen ja selvitysten lisäksi 
ainakin selvitys: 
 
1) tarjottavista verkkopalveluista sekä hinnasta ja muista ehdoista, joilla verkkopalveluja tarjotaan; 
 
2) laajakaistahankkeen tukikelpoisista kustannuksista sekä 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuista maksu-
osuuksista; 
 
3) rakennettavan viestintäverkon teknisistä ominaisuuksista ja viestintäpalvelun teknisestä toteutuksesta; 
 
4) viestintäverkon ja -palvelun yhteen liittämisestä muiden teleyritysten kanssa; 
 
5) laajakaistahankkeen rahoitussuunnitelmasta sisältäen tiedot mahdollisesta muusta saadusta julkisesta 
tuesta sekä rahoituksen ehdot; 
 
6) kunnan päätös sitoutua 8 §:n mukaisesti rahoittamaan laajakaistahanketta maksuosuuttaan vastaa-
valla osalla. 
 
8 § 
Maksuosuudet tukikelpoisista kustannuksista 
Tämän lain nojalla voidaan myöntää julkista tukea enintään 66 prosenttia tukikelpoisista kustannuk-
sista. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että kunta sitoutuu rahoittamaan hanketta maksuosuuttaan 
vastaavalla osalla. 
 
Kunnan maksuosuus on 33 prosenttia. Kunnissa, joille laajakaistahankkeen rahoittaminen muutoin 
muodostaisi kohtuuttoman taloudellisen rasitteen kunnan maksuosuus on 8 tai 22 prosenttia. Kriteereinä 
arviointia tehtäessä käytetään kunnan taloudellista kantokykyä sekä väestönmäärää ja taajama-astetta. 
Valtiontukea myönnetään enintään 58 prosenttia laajakaistahankkeen tukikelpoisista kustannuksista, jos 
kunnan maksuosuus on 8 prosenttia ja enintään 44 prosenttia, jos kunnan maksuosuus on 22 prosenttia. 
 
Edellä 2 momentissa mainittujen kriteerien laskentaperusteista ja painokertoimista, joiden perusteella 
kuntakohtainen maksuosuus määräytyy, annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella. 
9 § 
Muu julkinen tuki 
Laajakaistahankkeelle voi kohdistua julkista tukea enintään 100 prosenttia laajakaistahankkeen tukikel-
poisista kustannuksista. Sallitun määrän ylittävä muu julkinen tuki vähennetään tämän lain perusteella 
myönnettävän valtiontuen määrästä siten, ettei julkisen tuen enimmäismäärä ylity. 
 
Valtiontukea ei myönnetä samoihin kustannuksiin, joihin on jo myönnetty muuta julkista tukea. 
 
Tuensaajalle InvestEU-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/523 1 artiklassa tarkoitetun InvestEU-rahas-
ton tuella myönnettyä rahoitusta ja sen kattamia kustannuksia ei oteta huomioon laskettaessa tämän py-
kälän 1 momentissa tarkoitettua julkisen tuen enimmäismäärää, jos rahoitus kuuluu tiettyjen tukimuoto-
jen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun 
komission asetuksen (EU) N:o 651/2014, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 
N:o 2021/1237, 16 jaksossa säädettyihin rahoitustuotteisiin. (16.12.2021/1185) 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201262
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201262
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10 § (16.12.2021/1185) 
Tuen myöntämisen edellytykset 
Laajakaistahankkeeseen voidaan myöntää tässä laissa tarkoitettua valtiontukea vain, jos hakija sitoutuu: 
 
1) tarjoamaan tuen avulla rakennettuja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja sen nojalla an-
nettujen määräysten mukaisia verkko- ja viestintäpalveluita tai niitä vastaavia mainitun lain ja sen no-
jalla annettujen määräyksien mukaisia palveluita vähintään kymmenen vuoden ajan tuen viimeisen erän 
maksamisesta lukien; 
 
2) luovuttamaan seitsemän vuoden ajan tuen viimeisen erän maksamisesta kohtuulliseen hintaan ja syrji-
mättömin ehdoin muille teleyrityksille käyttöoikeuden tuen avulla rakennettuun sellaiseen viestintäverk-
koon, verkkoelementtiin ja verkon kapasiteettiin, joka ei ole tuen saajan omassa käytössä tai tarpeen sen 
omaa kohtuullista tulevaa tarvetta varten; 
 
3) julkaisemaan seitsemän vuoden ajan tuen viimeisen erän maksamisesta palvelun toimitusehdot ja 
muut käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuden kannalta merkitykselliset tiedot verkkosivuillaan, joilta ne 
ovat helposti havaittavissa ja saatavilla. 
 
Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetty määräaika ei koske tuen avulla rakennettuja mastoja, kaape-
likanavia eikä muuta fyysistä infrastruktuuria. Samoja käyttöoikeutta koskevia ehtoja sovelletaan koko 
tuettuun verkkoon sekä verkon osiin, joissa on käytetty olemassa olevia infrastruktuureja. 
 
Näyttötaakka hinnoittelun kohtuullisuudesta ja ehtojen syrjimättömyydestä on tuen saajalla. Jos samaan 
omaisuuteen kohdistuu myös sähköisen viestinnän palveluista annetusta laista johtuva käyttöoikeuden 
luovutusvelvollisuus tai yleispalveluvelvoite, käyttöoikeuden luovutuksen hinnoitteluun ja muihin ehtoi-
hin sovelletaan tämän lain säännöksiä. 
 
Tuen avulla rakennettavat kaapelikanavat on rakennettava siten, että ne ovat riittävän tilavia vähintään 
kolmelle verkolle ja erilaiselle verkkotopologialle. 
 
Valtiontukea voidaan myöntää vain, jos tuen myöntämisellä ei arvioida olevan muita kuin vähäisiä kil-
pailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia eikä Euroopan komissio vastusta tuen myöntä-
mistä. Tukea voidaan myöntää vain alueelle, jolla ei ole verkkoa, joka pystyy tarjoamaan luotettavasti tie-
donsiirron, jonka latausnopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa, ja jolla niitä ei ole uskottavasti 
suunniteltu otettavaksi käyttöön kaupallisin ehdoin seuraavan kolmen vuoden aikana tai tuetun verkon 
kanssa samassa ajassa. Verkon käyttöönotolle asetettu enimmäisaikaraja ei kuitenkaan saa olla alle 
kahta vuotta. 
 
Tuetulla hankkeella on saatava aikaan merkittävä parannus verrattuna verkkoihin, jotka ovat olemassa 
tai joiden käyttöönotto on uskottavasti suunnitteilla kolmen vuoden kuluessa suunnitellun tukitoimenpi-
teen julkaisemisesta tai tuetun verkon kanssa samassa ajassa. Hankkeen on sisällettävä merkittäviä in-
vestointeja passiiviseen infrastruktuuriin. 
 
Tukea voidaan myöntää vain hankkeelle, jonka kokonaiskustannukset ovat enintään 100 miljoonaa eu-
roa. Tukea ei voida myöntää yritykselle, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille so-
veltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys. 
 
 
10 a § (16.12.2021/1185) 
Tukkutuotteiden hinnoittelu 
Edellä 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun käyttöoikeuden hinnan on perustuttava johonkin seu-
raavista vertailuarvoista: 
 
1) jäsenvaltion tai unionin vertailukelpoisilla kilpaillummilla alueilla vallitsevat keskimääräiset julkaistut 
tukkuhinnat; 
 
2) jos 1 kohdan mukaisia julkaistuja hintoja ei ole, Liikenne- ja viestintäviraston kyseisille markkinoille 
ja palveluille jo asettamat tai hyväksymät säännellyt hinnat; 
 
3) jos 1 ja 2 kohdan mukaisia julkaistuja tai säänneltyjä hintoja ei ole, hinnoittelun on noudatettava ala-
kohtaisen sääntelyjärjestelmän mukaisesti määrättyä kustannussuuntautuneisuutta ja menetelmää. 
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11 § 
Liikenne- ja viestintäviraston tukipäätös 
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää laajakaistahankkeelle valtiontuen, jos se täyttää tässä laissa tarkoi-
tetut tuen myöntämisen edellytykset. Valtiontuki myönnetään hankkeen tukikelpoisten kustannusten pe-
rusteella. Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa tukipäätöksessä laajakaistahankkeen tukikelpoisten kus-
tannusten ja valtiontuen enimmäismäärän. Tukikelpoiset kustannukset lasketaan ilman arvonlisäveroa 
ilmoitetuista kustannuksista. 
 
Myönnettyä valtiontukea voidaan maksaa vain laajakaistahankkeen toteutuneiden tukikelpoisten kustan-
nusten perusteella. 
 
12 § (16.12.2021/1185) 
Tukikelpoiset kustannukset 
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka ovat: 
 
1) syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen; 
 
2) syntyneet nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnassa tarpeellisen viestintäverkon rakentamisesta; 
 
3) välttämättömiä hankealueella sijaitsevien, käyttäjän asuinpaikkaan tai sosioekonomisen vaikuttajan 
sijaintipaikkaan toimitettavien liittymien tarjonnassa. 
 
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja sosioekonomisia vaikuttajia ovat: 
 
1) yhteisöt, jotka voivat tuottaa merkittäviä sosioekonomisia hyötyjä kansalaisille, yrityksille ja paikallis-
yhteisöille vaikutusalueellaan; 
 
2) laajasti digitalisoituneet yritykset. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi maksupäätöksessään oikaista kustannuksia, jos hakijan ilmoittamat kus-
tannukset ovat kohtuuttoman korkeat. 
 
Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole: 
 
1) viestintäverkon ylläpitokustannukset tai verkon osien vuokrakustannukset; 
 
2) kustannukset, jotka kohdistuvat enintään sadan metrin päähän käyttäjän asuin- tai sijaintipaikasta 
ulottuvalle tilaajayhteyden osalle; 
 
3) kustannukset alueella, joka ulottuu sadan metrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä, josta voidaan tar-
jota nopeita laajakaistayhteyksiä. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitkä viestintäverkon tekniset osat kat-
sotaan tukikelpoisiksi, sekä määräyksiä tuen piiriin hyväksyttävien kustannusten laskentatavasta. 
 

 
13 § 
Tuen maksamisen edellytykset 
Valtiontuen maksamisen edellytyksenä on, että tarvittava rahoitus on osoitettu valtion talousarviossa. Tu-
kea myönnetään vuosittain valtion talousarviossa käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. 
 
Tuenhakijan hakemuksesta myönnetystä valtiontuesta voidaan maksaa 50 prosenttia sen jälkeen, kun 
tukipäätös on tehty. Tuen jäännöserän maksamisen edellytyksenä on, että laajakaistahanke on valmistu-
nut, tuensaaja on esittänyt Liikenne- ja viestintävirastolle hyväksyttävän selvityksen kaikista tukikelpoi-
sista kustannuksista ja kunta on maksanut 8 §:ssä tarkoitetun maksuosuutensa. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi päättää, että tuki maksetaan hakemuksen tekemiselle tukipäätöksessä 
asetetun määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta, jos tuenhakija esittää painavia syitä hakemuksen 
viivästymiseen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, maksamisen hakeminen viivästyneenä ei ole 
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vaikuttanut hankkeen toteutukseen, viivästyminen ei vaikeuta hankkeen toteuttamista eikä maksaminen 
vaikuta hakijoiden tasapuoliseen kohteluun. 
 
Tässä laissa tarkoitettua valtiontukea ei voida maksaa, jos muun julkisen tuen määrä ylittää sen, mikä on 
hankkeelle sallittu toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten perusteella. Tuensaajan on maksua hakies-
saan annettava riittävä selvitys laajakaistahankkeen rahoituksesta sekä siihen liittyvästä julkisesta tuesta. 
 
Valtiontukea ei voida maksaa, jos Euroopan komissio on tehnyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tuen takaisinperimisestä ja sen nojalla tuen 
hakijalle on annettu eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta anne-
tun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettu takaisinperinnän täytäntöönpanoa koskeva päätös, jota tuen hakija 
ei ole noudattanut. Liikenne- ja viestintävirasto voi pyytää tuensaajalta vakuutuksen, ettei tuen maksami-
selle ole tässä momentissa tarkoitettua estettä. 
 
14 § 
Omistusoikeus ja velvollisuuksien siirtäminen 
Valtiontuen avulla rakennettu viestintäverkko on tuensaajan omaisuutta. Jos tuen avulla rakennettu 
viestintäverkko tai sen osa myydään tai muutoin luovutetaan, tämän lain mukaiset velvollisuudet siirtyvät 
viestintäverkon uudelle omistajalle. 
 
Omistusoikeuden siirtymisestä on ilmoitettava viipymättä Liikenne- ja viestintävirastolle ja laajakaista-
hankkeen kustannuksiin osallistuneelle kunnalle. 
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Laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen.  
 

Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta. 
  
− Ensimmäisessä vaiheessa maakuntien liitot pyytävät rajaamilleen hanke-

alueille teleyrityksiltä hanke-ehdotuksia ja valitsevat hankkeille toteuttajan.  
 
Tämän jälkeen kyseisen hankealueen kunta tekee päätöksen kunnan myön-
tämästä tuesta kunnan maksuosuuden mukaisesti (8 prosenttia, 22 prosenttia 
tai 33 prosenttia); kunnan myönteinen päätös on edellytys valtiontuen 
saamiselle. 
  
Kunta voi tukea myöntäessään asettaa ehtoja esimerkiksi projektin seuran-
nalle, kunnan myöntämän tuen takaisinperinnälle yms. Tällöin kunta tekee 
erillisen sopimuksen kunnan myöntämästä tuesta hankkeen toteuttajan 
kanssa. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitse-
malle hankkeen toteuttajalle, mikäli kunta katsoo esimerkiksi haetun tuen 
olevan liian suuri. 
  
Hanke-ehdotuksen tekijällä ei kuitenkaan ole missään olosuhteissa oikeutta 
saada erillistä korvausta tekemästään hanke-ehdotuksesta tai julkisen tuen 
hakemisesta aiheutuneista kustannuksista. 
 

− Toisessa vaiheessa hankkeiden maakuntaliiton valitsema toteuttaja hakee 
tukea kirjallisesti Viestintävirastolta, joka myöntää valtion tuen sen edelly-
tysten täyttyessä. Hakijan tulee huomioida, että valtiontukiviranomaiset 
(Liikenne- ja viestintävirasto) voivat myöntää hankkeille tukea vain valtuu-
tuksensa puitteissa. 
https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/laajakaistatukihanke 

https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/laajakaistatukihanke


7 (17) 
 

2 SOVELLETTAVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET 
 
Laajakaistahankkeen hakumenettelyssä sovelletaan valtionavustuslakia 
(688/2001) siltä osin, kun laissa kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta ei 
muuta määrätä. Hankkeisiin, joihin liittyvän julkisen tuen maakunnan liitto on 
julistanut haettavaksi, sovelletaan tiettyjen tukimuotojen toteamista sisämarkki-
noille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua ko-
mission asetusta (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus). 
 
Maakuntien liittojen päätöksentekoon sovelletaan muun muassa oikaisuvaati-
muksen ja valituksen osalta kuntalakia (410/2015).  
 
Hakuasiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hanke-ehdotukset tulevat julkisiksi kuitenkin vasta 
sen jälkeen, kun maakuntaliitto on tehnyt niistä päätöksen. Julkisia tietoja eivät 
kuitenkaan ole hanke-ehdotusten sisältämät liike- tai ammattisalaisuudet. 
Hanke-ehdotuslomakkeella ilmoitetut hankkeiden valintaan vaikuttavat vertailu-
tiedot eivät kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuuksia. 
 
Lisäksi hakumenettelyssä tulee huomioida yleisestä hallinto-oikeudellisesta lain-
säädännöstä, kuten hallintolaista (434/2003) johtuvat vaatimukset. 
 
Kansallisen lainsäädännön ohella tukimenettelyn kaikissa vaiheissa on tärkeää 
huomioida EU:n lainsäädännöstä sekä komission ja EU:n tuomioistuimen valti-
ontukia koskevasta oikeuskäytännöstä johtuvat vaatimukset.  
 
Komissio edellyttää, etteivät mitkään elpymisvälineen tukitoimenpiteet aiheuta 
ympäristölle merkittävää haittaa. Näin ollen kaikkien hakijoiden on täytettävä 
ympäristöhaittoja koskeva lomake, jonka pohjalta periaatteen täyttyminen var-
mistetaan. DNSH-lomake julkaistaan vasta EU-komission hyväksynnän jäl-
keen. Komission ohje DNSH-periaatteen soveltamisesta: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN 
 
Maakuntaliittojen hakumenettelyyn ei laajakaistahankkeen päävaiheen osalta 
sovelleta lakia julkisista hankinnoista. Tuen hakijan tulee huomioida, että hankin-
talain mukaan laissa tarkoitettuna hankintayksikkönä pidetään mitä tahansa 
hankinnan tekijää silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli 
puolet hankinnan arvosta esimerkiksi valtion tai kuntien viranomaisilta. 
 
Mikäli hankkeen toteuttava yritys saa hankkeeseen tukea yli puolet sen kustan-
nuksista, on mahdollista, että sitä edellä mainitun lainkohdan perusteella pide-
tään hankintalaissa tarkoitettuna hankintayksikkönä, jolloin sen tähän hankkee-
seen liittyviin hankintoihin voidaan soveltaa hankintalakia. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN
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3 VIESTINTÄVERKKO, JONKA TOTEUTTAMISESTA HANKE-EHDOTUKSIA 
PYYDETÄÄN 

 
Tämä hanke-ehdotuspyyntö koskee erikseen kuvattavan hankealueen viestintä-
verkon rakentamista. Hankealueella tarkoitetaan hanke-ehdotuspyynnön osassa 
2 yksilöityä maantieteellistä aluetta, jolle hanke-ehdotuspyynnön kohteena oleva 
viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan. 
 
Pyyntö hanke-ehdotukseksi asiakirjoissa käytetään termejä runkoverkko, tilaaja-
verkko, tilaajayhteys, viestintäverkko, verkkopääte jne. vain kuvaamaan verkon 
osia esimerkinomaisesti. Riippuen käytetystä tekniikasta ja verkon rakenteesta 
voi verkon osien nimitys olla todellisuudessa jokin toinen.  
 
Ehdotuksia pyydetään nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan 
kiinteän viestintäverkon (runko- ja tilaajaverkko) rakentamisesta hankealueelle 
sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonnasta viestintäverkkoon liitty-
ville loppukäyttäjille. Nopeilla laajakaistayhteyksillä tarkoitetaan tällä hetkellä 
vähintään 300/100 Mbit/s laajakaistayhteyksien tarjontaa hankealueella. Lii-
kenne- ja viestintäministeriön digitaalisen infrastruktuurin strategian mukaan 
Suomi tavoittelee viestintäyhteyksien kehittymistä vähintään Euroopan komis-
sion tavoitteiden mukaisesti, joiden mukaan vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla 
tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä. Yhteyden no-
peus on voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa. 
 
Hankkeeseen voi sisältyä myös sellaisia hankealueen ulkopuolelle rakennettavia 
yhteyksiä, jotka ovat välttämättömiä hankealueella sijaitsevien loppukäyttäjien 
käytössä oleviin asuntoihin tai yritysten ja julkishallinnon toimipaikkoihin tar-
jottavien liittymien tarjonnassa.  
 
Kustannusten tukikelpoisuuden ratkaisee Liikenne- ja viestintävirasto tukipää-
tösten yhteydessä. Liikenne- ja viestintäviraston markkina-analyysissä tukikel-
poisen alueen rajauksesta on esitetty arvio alueesta, jonka alueella sijaitseville 
tukikelpoisille tilaajille rakennettavalle verkolle tukea on mahdollista saada. 
Viestintäviraston markkina-analyysi tukikelpoisista alueista on hanke-ehdotus-
pyynnön osa 6. 
 
Viestintäverkkoa koskevana teknisenä vähimmäisvaatimuksena on, että sen 
avulla voidaan tarjota hankealueen loppuasiakkaille tällä hetkellä vähintään 
300/100 Mbit/s liittymiä. Olennaista on, että loppuasiakkaalla on mahdollisuus 
vähintään 300/100 Mbit/s liittymään. Halutessaan loppuasiakas voi valita käyt-
töönsä hitaamman tai nopeamman laajakaistaliittymän, mikäli näitä on tarjolla. 
 
Hankkeessa rakennettava viestintäverkko jää verkon toteuttavan yrityksen tai 
yhteisön omaisuudeksi. Tämän hakumenettelyn tuloksena valittava hankkeen 
toteuttaja voi hakea Liikenne- ja viestintävirastolta julkista tukea verkon raken-
tamiseen. Tämän tuen enimmäismäärä on enintään joko 33, 44 tai 58 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista. 
 
Hakijan tulee huomioida, että valtiontukiviranomaiset (Liikenne- ja viestintävi-
rasto) voivat myöntää hankkeille tukea vain valtuutuksensa puitteissa. Julkisen 
tuen määrät ja rahoituksen ehdot määritellään tarkemmin erillisessä 



9 (17) 
 

tukipäätöksessä. Liikenne- ja viestintävirasto päättää tukihakemusta käsitelles-
sään, miltä osin hankkeeseen sisältyvät investoinnit ovat tukikelpoisia. 
 
Verkon toimittavalla ja sitä ylläpitävällä yrityksellä tai yhteisöllä on oikeus periä 
verkkoon liittyviltä loppuasiakkailta liittymis- ja käyttömaksuja. Lisäksi se voi 
periä vuokraa muiden teleyritysten käyttöön luovutetusta verkon kapasiteetista 
ja maksuja muista tukkutason palveluista. Tuen saajan velvoitteista on tarkem-
min säädetty laajakaistatukilaissa. 

 
4 RAKENNETTAVAN VERKON YLEISET VAATIMUKSET 

 
Verkon tulee kaikilta osin täyttää laissa kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta 
(1262/2020) sekä laissa sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) ja lain no-
jalla annetuista Liikenne- ja viestintäviraston teknisistä määräyksistä johtuvat 
vaatimukset. 
 
Hanke-ehdotuksen on pidettävä sisällään runkoverkon rakentaminen sekä tilaa-
javerkkoyhteyksien, verkkopalvelun ja viestintäpalvelujen tarjonta. Maakunta-
liitto ei hyväksy hanke-ehdotuksia, jotka kattavat vain osan tästä. Hankkeen si-
sältämä kokonaispalvelu voidaan kuitenkin tuottaa yhteistyössä yhden tai use-
amman muun toimijan kanssa siten, että se yhdessä muodostaa hanke-ehdotus-
pyynnössä esitetyt vaatimukset täyttävän kokonaisuuden.  
 
Mikäli hanke-ehdotuksen tekijä käyttää palvelun toteutuksessa alihankkijoita, 
niin siitä on ilmoitettava etukäteen. Hanke-ehdotuksen jättänyt organisaatio on 
päävastuussa tarjotusta kokonaisuudesta ja vastaa kaikista alihankkijoiden työ-
suorituksista kuin omistaan.  
 

5 TEKNISET VAATIMUKSET 
 

Kapasiteetti 
 
Vähimmäisvaatimus on, että rakennettavan verkon avulla kyetään tarjoamaan 
hankealueen loppuasiakkaille tällä hetkellä vähintään 300/100 Mbit/s liittymiä. 
Olennaista on, että loppuasiakkaalla on mahdollisuus vähintään 300/100 Mbit/s 
liittymään. Halutessaan loppuasiakas voi valita käyttöönsä myös hitaamman tai 
nopeamman tarjolla olevan liittymän. Hankealueen kaikille tukikelpoisille tilaa-
jille tulee varata riittävästi kapasiteettia, että kaikkiin tukikelpoisen hankealueen 
käyttäjien sijaintipaikkoihin on mahdollista saada 300/100 Mbit/s-liittymä. 
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Verkon ulkoiset yhteydet tulee mitoittaa siten, että ne mahdollistavat edistyksel-
listen viestintäpalveluiden käytön sekä ovat muutoinkin teknisesti edistykselli-
siä, toimintavarmoja ja turvallisia. Laajakaistaliittymän tulee teknisesti kyetä 
tarjottuun nimellisnopeuteen ja tarjota loppuasiakkaalle keskimäärin vähintään 
70 % tästä nopeudesta normaaleissa ruuhkatilanteissakin. 
 
Palvelun tarjonta pitäisi pysyä ajankulumisesta ja markkinatilanteen kehittymi-
sestä huolimatta suurin piirtein samantasoisena ja että käyttäjille tarjottavat pal-
velut olisivat tulevaisuudessakin yhtä lailla teknisesti kehittyneitä, turvallisia ja 
kohtuuhintaisia. 
 

Tilaajayhteyksien vaatimukset 
 
Mikäli tilaajaverkko toteutetaan käyttäen kuituyhteyksillä, runkoverkkoa raken-
nettaessa on varattava vapaita kuituja niin, että kaikille potentiaalisille tilaajille 
on mahdollista tarjota liittymiä. Mikäli runkoverkko täytyy myöhemmin laajen-
taa, hanke-ehdotuksen tekijän on tehtävä se omalla kustannuksellaan. 
 
Verkon kaikki kiinteiden yhteyksien tarvitsemat kaapelit odotetaan asennettavan 
maan alle normaaliin asennussyvyyteen. Perustelluista syistä (esim. saaristossa) 
asennus voidaan toteuttaa myös ilmakaapelilla tai vesistökaapelilla. 
 
 

Yleiset vaatimukset 
 
Hanke-ehdotuksia vertailtaessa käytetään edistyksellisten viestintäpalvelujen 
(IPTV jne.) tarjoamiseen soveltuvia liittymätyyppejä. Tilaajaliittymät voivat olla 
vain kiinteitä liittymiä. Hanke-ehdotuksen laatija voi lisäksi tarjota myös muita 
liittymiä. Nämä ovat kuitenkin lisäpalveluja, eikä niitä oteta pisteityksessä huo-
mioon.  
 

Palvelun tarjoajan ja asiakkaan välinen rajapinta 
 
Loppuasiakkaan ja palvelun tarjoajan rajapintana on asiakaskohtainen verkko-
pääte. Asiakaan oletetaan hankkivan itse verkkopäätteen. Palvelun tarjoajan tu-
lee kuitenkin tarjota verkkoon soveltuvaa verkkopäätettä. Verkkopäätteessä tu-
lee olla liitäntä palvelun tarjoajan verkkoon sekä vähintään neljä RJ45-liitän-
nällä varustettua Gigabit Ethernet-porttia (1000/1000 Mbit/s). Loppuasiakas 
vastaa itse kiinteistön sisäverkosta. 
 

Tarjottavia palveluja koskevat vaatimukset 
 
Palvelun tarjoajan tulee tarjota verkon asiakkaille pääsy julkiseen internet-verk-
koon ja sen tarjoamiin koti- ja ulkomaisiin palveluihin. Tarjottuun laajakaista-
liittymään tulee sisältyä IP-osoite käytönajaksi (DHCP) ja liittymällä tulee voida 
käyttää vähintään yhtäaikaisesti kymmentä kytkettyä laitetta. 

 
6 HANKE-EHDOTUSTEN RAKENNE 

 
Hanke-ehdotus pyydetään tekemään seuraavan rakenteen mukaisesti. Hanke-eh-
dotusasiakirjoihin pyydetään merkitsemään kohdat, jotka ehdotuksen laatijan 
näkemyksen mukaan sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia. Hanke-
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ehdotuslomakkeella ilmoitetut hankkeiden valintaan vaikuttavat vertailutiedot 
eivät kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuuksia. Hanke-ehdotukseen voi-
daan liittää myös muita hanke-ehdotuksen laatijan tarpeelliseksi katsomia asia-
kirjoja.  
 
Saatekirje 
 
− Jossa on hanke-ehdotuksen nimi, hanke-ehdotuksen laatijan yleisesittely, 

hanke-ehdotuksen voimassaoloaika, päiväys ja allekirjoitus sekä lisätietojen 
antajan yhteystiedot, luettelo hanke-ehdotuksen sisältämistä asiakirjoista 
(lueteltuna kaikki hanke-ehdotuksen sisältämät asiakirjat sekä merkitty 
liike- tai ammattisalaisuuksia sisältävät asiakirjat). 

 
Liite 1 
 
− Seuraavat vapaamuotoiset kuvaukset/selvitykset palvelun toteutuksesta ja 

käytettävistä toimintatavoista:  
 
 Selvitys tuenhakijan palveluksessa olevien työntekijöiden määrästä, 

vuosiliikevaihdosta ja taseen loppusummasta 
 Selvitys tuenhakijan omistussuhteista, kuten mahdollinen julkisomistus 

ja tieto sen osuudesta 
 Viestintäverkon rakentamissuunnitelma ja sen toteuttamista rajoittavat 

ehdot, kuten tilaajamäärään liittyvät ehdot 
 Hankkeen aikataulu, josta ilmenee ainakin hankkeen suunniteltu aloi-

tus- ja valmistumisajankohta, päivämäärä minkä jälkeen liittyjiä käsi-
tellään runkoverkon rakentamisen jälkeisen hinnoittelumallin mukai-
sesti sekä mahdollinen ehdotus hankkeen vaiheittaiseksi toteuttamiseksi 

 Selvitys tarjoajan olemassa olevan verkon ja verkon osien hyödyntämi-
sestä hankkeen toteutuksessa 

 Selvitys mahdollisesta yhteisrakentamisesta muiden yhteiskuntaa pal-
velevien johtojen ja rakennelmien asentamisen yhteydessä 

 Selvitys tarjottavien liittymien määrästä sekä hinnasta ja muista eh-
doista, joilla viestintäpalveluita suunnitellaan tarjottavan käyttäjille näi-
den asuin- tai sijaintipaikassa. 

 Hanke-ehdotuksen laatijan selvitys siitä, mitä muuta julkista tukea 
hankkeelle on saatu tai haettu (**) 

 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma tai muu kuvaus yrityksen toimin-
nasta sekä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. 
Yrityksen tulee kyetä tarjoamaan rakennettuja verkko- ja viestintäpal-
veluita vähintään 10 vuoden ajan (Laki kiinteän laajakaistarakentami-
sen tuesta 1262/2020). 

 Analyysi hankkeeseen liittyvistä toiminnallisista, taloudellisista ja 
muista riskeistä sekä suunnitelma niiden hallitsemiseksi (riskianalyysi) 
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Liite 2 
 
− Seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset asiakirjat, joita käytetään 

arvioitaessa, onko hanke-ehdotuksen laatijalla tekniset, taloudelliset ja muut 
edellytykset hankkeen toteuttamiseksi: 

o selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain 
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantaja-
rekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin 

o kaupparekisteriote 
o todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvi-

tys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 
o todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmak-

sujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkeva-
kuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 

o selvitys hanke-ehdotuksen kohteena olevaan työhön sovelletta-
vasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

o selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
o ulkomaisen yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen 

sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisilla rekisteriotteilla tai 
vastaavilla todistuksilla. 

− Maakuntaliito voi hyväksyä muun kuin viranomaisen antaman selvityksen 
tilaajavastuulaissa tarkoitetuksi selvitykseksi tai todistukseksi, jos sen on 
antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. 

 
Liite 3 
 

EU-komissio edellyttää, etteivät mitkään elpymisvälineen tukitoi-
menpiteet aiheuta ympäristölle merkittävää haittaa. Näin ollen kaik-
kien hakijoiden on täytettävä ympäristöhaittoja koskeva lomake, 
jonka pohjalta periaatteen täyttyminen varmistetaan. 

 
 
Liite 4 
 

Hanke-ehdotuspyynnön osa 5: Hanke-ehdotuslomake täytettynä (lo-
makkeen tietoja käytetään hanke-ehdotuksia vertailtaessa).  
Lomakkeella ilmoitetaan mm haettavan valtion tuen enimmäismäärä 
laajakaistatukilain mukaisesti. 
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7 HANKE-EHDOTUSLOMAKKEELLA ESITETTÄVÄT KUSTANNUSTIEDOT 
 
Kaikki hinnat ja kustannukset tulee esittää arvonlisäverottomina kiinteinä enim-
mäishintoina. Hanke-ehdotuspyynnön mukainen hinnoittelu muodostuu kol-
mesta osasta: 
 
− Laajakaistatukilain mukainen toisessa vaiheessa haettavan valtion tuen 

enimmäismäärä hankkeelle (kunta ja valtio yhteensä enintään 66 % tukikel-
poisista kustannuksista, painoarvo 50 %) 

− Käyttäjiltä perittävät liittymismaksut (painoarvo 25 %) 
− Käyttäjiltä perittävät muut maksut (painoarvo 15 %) 
 
Lisäksi vertailtavana tekijänä käytetään hintojen lisäksi sitoutumista 10 vuoden 
vähimmäisaikaa pitempään palvelun tarjonta-aikaan (painoarvo 10 %) 

 
Haettavan tuen määrä 
 
Hanke-ehdotuslomakkeella esitetään hankkeen kokonaiskustannukset eritel-
tyinä: tukikelpoiset kustannukset ja tukikelvottomat kustannukset. Tukikelpoiset 
kustannukset on eriteltävä laajakaistatukilain mukaiseen julkiseen tukeen (val-
tion ja kunnan osuus) sekä hankkeen toteuttajan omaan osuuteen.  
 
Kustannusten tukikelpoisuudesta on tarkemmin säädetty laajakaistatukilaissa. 
Tukikelpoisia kustannusten edellytyksiä ovat mm, että syntyneet edistyksellisten 
viestintäpalveluiden tarjonnassa tarpeellisen viestintäverkon rakentamisesta; 
sekä välttämättömiä tukikelpoisella alueella sijaitsevien, käyttäjän asuin- tai si-
jaintipaikkaan toimitettavien liittymien tarjonnassa. 
Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole mm viestintäverkon ylläpitokustannukset; 
kustannukset, jotka kohdistuvat tilaajayhteyden osalle, joka ulottuu enintään sa-
dan metrin päähän käyttäjän asuin- tai sijaintipaikasta; kustannukset sellaisella 
alueella, jolla jo tarjotaan edistyksellisiä viestintäpalveluita; kustannukset alu-
eella, joka ulottuu sadan metrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä, josta voidaan 
tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitkä viestin-
täverkon tekniset osat katsotaan tukikelpoisiksi sekä määräyksiä tuen piiriin hy-
väksyttävien kustannusten tarkemmasta laskentatavasta. 
 
Käyttäjiltä perittävät maksut 
 
Tukea ei voida myöntää tilaajaverkon rakentamiseen siltä osin, kun tilaajayhteys 
on enintään sadan metrin pituinen. Tukea ei myöskään myönnetä verkon yllä-
pito-, käyttö- tai vastaaviin kuluihin. Kyseiset kustannukset on katettava verkon 
käyttäjiltä perittävillä liittymis- ja kuukausimaksuilla. Verkon kokonaistaloudel-
lisen edullisuuden kannalta liittymis- ja palvelumaksut ovat kuitenkin merkit-
tävä kustannustekijä, joka otetaan huomioon hanke-ehdotuksia vertailtaessa.  
 
Käyttäjiltä perittävien enimmäishintojen tulee olla voimassa vähintään 24 kuu-
kautta verkon valmistumisesta lukien. 
 
Tilaajan liittymismaksu tulee hinnoitella siten, että perusmaksu sisältää tarvitta-
van tilaajayhteyden valmiiksi rakennettuna. 
 



14 (17) 
 

Lisäksi hanke-ehdotuksen laatijan tulee huomioida hinnoittelussa erikseen verk-
koon liittymisen ajankohta (verkon rakentamisen yhteydessä vai sen jälkeen). 
Hanke-ehdotukseen laatijan tulee myös ilmoittaa ajankohta, jonka jälkeen liitty-
jiä käsitellään verkon rakentamisen jälkeisen hinnoittelumallin mukaisesti.   
 
Koska hankkeen toteuttaja omistaa rakennettavan verkon, se vastaa verkon yllä-
pidosta kokonaisuudessa rakentamisajankohdasta ja kaapelireitin kaivajasta riip-
pumatta. 
 
Muut käyttäjiltä perittävät maksut 
 
Hanke-ehdotuslomakkeella tulee ilmoittaa vaatimusten mukaisen verkkopäät-
teen hankintahinta. Loppuasiakkaalla on kuitenkin oikeus hankkia hanke-ehdo-
tuksen tekijän ilmoittamien vaatimusten mukainen verkkopääte myös muualta. 
 
Hanke-ehdotuslomakkeella tulee ilmoittaa edistyksellisten viestintäpalveluiden 
tarjoamiseen soveltuvan laajakaistaliittymän kuukausimaksu. Vaikka verkon 
teknisenä vaatimuksena on tällä hetkellä vähintään 100 Mbit/s symmetrinen laa-
jakaistayhteys, pyydetään hanke-ehdotuksen tekijää ilmoittamaan enimmäishin-
nat seuraaville nopeusluokille: 
 
− Vähintään 300/100 Mbit/s laajakaistayhteys  
− Vähintään 1000/500 Mbit/s laajakaistayhteys 

 
Lisäksi hanke-ehdotuksen tekijän tulee ilmoittaa nopeusluokan muutoksesta ai-
heutuvan kertamaksun enimmäishinta. 
 
− Muille kuin hanke-ehdotuslomakkeella mainituille palveluille tulee mahdol-

lisuuksien mukaan antaa nettohinnasto tai alennusprosentti. Tällaisia palve-
luja ovat esimerkiksi kiinteät IP-osoitteet, sähköposti-, kotisivu- ja verkko-
levy- sekä vastaavat palvelut. Alennus lasketaan hanke-ehdotuksen tekijän 
voimassa olevasta julkisesta hinnastosta. Hanke-ehdotuksen tekijä voi liittää 
tarjoukseen voimassa olevan hinnaston. Muiden tarjolla olevien nopeus-
vaihtoehtojen hinnat pyydetään ilmoittamaan liitteellä 1 tai erillisessä hin-
nastossa.  Hanke-ehdotuslomakkeen ulkopuoliset palvelut eivät vaikuta ver-
tailupisteisiin. 
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8 HANKE-EHDOTUSTEN KÄSITTELY 
 
Hanke-ehdotukset käsitellään seuraavissa vaiheissa: 
 
Vaihe 1: Arvioidaan hanke-ehdotuksen ja sen laatijan kelvollisuus 
 
Hanke-ehdotus voidaan sulkea pois, jos 
− sitä ei ole jätetty määräaikaan mennessä 
− se ei täytä laajakaistatukilain mukaisia ehtoja 
− ei ole ilmoitettu kaikkia valintaan vaikuttavia tietoja ja sitä ei ole täyden-

netty annettuun määräaikaan mennessä 
− hakijalla ei ole teknisiä tai taloudellisia edellytyksiä toteuttaa hanke 

 
 
Vaihe 2: Arvioidaan hanke-ehdotusten kokonaistaloudellinen edullisuus 
 
Hanke-ehdotuksia vertaillaan ja hankkeen toteuttajaksi valitaan kokonaistalou-
dellisesti edullisimman hanke-ehdotuksen laatija. Vertailutekijät on esitetty seu-
raavassa kohdassa. Vertailuhintoja laskettaessa käytetään hanke-ehdotuslomak-
keella ilmoitettuja tietoja. Mahdollisia optioita ei oteta hintavertailussa huomi-
oon. 
 

9 HANKE-EHDOTUSTEN VERTAILUTEKIJÄT JA PAINOARVOT 
 
Toteutettavaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin hanke-ehdotus käyt-
täen seuraavia vertailutekijöitä ja painoarvoja: 
 
− Laajakaistatukilain mukainen toisessa vaiheessa haettavan valtiontuen 

enimmäismäärä hankkeelle (enintään 66 % tukikelpoisista kustannuksista, 
painoarvo 50 %) 

− käyttäjiltä perittävät liittymismaksut, painoarvo 25 % 
− käyttäjiltä perittävät muut maksut, painoarvo 15 % 
− sitoutuminen 10 vuoden vähimmäisaikaa pitempään palvelun tarjonta-ai-

kaan, painoarvo 10 % 
Teoreettinen enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Kustakin vertailutekijästä voi 
saada sen painoarvoa vastaavan enimmäispistemäärän. Esim. julkista tukea vä-
hiten käyttävä hanke-ehdotus saa pistearvon 50. Muiden ehdotusten pistemäärä 
lasketaan kaavalla [tuen määrä parhaassa hanke-ehdotuksessa] / [tuen määrä ko. 
ehdotuksessa] * 50. Kokonaispistemäärä on eri vertailutekijöistä saatujen piste-
määrien summa.  
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VERTAILUTEKIJÄ Pisteitä 

enintään 
 
A. Hankkeelle haettavan julkisen tuen määrä 
Julkisen tuen määrä euroina yhteensä (toisessa vaiheessa haettava valtiontuki ja kunnan maksuosuus yh-
teensä) 
 

50 

 
B. Käyttäjiltä perittävät liittymismaksut 
Vertailussa käytetään ”hintakoria”, joka sisältää loppukäyttäjän liittymismaksut seuraavissa tapauksissa:  
− tilaajaliittymä toteutetaan runkoverkon rakentamisen yhteydessä / myöhemmin. 
 
Hanke-ehdotuksia vertailtaessa käytetään edistyksellisten tietoliikennepalvelujen (IPTV jne.) välittämi-
seen soveltuvien liittymien maksuja.  
 

25 

 
C. Muut käyttäjiltä perittävät maksut 
Tästä vertailutekijästä voi saada seuraavasti: 
 
Kuukausimaksujen perusteella enintään 13 pistettä. Vertailussa käytetään seuraavan hintakorin arvoa: 
− yhden, vähintään 300/100 Mbit/s liittymän kuukausimaksu 
− yhden vähintään 1000/500 Mbit/s liittymän kuukausimaksu* 
(*jos vastaavaa tuotetta ei ole, käytetään vertailussa vähintään 300/100 Mbit/s liittymän kuukausimak-
sua) 
 
Lisäksi voi saada yhteensä enintään 2 pistettä seuraavista vertailtavista kohdista: 
− verkkopäätteen hankintahinta (enintään 1 piste) 

(jos verkkopääte kuuluu liittymis- tai kuukausimaksuun, joka ilmoitettu hanke-ehdotus-
lomakkeella, saa tästä kohdasta 1 pisteen. Muutoin pistemäärä lasketaan vertailukaa-
valla) 

− liittymänopeuden muutos (yhteensä enintään 1 piste) 
 − maksu nopeutta nostettaessa (enintään 0.5 pistettä) 
 − maksu nopeutta laskettaessa (enintään 0.5 pistettä) 

(jos liittymänopeuden muutos ilmainen, saa kyseisestä kohdasta 0.5 pistettä. Muutoin 
pistemäärä lasketaan vertailukaavalla)  

 

15 

D. Sitoutuminen 10 vuoden vähimmäisaikaa pitempään palvelun tarjonta-aikaan 
Tästä vertailutekijästä saa 1 pistettä jokaiselta 10 vuoden vähimmäisajan ylittävältä vuodelta 20 vuoteen 
saakka. Enimmäispistemäärän saa, kun hanke-ehdotuksen laatija sitoutuu vähintään 20 vuoden tarjonta-
aikaan. 

10 

 
 
Jos hanke-ehdotuksia on useampi samalla kokonaispistemäärällä, ratkaistaan va-
linta vertaamalla pisteitä seuraavassa järjestyksessä: Haetun tuen määrä, käyttä-
jiltä perittävät liittymismaksut, käyttäjiltä perittävät muut maksut, sitoutuminen 
vähimmäisaikaa pidempään palvelun tarjonta-aikaan. Vertailutekijöiden las-
kenta-arvot ilmoitettuna kahden desimaalin tarkkuudella tulee merkitä hanke-
ehdotuslomakkeelle (osa 5).  
Vertailtava kokonaispistemäärä näytetään kahdella desimaalilla (esimerkiksi 
88,15 pistettä) normaalien taulukkolaskentaohjelman pyöristyssääntöjen eli esi-
tettävien desimaalien määrän mukaan (88,145=>88,15, 88,144=>88,14). Vertai-
lupisteiden laskenta suoritetaan käyttäen taulukkolaskentaohjelmaa ja taulukossa 
osakohteiden pisteet näytetään myös 2 desimaalilla. 
Jos ilmoitettu pistelaskennan perusteena oleva vertailutekijä on 0 (nolla), vertai-
lutekijän pistemäärän laskennassa käytetään arvoa 0,001 koska laskentakaava ei 
anna muutoin tulosta vertailutekijälle. Esimerkiksi liittymänopeuden muutoksen 
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hinta voi olla 0 eli ilmainen. Muissa mahdollisissa hanke-ehdotuksissa ilmoitet-
tua hintaa verrataan siten arvoon 0,001 pistelaskennassa. 
 

10 MAAKUNTALIITON PÄÄTÖS JA VALITUSOIKEUS 
 
Maakuntaliitto tekee päätöksen hankealueen verkon toteuttajasta. Päätöksestä 
voi tehdä maakuntaliitolle oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista ja kunnallisvalituksen oikaisuvaatimuksen päätöksestä hallinto-
oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

  
11 TOIMET MAAKUNTALIITON PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN 

 
Sen jälkeen, kun maakuntaliitto on päättänyt hankkeen toteuttajasta, hankealu-
een kunta tekee päätöksen kunnan myöntämästä tuesta. Kunnan myönteinen 
päätös tuesta on edellytys Liikenne- ja viestintäviraston kautta maksettavan tuen 
saamiselle. Kunta voi tukea myöntäessään asettaa ehtoja esimerkiksi projektin 
seurannalle, kunnan myöntämän tuen takaisinperinnälle, kunnan myöntämän 
tuen maksamisesta hankkeen rakentamisen edistymisen mukaan yms. Tällöin 
kunta tekee erillisen sopimuksen kunnan myöntämästä tuesta hankkeen toteutta-
jan kanssa. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitse-
malle hankkeen toteuttajalle, mikäli kunta katsoo esimerkiksi haetun tuen olevan 
liian suuri. Hanke-ehdotuksen tekijällä ei kuitenkaan ole missään olosuhteissa 
oikeutta saada erillistä korvausta tekemästään hanke-ehdotuksesta tai julkisen 
tuen hakemisesta aiheutuneista kustannuksista. 
 
Hankkeen toteuttajan tulee tehdä tukihakemus Liikenne- ja viestintäviras-
tolle maakuntaliiton valintapäätöksen jälkeen. Hakijan tulee huomioida, että 
valtiontukiviranomaiset (Liikenne- ja viestintävirasto) voivat myöntää hank-
keille tukea vain valtuutuksensa puitteissa. Hankkeelle myönnettävät tuet (val-
tion ja kunnan) maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan eli tukipäätökset 
ovat aina enimmäispäätöksiä. Mikäli verkon rakentamisen toteutuneet tukikel-
poiset kustannukset ovat alhaisemmat, maksettava tuki on vastaavasti pienempi. 
https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/laajakaistatukihanke 
 
 
Tuen saajan on sitouduttava laissa kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta 
(1262/2020) määriteltyihin julkisen tuen ehtoihin. 

https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/laajakaistatukihanke
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