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Kuitu kylässä –hankkeen loppuraportti 2020
01.06.2018 - 31.12.2020
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1. Hankkeen toteuttajan nimi
Leader Tunturi-Lappi ry, Valtatie 48, 99100 Kittilä

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Kuitu kylässä –hanke
Hankenumero 65497

3. Yhteenveto hankkeesta

Kuitu kylässä – hankkeen toiminta-alueena oli koko Lappi, erityishuomio rahoituspäätöksen saaneet verkko-osuuskunnat, rakenteilla olevat sekä alkamassa olevat,
mutta myös kunnat, maakunta ja koko valtakunta saaden tutkittua tietoa kyläverkkojen mahdollisuuksista.
Hankkeen avulla pystyttiin toimimaan rakenteilla olevien kyläverkkojen apuna, tukena ja
koordinoivana tahona, tahtotilana saattaa rakentaminen loppuun asti oikein, avustaen
tarvittaessa myös pienten toimijoiden yhteystahona mm. operaattoreiden kilpailuttamisessa sekä valinnassa.
Hankkeen kautta selvitettiin kyläverkkojen vaikuttavuutta ja arvioitiin mitä se merkitsee
itse kylälle, kunnalle, maakunnalle aina valtakunnan tasolle asti. Selvityksen tulokset tukevat osaltaan myös valtakunnallisia tavoitteita laajakaistapalveluiden vaikuttavuuden
merkityksestä arktisella alueella.
Hankkeessa toteutettiin pilottimalli kyläverkon mahdollisuuksista liittyen etäterveydenhuollon palveluihin yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tuloksena voidaan saada pilotoitua
toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti, kunhan tulokset piloteista
ovat saatavilla.

4. Raportti
4.1 Hankkeen tavoitteet
4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli ohjata, opastaa, rakenteilla olevia verkko-osuuskuntia, kyläverkkoja, rakentumaan saatujen rahoituspäätösten mukaisesti. Tavoitteena oli olla linkki kylien
sekä rahoittajien ja operaattoreiden välillä tarjoten asiantuntemusta osuuskunnille sekä
toimijoille. Hanke kokosi pieniä toimijoita yhteen ja opasti mm. operaattoreiden valintaan
ja kilpailuttamiseen liittyvissä asioissa.
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Hankkeen tavoitteena oli aktivoida olemassa olevia kyläverkkoja saamaan mahdollisimman suuren hyödyn verkon kapasiteetista ja selvittää sen vaikuttavuus kylän, kunnan sekä
mahdollisesti myös valtakunnallisesta näkökulmasta. Hankkeessa selvitettiin kyläverkon
vaikuttavuus oppilaitosyhteistyönä, jota täydennettiin omalla lisäarvioinnilla.
Hankkeen avulla pyrittiin myös viemään rakennetut verkot seuraavalle askelmalle, mitä
digitaalisuus mahdollistaa tulevaisuudessa, miten rakennetut kyläverkot pystyvät hyödyntämään muuttuvassa maailmassa verkkoaan täydellä kapasiteetilla ja mitä kaikkea
sen tuomat mahdollisuudet tarkoittavat koko yhteiskunnan näkökulmasta.
Hankkeen tavoitteena oli rakentaa malli siitä, kuinka verkko toimii ja mahdollistaa kylän
elinvoimaisuuden sekä miten verkko-osuuskunta toimii tulevaisuudessa. Hanke voisi toimia myös esimerkiksi digitaalisia pilottikohteita etsivien toimijoiden linkkinä, joka tuntee
alueen verkkojen mahdollisuudet sekä toiminnan.
Mahdolliset uudet verkko-osuuskunnat ja kyläverkot olivat osatavoitteita, jotka voivat hyödyntää syntyvää tietoa mm. rahoittajan etsimisessä tulevalla ohjelmakaudella.

Määrälliset tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•

4.1.2

Opastettavien kyläverkkojen määrä 20
Luotava malli; verkkojen yhteistyö sekä verkon hyödyntämien 2
Kyläverkkohankkeiden määrä, toteutuneet hankealueet 5
Kyläverkkojen vaikutuksen arviointityö 1
Aktivointitilaisuudet 40
Toimenpiteisiin osallistuneet 5 000
Pilottimalli 2

Hankkeen eritystavoitteet

Hankkeen eritystavoitteena oli laajakaistaan liittyvän uusimman tietotaidon ja
mallien välittäminen sekä mahdollisuuksien mukaan laajakaistaan pohjautuvien
innovaatioiden hyödyntäminen sekä taloudellisessa mielessä että maaseudun
asukkaiden arkielämässä.
Hankkeella tuettiin välillisesti maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista
itsensä kehittämistä ja ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä ja kohentamista. Lisäksi hankkeella vaikutettiin maaseudun asukkaiden tiedontasoon ja
asenteisiin sekä yleiseen ilmapiiriin maaseutua kohtaan.
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4.2. Hankkeen toteutus

4.2.1 Toimenpiteet

Kuitu kylässä -hanke jatkoi suoraan Kuitua Pohjoiseen -hankkeen viitoittamaa
tietä.
Lapin kuiturakentamisen kokonaisuus, toimintatapa ja osallisten roolijako palkittiin
11.04.2019 Brysselissä. Kuitua Pohjoiseen -hanke palkittiin Euroopan parhaana
hankkeena elinvoiman kehittämisen kategoriassa Rural Inspiration Award -kilpailussa. Projektipäällikkö vastaanotti ylpeänä palkinnon maatalouskomissaari Phil
Hoganilta Euroopan maaseudun kehittäjien läsnä ollessa.

Rural Inspiration Award -hankekilpailun voitto näkyi selkeästi myös Kuitu kylässä -hankkeen toiminnassa. Se aiheutti monia pyyntöjä hankkeen ja toimintatavan esittelyyn mm.
Kuntamarkkinoilla ja syksyn Kuidun kiitotie -seminaarissa sekä Brysselissä Bco Network
2019 -tapahtumassa.
European Commission BCO Network -verkosto lähetti toimittaja Kalliroi Papan ottamaan
selvää missä tämä Suomen Lappi oikein on ja mitä täällä touhutaan. 13 – 14.09.2019 kiersimme toimittajan ja kuvaajan kanssa Tornion Kantojärvellä, Kolarin Vaattojärvellä, Rovaniemen Rautiosaarella ja Kemin Sotisaaressa kuvaamassa rakentamista ja haastattelemassa kyläläisiä, jotka osallistuivat talkoolaisina kyläverkon rakentamiseen.
Urakoitsijat, osuuskunnat ja kunnat esittelivät omia roolejaan rakentamisen eri vaiheissa.
Toimeksiantona oli tuottaa video siitä miten kuiturakentaminen julkisen tuen avulla toteutetaan arktisella alueella.
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Video nähtävissä täällä!

Hankkeen projektipäällikkö osallistui myös moniin valtakunnallisiin tilaisuuksiin eri puolilla
Suomea.
Suomen seutuverkkojen syysseminaariin Seinäjoella, marraskuussa 2018.
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Maaseutuverkostopalveluiden järjestämälle innovaatioleirille marraskuussa 2018.

Hanke osallistui myös CAP27 - tulevaa ohjelmakautta valmisteleviin työpajoihin Helsingissä
tammikuussa ja huhtikuussa 2019.

Lisäksi Kuitu kylässä -hanke osallistui Kilpisjärvellä Elisan ja norjalaisen
Bredbåndsfylket Troms As:n valokuituverkkojen yhdistämistilaisuuteen 20.01.2019.
Yhdistämisellä parannetaan pohjoisen Lapin tietoliikenteen varmuutta ja toimivuutta.

Keskusteluja eri kuntien kanssa käytiin kuntakeskusten kuiduttamisesta eri puolilla Lappia.
Neuvotteluja ja keskusteluja eri operaattoreiden kanssa rakentamisesta ja operaattoripalveluiden järjestämisestä käytiin laajasti.
Operaattorit, joiden kanssa on neuvoteltu:
Telia
Elisa
Netplaza
Tähtikuitu
Neve
Viria
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Näistä jokainen tarjoaa palveluitaan johonkin kyläverkkoon tai lappilaiseen kuntaa
Osuuskunnat, jotka saivat myönteisen rahoituspäätöksen tai rakensivat oman kyläverkon
hankkeen aikana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tervolan Palveluverkot, Itä-Länsikoski, Keminmaa
Tervolan Palveluverkot, Jaatila, Rovaniemi
Törmänen-Alajärvi, Inari
Ylläsjärvi, Kolari
Kaakamon tietoverkko-osuuskunta, Lautamaa, Könölä, Kantojärvi, Arpela
Kaakamon Tietoverkko-osuuskunta, Liakka ja Yli-Liakka, Tornio
Kaakamon Tietoverkko-osuuskunta, Sotisaari, Kemi
Kostamo, Kemijärvi
Nivanpää, Pello
Kallo, Kittilä
Pakatti, Kittilä

.

Hankkeessa järjestettiin kyläverkkoiltoja eri kylissä hankesuunnitelman mukaisesti.

Kuitu kylässä hankkeen kyläverkkoillat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

08.08.2018 Törmäsen kyläverkkoilta, 16 hlöä
20.08.2018 Karesuvannon kyläverkkoilta, 13 hlöä
28.08.2018 Kantojärven kyläverkkoilta, 14 hlöä
06.10.2018 Vaattojärven kyläilta, 44 hlöä
06.10.2018 Sieppijärven kyläverkkoilta, 33 hlöä
12.11.2018 Liakan kyläverkkoilta, 27 hlöä
15.12.2018 Kallon kyläverkkoilta, 10 hlöä
05.02.2019 Arpelan kyläverkkoilta, 28 hlöä
06.02.2019 Sotisaaren kyläverkkoilta, 29 hlöä
21.03.2019 Kelontekemä, kyläverkko-osk yhteinen tapaaminen, 13 hlöä
03.04.2019 Sotisaaren valokuituilta, 25 hlöä
08.04.2019 Kurtakon valokuituilta, 9 hlöä.
21.05.2019 Kostamon valokuituilta, 11 hlöä
28.05.2019 Törmäsen valokuituinfo, 13 hlöä
10.06.2019 Sotisaaren valokuituilta, 29 hlöä
11.06.2019 Liakan valokuituilta, 27 hlöä
24.06.2019 Pakatin valokuituilta, 16 hlöä
02.07.2019 Kostamon valokuituilta, 10 hlöä
08.07.2019 Kallon valokuituilta, 15 hlöä
10.07.2019 Nivanpään valokuituilta, 11 hlöä
13.08.2019 Pakatin valokuituilta, 14 hlöä
29.09.2019 Kantoniementie valokuituinfo, 6 hlöä
14.10.2019 Pakatin valokuituinfo, 8 hlöä.
14.01.2020 Kostamon valokuituilta, 27 hlöä
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

31.01.2020 Nivanpään valokuituilta, 34 hlöä
10.02.2020 Ylläsjärven valokuituilta, 30 hlöä
11.02.2020 Pakatin valokuituilta, 19 hlöä
16.02.2020 Kallon valokuituilta, 27 hlöä
29.02.2020 Lapin kyläverkko-osuuskuntien yhteinen tapaaminen Törmäsessä, 30
hlöä
19.05.2020 Itä-Länsikoski 18 hlöä
22.06.2020 Törmänen 10 hlöä
24.06.2020 Pirkkiö 23 hlöä
25.06.2020 Kallo, 35 hlöä
30.06.2020, Pakatti, 10 hlöä
34.15.07.2020 Kostamo, 40 hlöä
24.09.2020, Vojakkala 8 hlöä

699 henkilöä osallistui Kuitu kylässä -hankkeen 36 valokuitutilaisuuteen
Osuuskuntien yhteisiä tapaamisia järjestettiin 2 kertaa. Toisella kertaa mukana olivat myös Lapin
valokuituverkkoa rakentaneet kuntayhtiöt.

29.02.2020 järjestettiin yhteensä jo viides Lapin kyläverkko-osuuskuntien yhteinen tapaaminen.
Tällä kertaa mukana olivat kutsuttuina myös kuntayhtiöt, eli Napapiirin energia ja vesi, Sodankylän Tähtikuitu, Tervolan palveluverkot ja Ranuan Infra. Paikalla oli 13/19 osuuskuntaa ja 3/4
kuntayhtiötä.
Keskustelujen keskiöön nousi osuuskuntien keskinäinen ja osuuskuntien ja kuntayhtiöiden välinen yhteistyö Yhteistyön tavoista ja mahdollisista organisointimalleista käytiin rakentava työpajakeskustelu. Toisessa työpajassa keskityttiin kyläverkkorakentamisen hyviin käytänteihin ja toisaalta myös asioihin joita pitää vielä kehittää
Lapin uudet kyläverkko-osuuskunnat osallistuivat lisäksi Lapin Radion haastatteluun
11.02.2020
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Lapissa on vielä paljon alueita, joiden tietoliikenteen taso ei vastaa nykyajan tarpeita ja vaatimuksia. Yksi tällainen oli Kemin Sotisaaren alue.
Alue oli taistellut tietoliikenneyhteyksiensä parantamiseksi jo vuosia. Kirjelmiä ja vetoomuksia sekä operaattorien että kaupungin suuntaan on lähetetty monta kertaa. Asiassa päästiin
eteenpäin yhteistyöllä Sotisaaren kyläyhdistyksen, Kaakamon Tietoverkko-osuuskunnan,
Leader Peräpohjolan ja Kuitu kylässä -hankkeen kesken.
Leaderin hallitus päätti myöntää rahoituksen 40% tuella huhtikuussa 2019.
Lapin ELY-keskus vahvisti päätöksen 25.06.2019. Kaakamon tietoverkko-osuuskunta rakensi alueen syksyllä 2019.
Yhteisrakentamisen hankkeena suunniteltiin Pakatin kyläverkon rakentamista yhteistyössä
Rovakairan Verkonrakennus Oy:n kanssa. Suunnitelmat ja kustannusarvio laadittiin yhteisrakentamisen pohjalta. Valitettavasti yhteisrakentamisen hanke kariutui kustannustason
nousuun, johtuen sähköverkon rakentamisessa käytetystä järeämmästä kalustosta sekä
talkootyön toteuttamisesta yhteisrakentamisen projektissa.
Hankkeen elinkaaren aikana käynnistyi kuiturakentaminen monissa Lapin kylissä. Käynnissä oli enimmillään yhtä aikaa 7 eri hanketta. Kaapelia on aurattu pohjoisesta etelään,
Törmäsestä Keminmaan Itä-Länsikoskella
Uutena ongelmana on havaittu urakoitsijoiden mahdollisuus jakaa kalustoaan sekä resurssejaan eri puolille Lappia. Rakentamisen painopiste on siirtymässä loppukesään ja silloin
tapahtuu väistämättä ruuhkautumista kasvavasta kiireestä johtuen.
Toisena havaintoa voidaan tehdä talkootyön toteuttamisen vaikeus. Eri kylissä on erilaisia
resursseja riippuen esimerkiksi kylän sijainnista keskustaajamaan nähden tai ikärakenteesta. Perinteisen lappilaisen maalaiskylän kyky suorittaa suunniteltu talkootyö on yleensä
erinomainen.

Vaikutusten arviointi toteutettiin yhteistyössä Matkailuntutkimusinstituutin kanssa. 8 erillistä
opiskelijaryhmää suoritti laatimansa kyselyn ja tekivät oman yhteenvedon toukokuussa
2019. Tulosten analysointi ja niiden lopullinen yhteenveto on tehty. Tutkimusten tulokset
eivät täysin vastanneet odotuksia niiden luotettavuuden suhteen johtuen otosten alhaisesta
määrästä. Sen vuoksi hankkeen toimesta on suoritettu lisäarviointia valittujen osuuskuntien
kanssa luotettavan arvioinnin toteuttamiseksi.
Uusi vaikuttavuuden arviointi toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina neljälle informantille, jotka olivat keskeisessä roolissa jonkin kyläverkon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Haastattelut litteroitiin ja teemoitettiin laadullisen analyysin menetelmin. Yhteenvetona arvioinnin tulokset osoittavat, että valokuituverkkoja aletaan suunnitella huonojen nettiyhteyksien ja television näkymättömyyden vuoksi, mutta vaikutukset ovat huomattavasti laajemmat kattaen kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantumisen. Arviointi on julkaistu kokonaisuudessaan Leader Tunturi-Lappi ry:n nettisivuilla.
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Pilotointien tuominen kuituverkkoihin myös aloitettiin toimijoiden tunnistamisella. Pilottien
aikaansaaminen edellyttää hyvää ja pitkällistä pohjatyötä. Kuituverkkojen pilotointi ilmoitettiin väestörekisterikeskuksen järjestämään ”Syysmyräkkä 2019” hacathon tapahtumaan.
Keskusteluja käytiin lisäksi mm. Lapin sairaanhoitopiirin, Revontuliopiston kanssa sekä kuntien perusterveydenhuoltojen ja sosiaalipalveluiden kanssa. Näissä keskusteluissa todettiin asia tärkeäksi, mutta konkretiaan ei asioissa päästy. Kyse oli lähinnä siitä, miten pilotoinnista aiheutuneet kustannukset korvataan.
Lopulta koronakeväänä 2020 asiassa saatiin läpimurto. Hankkeessa tuotettiin 2 erillistä
pilottikokeilua etäterveydenhuollon palveluihin liittyen. Yksityinen lääkäriasema Terva lähti
testaamaan etälääkäripalveluita Medics24:n tuottamalla palvelualustalla. Neuvottelut
käynnistettiin myös Utsjoen kunnan kanssa alustan käyttöönotosta kuntatasolla.
Kevättä 2020 leimasivat korona -pandemian aiheuttamat rajoitukset, jotka sitten johtivat etätyö- ja etäopiskelujaksoon. Hankkeen näkökulmasta tapahtumat ja face to
face -tapaamiset loppuivat kokonaan. Suomi ja koko Eurooppa ottivat kerralla varsinaisen digiloikan, jossa ihmiset joutuivat kokonaan tietoverkkojen varaan.
Tietoverkkojen lisääntynyt käyttö johti siihen, että mobiiliverkot ruuhkaantuivat pahoin ja kuituverkot osoittivat toimintakykynsä tässä kriisitilanteessa. Kyläverkkoosuuskunnista kantautui viestiä, jossa todettiin tyytyväisyyttä rakennettuja kyläverkkoja kohtaan: kaikki on toiminut loistavasti, eikä ruuhkaa tai katkoksia ole esiintynyt.
Hankeen kannalta kaikki tapaamiset ja neuvottelut hoidettiin Teams -järjestelmän
kautta, myös ohjausryhmän kokoukset 13.05.2020 ja 30.09.2020.
Osuuskunnat valmistautuivat koronasta huolimatta toteuttamaan verkkojen rakentamista kesän saapuessa. Siihen kuului esimerkiksi Tieturva 1 -kurssin suorittaminen
verkossa, erilaisten talkooteamien muodostaminen jne.
Osuuskuntien avustaminen ja informointi tapahtuivat täysin verkon ja puhelimen välityksellä. Se vaati valmistautumista ja erilaista työskentelytapaa verkon molemmilla
puolilla.
Toukokuussa Liikenne- ja viestintäministeriö laittoi lausunnolle laajakaistalakiesityksen. Laista lausuttiin yhteistyössä Lapin kunnanjohtajien ja Suomen Seutuverkkjoen
kanssa. Muutosesityksiä tehtiin mm. rahoituksen määrään ja kuntien maksuosuuksia koskeviin kohtiin.
Kiinnostus valokuituverkon rakentamiseksi kasvaa edelleen erityisesti Tornion alueella. Kyselyitä on tullut Vojakkalan ja Liedakkalan alueilta sekä Posiolta.
Ohjelmakauden ja samalla rahoituksen päättyminen on vähentänyt aktiivista tiedottamista, joten nämä alueet ovat toimineet itseohjautuvasti.
Inarin kunta on ilmaissut vahvan tarpeensa laajakaistaverkon rakentamiseksi koko
kunnan alueelle. Kunnan ja hankkeen yhteistyönä koko kunnan kiinnostus ja tarve
nopeisiin valokuituyhteyksiin kartoitettiin webropol kyselyn avulla.
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Hankkeen määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hankkeelle on asetettu seuraavat määrälliset tavoitteet, joiden toteutuminen
on arvioitu tavoitteen alapuolella.
•

Opastettavien kyläverkkojen määrä 20 :
✓ Hankkeessa on opastettu kaikkia tällä ohjelmakaudella rahoituksen saaneita hankkeita sekä myös osaa viime ohjelmakaudella rakentaneista, opastettavia kyläverkkoja yhteensä 23 kpl

•

Luotava malli; verkkojen yhteistyö sekä verkon hyödyntäminen 2 :
✓ Hankkeessa on luotu malli yhteistyölle järjestämällä osuuskuntien ja kuntayhtiöiden yhteisiä tapaamisia. Mallista on
hyvä johtaa kuntayhtioiden ja osuuskuntien yhteinen organisaatio. Verkkoa hyödyntäviä pilotteja on saatu kokeiluasteelle
2 kpl.

•

Kyläverkkohankkeiden määrä, toteutuneet hankealueet 5:
✓ Hankkeen toimenpiteiden johdosta Lappiin on rakennettu 11
uutta kyläverkkoa. Hankealueita, jotka rakennetaan valtion
laajakaistatuella ei ole rakennettu yhtään kappaletta.

•

•

Kyläverkkojen vaikutuksen arviointityö 1:
✓ Hankkeen toimenpiteenä on suoritettu Matkailuinstituution toteuttamana vaikutusten arviointi, joka on jaettu ohjausryhmän
jäsenille. Lisäksi hankkeessa on toteutettu vaikutusten arvioinnin lisäselvitys omana työnä. Projektipäällikkö on haastatellut
4 eri osuuskuntaa. Yhteenvedon ja analyysin on suorittanut
toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi.
Aktivointitilaisuudet 40
✓ Aktivointitilaisuuksia on järjestetty yhteensä osallistumislistojen mukaan 36 kpl. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 699 hlöä.
Määrä jäi tavoitteesta koronan aiheuttamien rajoitusten
vuoksi.

•

Toimenpiteisiin osallistuneet 5 000:
✓ Aktivointitoimenpiteisiin osallistui eri tilaisuuksissa
699 hlöä. Julkaistun materiaalin lukumäärä yht. 91
kpl (sis. verkkojulkaisut 76 kpl, ennakkotiedotteet,
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mainosjulkaisut, ohjelmat 13 kpl, lausunnot ja kirjelmät 2kpl. ) Julkaisut tavoittivat yhteensä yli 20 000
henkilöä
3 julkaistua lehtijuttua,1 video Eu-tason levitykseen,
joiden katsojamääristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta
katselukertoja on 1478 (26.10.2020)
•

Pilottimalli 2 :
✓ Hankkeessa tuotettiin 2 erillistä pilottikokeillua etäterveydenhuollon palveluihin liittyen. Yksityinen lääkäriasema lähti testaamaan etälääkäripalveluita Medics24:n tuottamalla palvelualustalla. Utsjoen kunta
neuvottelee samoin alustan käyttöönotosta kuntatasolla. Neuvottelut ovat vielä kesken.

4.2.2 Aikataulu
Hankkeen toteutusaikataulu on 01.06.2018 - 31.12.2020.

4.2.3 Resurssit
Hankkeen hallinnoinnista vastasi Leader Tunturi-Lapin vs. toiminnanjohtaja Salla
Saariniemi (lokakuuhun 2019 asti). Sen jälkeen toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi
sekä hankeneuvoja Jaana Hangasvaara. Polvi toimi myös hankkeen vastuuhenkilönä. Hankkeen kirjanpidosta vastasi tilitoimisto Aallon Oulu Oy vastuullisena kirjanpitäjänä Päivi Ahonen. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Seppo Alatörmänen.

4.2.4 Toteutuksen organisointi
Hankkeelle palkattiin projektipäällikkö määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 08/2018
- 01.06.2020. Työsuhdetta jatkettiin 30.9.2020 asti. Projektipäällikkö vastasi hankkeen käytännön toteutuksesta hankesuunnitelman mukaisesti.
Hankkeella on ohjausryhmä jonka kokoonpano on seuraava:
Varsinainen jäsen/varajäsen:
Anna-Kaisa Teurajärvi, Lapin ELY-keskus/
Ella-Noora Polvi, Leader Tunturi-Lappi r.y./ Jaana Hangasvaara, Leader TunturiLappi r.y.
Anne Anttila, Leader Outokaira tuottamhan r.y./Hilkka Konttaniemi,Leader Outokaira
tuottamhan ry
Juha Kutuniva, Peräpohjolan Leader ry./ Kati Alanikka, Peräpohjolan Leader ry
Minna Laiti, Leader Pohjoisin Lappi/ Annika Kostamo, Leader Pohjoisin Lappi
Heli Palo, Kinisjärvi-Vuoman kyläverkko/ Antti Haukipuro Rautiosaaren kyläverkko
Jussi Rantamo, Tähtikuitu Oy, Sodankylä/ Antero Isola
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Nina-Maria Möykkynen, Kolarin kunta/ Asta Hakso, Kolarin kunta
Marianne Selkäinaho, MMM, ylitarkastaja, asiantuntijajäsen

4.2.5 Rahoitussuunnitelma ja kustannukset

Kuitu kylässä- hankkeen toteutuneet kustannukset 01.06.2018 – 30.09.2020

Kululuokka
Palkkauskulut

Palkkiot
Ostopalvelut, asiantuntijat
Vuokrat
Kotimaan matkakulut
Flat Rate 15%
Yhteensä

1.maksatus 2.maksatus
32 387,51
32 327,14

3.maksatus
31 467,40

4. maksa- Yhteensä
tus
38 589,49 134 771,31

rah.päätös

150
869,88

300
1 493,90

450
10 174,18

126 900
7 871,31 €,
mutta ne katettiin
3 000
12 260

200
10 120,25

100
8 228,49

0
6 026,99

550
35 356,43

1 000
37 600

4 858,13

4 849,08

4 720,11

5 788,38

20 056,08

19 035

49 869,32

50 913,89

45 535,88

52 098,53 198 417,62

199 795

0
1 392,98

0
3 417,42

250
10 980,70

Palkkakustannukset muodostuivat projektihenkilöstön palkoista ja sivukuluista sekä
ohjausryhmän palkkioista. Palkkakustannukset ylittyivät 7 742,55 €, mutta vastaavasti säästöjä syntyi ostopalveluista, palkkioista, vuokrista ja matkakuluista. Hanke
toteutui 1 525,45 € pienempänä, mutta siitä maksetaan vielä lomarahoja, joten voidaan todeta, että hanke toteutettiin 100 prosenttisesti.
Ostopalvelut ja palkkiot muodostuivat projektihenkilöstön osallistumisesta messuihin, seminaareihin ja koulutuksiin, seminaarien järjestelyistä ja asiantuntijoiden käytöstä kyläverkkoseminaareissa ja kyläverkkohankkeiden tiedonkeruu- ja tiedotustyöstä sekä muista vastaavista kuluista, asiantuntija- palkkioista, tiedotusmateriaalin
suunnittelukuluista, kirjanpitopalveluista, atk- ja tietoliikennepalveluista, tilintarkastuksesta ja työterveyshuollosta.
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Tiedottamisen kulut muodostuivat tiedotusmateriaalin painatuskuluista, lehti-ilmoituksista, puhelinkuluista, kopioinnista ja tiedotustilaisuuksien järjestelykuluista sekä
domain-rekisteröinnistä ja nettisivujen rakentamisesta.
Matkakulut muodostuivat hankkeen työntekijöiden matka- ja majoituskuluista toiminta-alueella ja erillisellä matkamääräyksellä koulutuksiin ja seminaareihin sekä
toiminta-alueen ulkopuolelle suuntautuvista matkoista, asiantuntijoiden matkoista
seminaareihin ja ryhmätapaamisiin sekä ohjausryhmän matka- ja majoituskuluista
kokouksiin ja seminaareihin.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 5 kertaa. Lähikokoukset 4.10.2018, 23.04.2019 ja
14.11.209 Kittilässä sekä etäkokoukset 13.05.2020 ja 30.09.2020. Lisäksi vielä pidettiin erillinen sähköpostikokous, jossa hyväksyttiin hankkeen loppuraportti 24.1127.11.2020.

4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit
Tällä hetkellä suurin riski on tulevan ohjelmakauden rahoituksen riittävyys ja sen
jakaantuminen valtakunnan tasolla. Tuleva ohjelmakausi avautuu siirtymäkaudella,
joten uuden kauden säännöt eivät ole vielä voimassa.
Kuitenkin oletuksena on, että aiemmin hyväksi havaitut toimintatavat ja jo vakiintunut verkostoyhteistyö auttavat huomattavasti hankkeiden onnistumisen mahdollisuuksia ja toteutuneiden tiedotushankkeiden kautta saadut opit ja kokemukset vievät hankkeita eteenpäin.
Hyväksi havaitun ja palkitun toimintamallin jalkauttaminen pysyvästi voi olla suuri
haaste hankkeen päättymisen jälkeen. Osuuskuntien ja kuntayhtiöiden yhteisen
edunvalvontaorganisaation luominen on tärkeää varsinkin osuuskuntien näkökulmasta. Siinä tulisi onnistua osuuskuntien kestävän ja kehittyvän toiminnan turvaamiseksi.
Uhkana voidaan nähdä myös etteivät hankkeen tavoitteiksi asetetut ja käynnistyneet etäterveydenhuollon pilotit toteudu kokonaisuudessaan.

4.3 Yhteistyökumppanit
●

●
●

Alueen kunnat: osallistuvat kyläverkkohankkeiden hallinnolliseen suunnitteluun (esim.
hakija, omistaja, rahoitus), tiedottamiseen ja koordinointiin niillä alueilla missä on kunnan rakentama valokuitu, mutta joka ei kata jokaista kylää
Teleoperaattorit
Kylien neuvostot: kokoavat kylät, muodostavat kunnan kylien yhteisen näkemyksen ja
neuvottelevat kuntien kanssa kyläverkkohankkeista yhdessä projektipäällikön kanssa

16
●

●
●
●

Alueen kyläyhdistykset: osallistuvat kyläkohtaisten tiedotustilaisuuksien järjestämiseen ja avustavat kylätiedottajien hankinnassa ja talosta taloon – tiedottamisen suunnitteluun
Kuntayhtiöt tms.
Lapin ELY-keskus: kyläverkkohankkeiden rahoitus
Muut kyläverkkoihin, sähköisiin palveluihin, laajakaistaan tai viestintään liittyvät hankkeet, esim. Lapin Leadereiden yhteinen tiedotushanke Lapin Keinoja –hanke.

4.4.

Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen vaikutuksesta saatiin yhteensä 11 uutta kyläverkkohankepäätöstä.
Kyläverkkohankkeiden tukikelpoinen kustannus oli yhteensä 3 170114,99 € joihin julkista tukea on myönnettiin 2 175 642,54 €. Talkootyötä hankkeet sisälsivät
539 071,15 euron arvosta. Kaakamon Tietoverkko-osuuskuntaan rekrytoitiin vakituinen työtekijä(toimitusjohtaja) osuuskunnan laajentumisen seurauksena. Osuuskunnat
työllistävät myös huollon ja ylläpidon osalta pieniä paikallisia yrittäjiä, jotka näin pystyvät parantamaan liikevaihtoaan.
Vaikutusten arviointi suoritettiin MTI:n kanssa hankesuunnitelman mukaisesti.
Lisäksi hankkeen toimesta on suoritettu lisäarviointia valittujen osuuskuntien kanssa
luotettavan arvioinnin toteuttamiseksi.
Kuitu kylässä -hanke pääsi mukaan maaseudun kehittämisen työryhmiin tuoden esille
Lapin alueen erityispiirteitä, olosuhteita ja tarpeita tietoliikenteen ja laajakaistaverkkojen näkökulmasta.
Lapissa kehitetty toimintamalli tehdä yhteistyötä rahoittajan, Leader -toimintaryhmien,
kuntien ja kylien osuuskuntien kanssa tuloksellisesti saavutti kiinnostusta niin Suomessa kuin Euroopan unionissa.
Hankkeen vaikutuksesta lappilaisen maaseudun asukkaan ja yrittäjän tietotaso huippunopean laajakaistan merkityksestä kasvoi huomattavasti.
Tavoitteena olleet 2 pilottihanketta aloitettiin yksityisen lääkäriaseman ja Utsjoen kunnan ollessa kumppanina Medics24 etälääkärikonseptin kokeilussa.

Tilastoja Lapin kyläverkoista, tiedot on kerätty hankkeiden loppuraporteista ja hankesuunnitelmista sekä haastattelemalla osuuskuntien edustajia:
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5.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Kyläverkkojen rakentamisen ja rahoituksen tiedottamista on jatkettava edelleen
Lapissa. Erityisesti on tiedotettava siitä, millainen on tulevaisuuden alustatalouteen
perustuvassa yhteiskunnassa tietoliikenneverkkojen merkitys.

Korona pandemia osoitti verkkojen merkityksen yhteiskunnan siirtyessä etäopetukseen ja etätyöhön. Toisaalta ikääntyneet ihmiset eristettiin koteihinsa, Tämän vuoksi
paine palveluiden jäämisestä ja uusien siirtymisestä verkkoon on valtava. Tämä tuo
suuren haasteen myös tietoliikenteen osalta. Käyttäjämäärät kasvavat ja verkkoon
menee koko ajan uusia laiteita sekä pilveen perustetaan palvelualustoja, joita käytetään verkon yli. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että Lapissa on hyvät ja toimintavarmat
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valokuituverkot.

Tulevan EU -ohjelmakauden infrarahoituksen jatkuminen on elintärkeää. Nyt tulee
vaikuttaa sekä rahoituksen jatkumiseen Eu -rahastojen kautta, että Suomen kansalliseen rahoituksen turvaamiseen hallitusohjelmakirjausten toteuttamisen kautta. Uusi
laajakaistalakiluonnos on ollut lausunnoilla ja nyt on seurattava missä laajuudessa
esitykset esimerkiksi rahoituksen volyymiin ja kuntien maksuosuuksien jakaantumiseen otetaan huomioon. Eu:n elvytyspaketista saatavien varojen suuntaamista myös
laajakaistarakentamiseen on esitetty laajasti maan hallitukselle.
Tätä työtä on tehtävä yhdessä kuntien, maakuntaliiton ja Brysselissä sijaitsevan IPtoimiston kautta. Kuntakeskusten kuiduttamiseksi olisi saatava suurempi hankekokonaisuus, johon rahoitusta voitaisiin hakea suoraan EU:sta, mikäli kansallinen rahoituslaki ei tätä ongelmaa ratkaise.
5g -verkot rakentuvat Suomeen 2020 -luvulla. Ilman valokuituverkkoa vaarana on,
ettei 5g saavuta Lappia kattavasti.

Osuuskuntien ja kuntayhtiöiden integraatiota tulee jatkaa uuden hankkeen toimenpiteillä. Yhteistyö ei osuuskuntien omin voimin nouse pystyyn vaan tarvitsee avukseen
hankeorganisaatiota. Uudella jatkohankkeella on myös haettava Lapin kuiturakentamiselle koordinaatio ja strategia, jotta uudet rahoitusmahdollisuudet voidaan tehokkaasti hyödyntää. Yhteistyöllä voidaan saada suurempaa näkyvyyttä sekä synergiaa
muun muassa hankinnoissa ja ylläpidossa. Lapin kuiturakentamisen osaamisesta
sekä verkkojen käyttömahdollisuuksista on viestittävä maakunnallisesti, kansallisesti
sekä kansainvälisesti uusia yhteistyökumppaneita etsien.

6.

Allekirjoitus ja päiväys

Kittilässä 30.11.2020

________________________________
Ella-Noora Polvi, toiminnanjohtaja

_________________________________
Seppo Alatörmänen, projektipäällikkö

