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YLEISTÄ HANKKEESTA 

TIIVISTELMÄ 

Kuitua kuntiin -hankkeella kehitettiin Lapin kuntien valmiuksia ja mahdollisuuksia laajakaistanrakentamisen 

toteuttamisessa. Hankkeessa selvitettiin mukana olleiden kuntien laajakaistatarpeita. Hankkeen toimenpi-

teisiin osallistui 16 Lapin kuntaa. 

Hankkeen tuloksena syntyi koko Lapin kattava laajakaistaohjelma, joka sisältää alustavat verkkosuunnitel-

mat ja kustannusarviot sekä kuntakohtaiset kartoitustiedot yritysten, mökkiläisten ja asukkaiden liittymä-

tarpeista. Laadittu ohjelma-asiakirja laajakaista-alueista, niiden alustavat reittisuunnitelmat ja kustannusar-

viot mahdollistavat nopean laajakaistan edistämisen, sekä laajakaistalain mukaisten tukihakujen toteutta-

misen. 

Hankkeella pyrittiin myös edistämään kuntien hankealueiden markkinaehtoista rakentumista, sekä kunta-

laisten ja yritysten saamista nopean laajakaistan piiriin. Hanke pyrki myös edistämään kokonaisvaltaisesti 

Lapin maakunnan ja kuntien etuja aiheeseen liittyen. 

 

HANKKEEN TOTEUTUS JA TOIMINTA-AIKA 

Hankkeen toteutuksesta vastasi Lapin liitto. Hanke toteutettiin 100 % EU:n maaseuturahaston tuella. Hank-

keen alkuperäinen toiminta-aika oli 1.3.2021-31.12.2021. Projektin henkilöstössä tapahtuneiden muutosten 

ja valtakunnallisen laajakaistaohjelman (laajakaistalain mukainen rahoitus) muutosten johdosta projektille 

haettiin jatkoaikaa yhdeksän (9) kuukautta, jolloin hankkeen päätösajankohdaksi tuli 30.9.2022. 

 

RAJOITTEET JA ULKOPUOLISET VAIKUTUKSET 

Hanke toteutettiin varsin poikkeuksellisena ajankohtana, kun sen toteutukseen kohdistui peräti kolme (3) 

merkittävää ulkopuolista vaikutusta: 

1. Globaali koronapandemia, joka vaikutti alun perin suunniteltuihin viestintätoimenpiteisiin ja toi-

mintamalleihin. 

2. Laajakaistalain muutokset, jotka saatiin voimaan vasta helmikuun -22 alussa. EU:n elvytysohjelman 

myötä myös tuoretta laajakaistalakia päädyttiin muuttamaan heti alkuunsa. Tämän johdosta muun 

muassa lopullisten markkina-analyysien valmistuminen venyi alkuperäisestä. Koska lakimuutoksella 

oli vaikutusta myös tukikelpoisuuksien määritelmiin, jouduttiin muutokset odottamaan myös kus-

tannuslaskennan pohjaksi. 

3. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka etenkin juuri hyökkäyksen jälkeen sitoi huomiota ja eri toimijoi-

den resursseja erityisesti huoltovarmuuteen liittyen. 

 

Ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksista on kerrottu tarkemmin projektin toteutuksesta kertovassa osuu-

dessa. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että näistä merkittävistä ulkopuolisista vaikutuksista huoli-

matta, hanke kyettiin toteuttamaan alkuperäisten päätavoitteiden mukaisesti ja ne saavuttaen.  
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RESURSSIT 

Hankkeen henkilöstöresursseina oli alun perin kaksi (2) kokoaikaista työntekijää, projektipäällikkö ja projek-

tikoordinaattori. Lapin liiton työntekijöinä hankkeessa projektikoordinaattorina toimi Sari Peltoniemi ja pro-

jektipäällikkönä Jukka Rinne. 

Projektipäällikkö aloitti hankkeessa 1.3.2021. Projektikoordinaattori aloitti hankkeessa 22.3.2021.  

Projektikoordinaattori toimi hankkeessa kokoaikaisena elokuun 2021 puoliväliin asti, kunnes hänet valittiin 

Lapin liiton sisällä toiseen tehtävään. Tämän jälkeen projektikoordinaattori toimi hankkeessa vain osa-aikai-

sena, tarpeen niin vaatiessa. Projektikoordinaattori huolehti myös projektihallinnosta koko hankkeen toteu-

tusajan. 

 

OHJAUSRYHMÄ 

Ohjausryhmän varsinaisina jäseninä toimivat: 

Mika Riipi (Lapin liitto), puheenjohtaja 

Dina Solatie (Itä-Lapin kuntayhtymä), varapuheenjohtaja 

Hannu Linjakumpu (Lapin ELY-keskus) 

Veli-Matti Hettula (Tunturi-Lapin Kehitys ry) 

Toni K. Laine (Inarin kunta) 

Sampo Kangastalo (Tornion kaupunki) 

Anna-Kaisa Teurajärvi (Lapin ELY-keskus) 

 

Asiantuntijoina kokouksiin osallistuivat: 

Ritva Kauhanen (Lapin liitto) 

Seppo Alatörmänen (Älykkäät kyläverkot –hanke), 1. kokous 

Annika Lompolo (Älykkäät kyläverkot –hanke), 4. kokouksesta alkaen 

 

MUUTOKSET 

Jäsen Toni K. Laineen siirtyessä muihin tehtäviin hankkeen ollessa jo loppupuolella, hänelle ei päätetty ni-

metä sijaista enää loppuajaksi. Ohjausryhmä kokoontui viimeiseen kokoukseen pienemmällä kokoonpa-

nolla.  

Myös asiantuntijaksi ohjausryhmään nimetty yhteistyöhankkeen projektipäällikkö vaihtui hankkeen alkuvai-

heessa. Uusi projektipäällikkö osallistui kokouksiin 4. kokouksesta alkaen.  
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OHJAUSRYHMÄN TOIMINTA 

Ohjausryhmä kokoontui varsinaisiin kokouksiin hankkeen aikana yhteensä kuusi (6) kertaa: 

1. kokous 11.5.2021 
2. kokous 19.8.2021 
3. kokous 20.10.2021 (sähköpostikokous) 
4. kokous 16.2.2022 
5. kokous 20.6.2022 
6. kokous 22.9.2022 
 

Ohjausryhmän 3. kokous oli alun perin suunniteltu pidettäväksi 19.10., mutta kokoukseen ei saapunut riit-

tävästi jäseniä, jotta se olisi saatu päätösvaltaiseksi. Varsinaisena ajankohtana pidettiin vain epävirallinen 

kokous saapuneiden jäsenten kesken, jossa päätösasiat käytiin yleisellä tasolla läpi. Sen myötä ohjausryh-

män kannat päädyttiin pyytämään sähköpostitse. Sähköpostikokous avattiin 20.10. ja se päättyi 28.10. Teh-

dyt päätökset vielä vahvistettiin seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. 

  



   
 

 
 
 

LOPPURAPORTTI / KUITUA KUNTIIN –hanke 5 22.9.2022 

TALOUS JA RAHOJEN KÄYTTÖ 

Hankkeelle haettiin alun perin tukea 151 541,25 euroa, minkä Lapin ELY-keskus myös myönsi haetun mukai-

sesti. Hankkeella ei ollut tuloja tai muuta rahoitusta.  

 

ALKUPERÄINEN BUDJETT I 

Alla on esitetty hankkeen alkuperäinen kustannusarvio, sekä myönnetty rahoitus: 

Kustannuslaji    Haettu, euroa  Hyväksytty, euroa 
Palkat    84 775,00   84 775,00 
Vuokrat    2 000,00   2 000,00 
Ostopalvelut    33 050,00   33 050,00 
Matkakulut    19 000,00   19 000,00 
Laskennalliset yleiskustannukset, 15 %  12 716,25   12 716,25 
Kustannukset yhteensä   151 541,25   151 541,25 
Haettu yht. :    151 541,25   Hyväksytty yht. : 151 541,25 
 

MUUTETTU BUDJETTI  

Hankkeen toteutussuunnitelmaan haettiin muutosta koronapandemia, henkilöstöresursseissa tapahtunei-

den muutosten ja haetun jatkototeutusajan seurauksena. Koronan johdosta matkustaminen oli hankkeen 

aikana hyvin vähäistä, koska etenkään pandemian alussa live-tilaisuuksia ei voitu järjestää, jonka myötä 

myönnettyihin matkakuluihin voitiin hakea muutosta. Myös ohjelmavalmisteluun liittyvä suunnittelu- ja 

kustannuslaskentatyö onnistuttiin poikkeuksellisesti hankkimaan merkittävästi budjetoitua halvemmalla 

(tarjoajasta johtuen).  Alla muutosten jälkeen hyväksytty kustannusarvio: 

Kustannuslaji    Haettu, euroa  Hyväksytty, euroa 
Palkat    125 005,87  125 005,87 
Ostopalvelut   6 384,50   6 384,50 
Matkakulut    1 400,00   1 400,00 
Laskennalliset yleiskustannukset, 15 %  18 750,88   18 750,88 
Kustannukset yhteensä   151 541,25   151 541,25 
Haettu yht. :   151 541,25   Hyväksytty yht. : 151 541,25 
 

TOTEUMA 

Hanke toimi muutetun budjetin mukaisesti ja sen raameissa. Merkittävimmät kustannukset aiheutuivat 

henkilöstökustannuksista. Hankkeen päättyessä hankkeen toteutuneet kustannukset jakautuivat seuraa-

vasti: 

Kustannuslaji   Hyväksytty, euroa Toteuma, euroa Erotus, euroa  
Palkat   125 005,87  125 307,38  -301,51 
Ostopalvelut  6 384,50   5 609,5   775 
Matkakulut   1 400,00   96,31  1303,69 
Yleiskustannukset, 15 %  18 750,88   18 796,11  -45,23 
 
Kustannukset yhteensä  151 541,25   149 809,3  1731,95  
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HANKKEEN TOIMINTA  

TEHDYT TOIMENPITEET  

Hankkeen toiminta käynnistettiin heti maaliskuussa 2021 projektipäällikön aloitettua hankkeessa. Maalis-

kuun -21 aikana toteutettiin muun muassa hankkeen käynnistämiseen liittyviä hallinnollisia toimenpiteitä. 

Hankkeelle laadittiin myös toiminta- ja viestintäsuunnitelma sekä määriteltiin toimenpiteiden toteutusaika-

taulua. Koronapandemia ja siitä johtuneet toimenpiteet pakottivat sopeuttamaan hankkeen toimenpiteitä 

vallitsevan tilanteen mukaiseksi. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että tilaisuuksia ei voitu järjestää paikan 

päällä, vaan ne toteutettiin etäyhteyksin. Myös viestintätoimenpiteitä sopeutettiin tämän mukaisesti. 

Hanke teki alusta alkaen tehnyt tiivistä yhteistyötä Tunturi-Lapin Leaderin hallinnoiman Älykkäät kyläverkot 

–hankkeen kanssa. Lisäksi merkittävää yhteistyötä tehtiin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa.  

Hankkeen ensimmäisten toimintakuukausien aikana käynnistettiin aktiivinen vuoropuhelu kuntien kanssa. 

Kaiken kaikkiaan 17 kunnan kanssa toteutettiin aloituspalaverit, jossa käytiin läpi muun muassa kunnan laa-

jakaistatilannetta, laajakaistarakentamisen rahoitusinstrumentteja ja Lapin laajakaistaohjelman aikataulu-

tusta. Tiivistä vuoropuhelua kuntien kanssa jatkettiin aina kesään asti, mutta myös tämän jälkeen yhteyden-

pito jatkui hieman harvemmalla tahdilla. Kuntia muun muassa avustettiin laajakaistan hankealueiden mää-

rittelyssä, ja tässä hankeen henkilöstö toimi asiantuntijaroolissa esimerkiksi kunnanhallituksien esityksien 

valmistelussa.  

Hankkeen aikana käytiin toimijapalavereita eri kuntien markkinaehtoisiin ja muihin hankkeisiin liittyen 
muun muassa Cinian, Valokuitusen, Elisan, Neven, Telian, Tähtikuidun, Ranuan Infran ja Tervolan Palvelu-
verkkojen kanssa. Lisäksi ollaan oltu yhteydessä Suomen Yhteisverkkojen kanssa. Hankkeen aikana uusia 
markkinaehtoisia laajakaistahankkeita on käynnistynyt ainakin seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Inari 
(Ivalo), Keminmaa, Salla ja Tornio. 
 
Kevään 2021 isoimpana toimenpiteenä kartoitettiin yhteistyössä 15 Lapin kunnan kanssa kotitalouksien, 

vapaa-ajan asukkaiden ja yrittäjien nettiyhteyksien nykytila ja kuntien nykyinen laajakaistatilanne sekä laa-

dittiin yhteistyössä kuntien kanssa kuntakohtaiset laajakaistakyselyt, joiden avulle lisättiin kuntien tietä-

mystä kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja yrittäjien nettiyhteyksien nykytilasta ja laajakaistatarpeista. 

Kyselyiden markkinointitoimenpiteet suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä kuntien kanssa. Toimenpiteisiin 

liittyen maksatusjaksolla kertyi hankkeelle mainoskuluja. Toteutetut kyselyt keräsivät yhteensä 2816 vas-

tausta. Kunkin kunnan kanssa käytiin kuntakyselyjen tulokset läpi ja työstettiin niiden pohjalta suunnitelmat 

mahdollisille jatkotoimenpiteille. Lisäksi kuntakohtaisista tuloksista laadittiin tiedote jaettavaksi kunnan 

omissa viestintäkanavissa sekä alueellisissa medioissa. Kuntakohtaiset kyselyaineistot koottiin myös yhteen 

ja tulosten pohjalta laadittiin Lapin laajakaistan tilannekatsaus 2021-raportti, joka on jaettu kaikkiin kuntiin 

taustamateriaaliksi. Raportista on viestitty myös tiedotteen kautta. Vielä raportin laatimisen jälkeen valmis-

tui vastaavanlainen kartoitus Inarin kunnan osalta, mutta tämän tulokset eivät ehtineet raporttiin mukaan. 

Sen sijaan kunta hyödynsi tehtyä kartoitusta osana omaa valmisteluprosessiaan ja päätöksentekoaan. 

Kyselyiden ja kuntapalaverien myötä kilpailutettiin ja käynnistettiin toimenpiteet Lapin laajakaistaohjelman 

hankealueiden alustavasta suunnittelusta ja kustannuslaskennasta. Kilpailutuksen perusteella työn toteut-

tajaksi valittiin Cinia Oy. Asiasta myös uutisoitiin muun muassa Maaseudun Tulevaisuuden toimesta. Kun-

tien kanssa työstetyistä hankealuerajauksista tehtiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille pyynnöt han-

kealueiden markkina-analyysien laatimiseksi. 
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Hankeen alkuvaiheessa hankkeen viestintä keskittyi laajakaistakyselyistä tiedottamiseen ja markkinointiin, 

sekä valokuitua koskevaan yleisviestintään kyselyiden yhteydessä. Viestintäkanavina käytettiin sosiaalista 

mediaa, mainoksia, sähköpostijakelua ja tiedotteita. Hanke otti myös aktiivisesti kantaa laajakaista-asioihin 

valtakunnallisestikin, laatien muun muassa useita kannanottoja laajakaistalakia ja -asetusta koskien. Yh-

teensä kartoitusten ja kannanottojen myötä hanke laati noin 16 eri tiedotetta. Koronasta johtuen paikan 

päällä toteutettuja live-tilaisuuksia ei järjestetty. Sen sijaan yhdessä eri toimijoiden kanssa hankkeen aikana 

järjestettiin etäyhteyksin yleisötilaisuuksia muun muassa Posiolla, Savukoskella, Sallassa ja Inarissa. Lisäksi 

projektipäällikkö osallistui muun muassa Tornion kaupunginhallituksen ja Tunturi-Lapin saavutettavuuden 

työryhmän etäkokouksiin. 

Syksyllä -21 valmistui siis viimeinen kotitalouksien, vapaa-ajan asukkaiden ja yrittäjien nettiyhteyksien nyky-

tilaa ja laajakaistatarpeita kartoittava Inarin laajakaistakysely. Inarin kyselyä tuotettiin samoin toimenpitein 

kuin muidenkin kuntien osalta. Toimenpiteet suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Inarin kunnan kanssa. Ina-

rin kysely onnistui parhaiten, ja se keräsi huimat 594 vastausta, ja olikin näin Lapin 16 kunnasta eniten vas-

tauksia kerännyt laajakaistakysely. Kyselyn valmistettua kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa käytiin tu-

lokset läpi ja työstettiin niiden pohjalta suunnitelmat mahdollisille jatkotoimenpiteille. Tuloksista viestittiin 

laatimalla tiedote jaettavaksi kunnan omissa viestintäkanavissa sekä alueellisissa medioissa. Kyselyn tulok-

sista uutisoikin paikallismedian lisäksi mm. Yle.  

Syyskaudella saatiin päätökseen myös ongelmallisia mobiilikuuluvuuskohteita kartoittanut kysely, jolla kun-

tien virkamiesten kautta kartoitettiin kyliä, alueita tai paikkoja, joissa on erityisen vakavia puutteita puhelin-

yhteyksien toimivuudessa. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa kohteista, joissa puheyhteyksien ja mobii-

lidatan toimimattomuus aiheuttavat erityistä haittaa asumisella tai yritystoiminnalle. Kysely keräsi noin 100 

vastausta eri puolilta Lappia. Vastauksista koostettu aineisto on toimitettu sekä Suomen Yhteisverkot Oy:lle 

että Elisa Oyj:lle, jotka vastaavat Lapin mobiiliverkoista.  

Hanke myös kartoitti Lapin alueella laajakaistan parissa toimivien yritysten ja osuuskuntien, sekä asiantunti-

joiden, virkamiesten ja sidosryhmien näkemyksiä maakunnan laajakaistayhteyksien kehittämisestä. Sähköi-

sen kyselyn tarkoituksena oli myös tunnistaa kehityskohteita, joita laajakaistayhteyksien kehittämiseen liit-

tyen tulisi jatkossa huomioida tai edistää aiempaa paremmin. Saatuja tuloksia käsiteltiin ja analysoitiin, ja 

niiden pohjalta marraskuussa -21 julkaistiin Lapin laajakaistan toimijaraportti. Raportti on ladattavissa Lapin 

liiton verkkosivuilta. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin myös Lapin maakunnan uuden laajakaistaohjelman val-

mistelussa, jonka aktiivinen työstäminen aloitettiin samoihin aikoihin. 

Uuden laajakaistalain tultua voimaan vuoden -22 alussa. Lainmuutos tarkoitti myös sitä, että Traficom to-

teutti Lapin hankealueista uudet markkinaselvitykset heti vuoden alussa. Samalla jatkui myös Lapin laaja-

kaistaohjelman hankealueiden alustava suunnittelu ja kustannuslaskenta. Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä 

valitun kumppanin eli Cinia Oy:n kanssa. Yhteistyössä toteutettiin muun muassa Lapin kunnille suunnattu 

infotilaisuus, jossa käytiin läpi Lapin laajakaistaohjelman väliaikatilannetta. Hankealueiden alustavan suun-

nittelun ja kustannuslaskennan lisäksi Lapin laajakaistaohjelmaan koottiin myös kattavasti pohjustavaa tie-

toa aiheesta. Tätä tietoa kerättiin ja koostettiin kevään -22 aikana. 

Laajakaistan yleispalveluvelvoitteita koskien tehtiin selvitystyötä, jonka pohjalta havaittiin tarvetta myös 

vaikuttamistoimenpiteille jatkossa. Näiden toimenpiteiden osalta sovittiin alustavasti, että ne kohdistetaan 

vuoden 2022 alkupuoliskolle, ja että niiden osalta pyritään tekemään ylimaakunnallista yhteistyötä. Yhteis-

työtä aloitettiin muun muassa Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakuntaliittojen kesken. 
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Alkuvuoden -22 aikana järjestettiin ja osallistuttiin useisiin eri toimijapalavereihin eri kuntien ja valokuitu-

toimijoiden kanssa, sekä markkinaehtoisiin ja muihin hankkeisiin liittyen. Hanke teki alusta alkaen tiivistä 

yhteistyötä Tunturi-Lapin Leaderin hallinnoiman Älykkäät kyläverkot –hankkeen kanssa. Kyseisessä hank-

keessa vaihtui projektipäällikkö syksyllä -21, ja Kuitua kuntiin -hanke omalta osaltaan pyrki auttamaan han-

ketta henkilöstövaihdoksessa, muun muassa käymällä tiivistä vuoropuhelua ja taustoittavia keskusteluja 

Älykkäät kyläverkot –hankkeen uuden projektipäällikön kanssa. Yhteistyössä hankkeet käynnistivät muun 

muassa Lapin verkko-osuuskuntien kanssa keskustelun osuuskuntien yhteistyön tiivistämisestä. 

Lisäksi maakunnallista yhteistyötä jatkettiin etenkin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa, joka avustaa 

useita muita maakuntia laajakaista-asian valmistelussa. Yhdessä laadittiin muun muassa lausuntoesitys uu-

distetusta laajakaistalaista ja siitä annetun asetuksen muuttamiseksi etenkin kuntarahoitusosuuksia kos-

kien. Laadittu lausunto annettiin ensin kaikkien maakuntaliittojen yhteisenä lausuntoja, jonka jälkeen asiaa 

vietiin eteenpäin yhdessä Kuntaliiton kanssa. 

Ensimmäinen luonnos valmistellusta hankeohjelmasta toimitettiin hankkeen ohjausryhmälle alkuvuoden -

22 aikana, joka ohjeisti jatkotoimenpiteistä. Uusien markkina-analyysien valmistuminen venyi Traficomilla 

arvioitua pidemmälle, mikä vaikutti ohjelman valmisteluun. Ohjausryhmä kuitenkin päätyi siihen, että 

markkina-analyysien tulokset odotetaan, sillä niillä voi olla iso merkitys kuntien rahoitusosuuksiin nykyisin 

voimassa olevin maksuluokin. 

Kevään -22 aikana Kuitua kuntiin ja Älykkäät kyläverkot -hankkeet suunnittelivat ja valmistelivat yhdessä 

Lapin verkko-osuuskunnille suunnattuja Valokuitupäiviä. Samalla jatkettiin valmistelua Lapin verkko-osuus-

kuntien organisoitumismallista, jonka osalta yhteistyössä työstettiin muun muassa mahdollisen oman maa-

kunnallisen yhdistyksen perustamista vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi. Yhteistyömallista päättäminen järjestet-

tiin Valokuitupäivillä.  

Laajakaistan yleispalveluvelvoitteita koskien jatkettiin vaikuttamistyötä alkuvuoden -22 aikana. Asiaan osit-

tain liittyvänä selvitettiin myös matkaviestinverkkojen toimilupaehtoihin liittyviä epäjohdonmukaisuuksia ja 

niiden vaikutuksia yhteyksien toimivuuteen Lapin maakunnan alueella. Toimilupaehdoista pyydettiin kom-

menttia Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Saadun vastauksen perusteella todettiin myös tarve jatkossa 

vaikuttaa ehtojen muuttamiseksi.  

Alkuvuoden aikana valmistui myös kannanotto Suomen digitaalisen kompassin luonnokseen. Kompassi 

määrittelee Suomen tulevien vuosien toimenpiteet muun muassa laajakaistainfrastruktuurin kehittämi-

seen, minkä johdosta todettiin aiheelliseksi korostaa kannanotossa erityisesti Lapin alueen ja laajakaistatoi-

mijoiden tarpeita ja haasteita – erityisesti hankkeiden rahoitukseen liittyen. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkuvuodesta -22 aiheutti myös tarvetta muuttaa suunniteltujen toimenpitei-

den ajoitusta. Välittöminä toimenpiteinä myös hankkeessa painotettiin tietoturvallisuuteen ja huoltovar-

muuteen liittyviä toimenpiteitä muun muassa tiedottamisen kautta. Lisäksi maakunnan runkoverkkojen ke-

hittäminen nostettiin ajoituksellisesti kärkeen muun muassa yhteydenotoin potentiaalisiin toimijoihin ja 

yhteystyöehdotuksin muun muassa Norrbottenin läänille. Myös Norjan puolen alueelliseen valokuitutoimi-

jaan oltiin yhteydessä. Esimerkiksi osin sivuavana, mutta hankkeen kannalta ei-keskeisenä asiana olleesta 

yleispalvelusta ei päädytty keväällä tekemään kaavailtuja asianostoja julkisuuteen, koska niiden huomio-

arvo olisi ollut käytännössä olematon sodan ja koronan vallitessa kaikkea uutisointia. 

Alustavat verkkosuunnitelmat ja kustannuslaskelmat saatiin valmiiksi juuri ennen kesäkautta, kun uusien 

markkina-analyysien tulokset valmistuivat pitkähkön odottelun jälkeen. Sen myötä Lapin uusi laajakaistaoh-
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jelma saatiin valmiiksi juuri juhannuksen alla niin, että ohjausryhmä ehti käsitellä laaditun ohjelma-asiakir-

jan ennen kesälomakautta. Ohjelma hyväksyttiin kokouksessa, ja se päätettiin viedä esiteltäväksi Lapin kun-

nanjohtajien kokoukseen. Myös ohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä ja toimintaohjeista linjaaminen päätet-

tiin siirtää kunnanjohtajien päätettäväksi.  

 

PÄÄTOIMENPIDE: HANKEOHJELMAN LAADINTA 

Markkina-analyysien vaatiman ajan ja niiden tulosten valmistumisajankohtien epävarmuudesta johtuen, 

ohjelmavalmisteluun liittyvä suunnittelu- ja kustannuslaskentatyö päätettiin jo alun perin tehdä kolmessa 

(3) erillisessä vaiheessa:  

1. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin hankealueiden rajaukset kuntapalavereissa käydyn ohjeistuk-

sen, ja niiden myötä kuntien laatimien valmisteluaineistojen pohjalta (aluerajaukset). Näiden poh-

jalta esitettiin myös pyynnöt markkina-analyysien laatimisesta Traficomille. 

2. Toisessa vaiheessa hankealueille laadittiin yleisen tason suunnitelmat kokonaiskustannusarvion 

määrittämiseksi. Rakentamisesta laadittiin sekä kustannusarviot että verkkojen alustavat laajuustie-

dot.  

3. Kolmannessa vaiheessa suunnitelmiin liitettiin Traficomin markkina-analyysien tiedot tukikelpoi-

sista ja tukikelvottomista alueista. Näiden tietojen avulla hankealueista määritettiin arviot tukikel-

poisista ja tukikelvottomista kustannuksista.  

Lopputuloksena valmistelussa mukana olleiden kuntien ehdottamista uusista laajakaistahankealueista val-

mistui aluerajauskartat, alustavat reittisuunnitelmat, rakentamisen kustannusarviot, sekä arviot eri toimijoi-

den rahoitusosuuksista. Lisäksi markkina-analyysien myötä on myös tiedossa ne kohdat ja alueet, jotka ei-

vät laajakaistalain mukaan ole tukikelpoisia. Nämä tiedot muodostavat pohja-aineiston, jos kyseisten kun-

tien osalta päätetään avata laajakaistalain mukaisia rahoitushakuja. Kuntakohtaiset aineistot välitettiin ta-

kaisin kuntiin näiden omien päätöksentekoprosessien tueksi. Uusi rahoitushakujen avaaminen edellyttää 

kuntien päätöksiä näiden omista lain vaatimista rahoitusosuuksista. 

Laaditun aineiston ja muun tausta-aineiston pohjalta laadittiin myös Lapin laajakaistahankeohjelma –asia-

kirja, joka on tarkoituksena toimia esittely- ja työvälineenä asian jatkoprosesseissa. Asiakirja on ladattavissa 

Lapin liiton verkkosivuilta. 

 

PÄÄTELMIÄ JA YHTEENVETOA TOTEUTUKSESTA 

Suhteessa hankesuunnitelman päätavoitteisiin hanke eteni ja onnistui tavoitteissaan hyvin. Merkittävin ul-

kopuolinen muutosvaikutus oli globaali koronapandemia, joka etenkin projektin alkuvaiheessa esti live-tilai-

suuksien järjestämisen. Tämän johdosta suunniteltuja toimenpiteitä päivitettiin niin, että tiedottamistyön 

pääkanaviksi nostettiin perinteisen ja sosiaalisen median kanavat. Ja, ne toimivatkin erittäin hyvin. Voidaan 

jopa väittää, että niiden kautta onnistuttiin tavoittamaan enemmän kuntien asukkaita ja yrityksiä, mitä 

suunniteltujen perinteisten kyläiltojen kautta olisi onnistuttu tekemään. 

Toinen toteutusaikatauluun vaikuttava tekijä oli laajakaistalain pikainen muuttaminen (pandemian seurauk-

sena) niin, että kansallisten varojen sijaan lailla allokoidaankin EU:n koronapandemian vaikutusten torjun-

taan varattuja elvytysvaroja. Uudistettu laki saatiin voimaan helmikuun alussa 2022. Muutoksilla oli vaiku-

tusta tuettaviin kustannuksiin ja markkinaehtoisten alueiden määritelmiin. Tämän johdosta muun muassa 
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Traficom laati markkina-analyysit kahteen kertaan, ensin voimassa olleen lain, ja lopulta muutetun lain mu-

kaisesti. Tämä edellytti Traficomilta kahden eri kuulemiskierroksen järjestämistä. 

Näiden ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamiin muutostarpeisiin kyettiin reagoimaan hyvin, osaltaan sen joh-

dosta, että projektin henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun projektikoordinaattori siirtyi syksyllä -21 Lapin 

liiton sisällä toisiin tehtäviin. Näin ollen projektille voitiin hakea jatkoaikaa ja muutosta niin, että projekti-

päällikkö jatkoi hankkeessa ainoana kokoaikaisena henkilöresurssina, projektikoordinaattorin osallistuessa 

jatkossa toimintaan vain tarpeen vaatiessa ja projektihallinnosta huolehtien. Toteutusaikaa jatkettiin niin, 

että hankeen päätösajankohta siirtyi joulukuulta –21 syyskuun -22 loppuun. 

Myönnetyn jatkoajan turvin päätavoite, eli uusi laajakaistaohjelma saatiin valmiiksi asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti, ja se myös vastaa sisällöllisesti sekä hankesuunnitelmassa esitettyihin että jatkoprosessin aset-

tamiin tarpeisiin.  

Jälkikäteen voidaan arvioida, että alkuperäinen toteutusaikataulu oli turhan optimistinen, eikä esimerkiksi 

laajakaistaohjelman laadinnan osalta huomioinut riittävästi asioiden valmisteluun tai eri työvaiheisiin kulu-

vaa aikaa. Toiminta usean kunnan kanssa vaati aikaa, jo pelkästään aikataulujen sovittamiseksi eri virka-

miesten kanssa. Myös kesälomakausi tyypillisesti rokottaa reilun kuukauden tehokasta valmistelua. Tällä oli 

merkitystä etenkin, kun hankeen aloitus oli keskellä puolivuotiskautta, jolloin valmisteluaika ennen ensim-

mäistä lomakautta oli varsin lyhyt. Tämän johdosta esim. suunnittelu ja kustannuslaskentatyö saatiin käyn-

tiin vasta lomien jälkeen, vaikka kilpailutus ehdittiin hoitamaan ennen lomakautta. 

 

RISKIT 

Projektin toteutusaikana hankkeeseen kohdistui enimmäkseen vain tavanomaisia riskejä, eli henkilöstövaih-

dokset ja ulkopuolisista toimijoista aiheutuvat viivästykset. Nämä, samoin kuin poikkeuksellinen globaali 

pandemia, myös realisoituivat, mutta niiden vaikutukset kyettiin hallitsemaan varsin hyvin ja ilman merkit-

tävää vaikutusta hankkeen tavoiteltuihin päämääriin. Toisaalta riskien realisoitumiset auttoivat osaltaan 

myös kumoamaan toisiaan, kun henkilöstömuutoksista johtuen projektin toteutusaikaa voitiin jatkaa, jolla 

voitiin varmistaa ohjelmatyön valmistuminen ulkopuolisista viivästyksistä huolimatta. Hieman erikoista, 

mutta tavallaan tyypillinen ”onni onnettomuudessa”-lopputulos.  

Hankkeella saavutettuihin lopputuloksiin ei varsinaisesti kohdistu suoria riskejä. Sen sijaan hankkeen työn 

kautta tavoiteltuun päätavoitteeseen, eli uusien laajakaistayhteyksien rakentumiseen Lapin alueelle, koh-

distuu edelleen merkittäviä varaumia. Nämä eivät kuitenkaan ole hankkeen, Lapin liiton tai kuntien, eikä 

toimijoidenkaan käsissä – vaan liittyvät voimassa olevaan laajakaistalakiin ja sen asetuksessa määriteltyihin 

kuntarahaosuuksiin: Voimassa olevat kuntien maksuosuudet eivät ole Lapin kuntien kannalta kestäviä. Kun 

edellisen laajakaistahankeen aikana suurin osa Lapin kunnista oli alemmassa 8 %:n maksuluokassa, nyt niitä 

ei ole yhtään. Nyt suurin osa Lapin kunnista on kalleimmassa 33 % maksuluokassa, ja vain muutama 22 %:n 

maksuluokassa. Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että usealla kunnalla ei välttämättä ole varaa osallistua 

hankkeiden rahoitukseen omilla rahoitusosuuksillaan, mikä siis estää myös elvytysrahojen myöntämisen 

hankkeille. Myös elvytysvarojen käytölle asetetut aikarajoitteet aiheuttavat valtakunnallisen haasteen. 

Positiivisena kehityksenä valokuitumarkkinoille on tullut uusia kaupallisia toimijoita, jotka ovat kiinnostu-

neet myös Lapin kuntien alueista. Nämä toimivat ovat jo käynnistäneet puhtaasti markkinaehtoisia rakenta-

mishankkeitaan useissa eri Lapin kunnissa, ja joiden aloitustilaisuuksissa myös Kuitua kuntiin –hanke on ol-
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lut mukana tiedottamassa. Nämä toimijat ovat ensisijaisesti kiinnostuneet pelkästä markkinaehtoisesta ra-

kentamisesta, eli käytännössä kuntakeskuksista ja isoimmista asutus- ja yritysalueista. Tämän johdosta 

tämä kehitys ei ole täysin ongelmatonta: Jos markkinaehtoisesti ydinalueita rakentava toimija ei ole kiin-

nostunut rakentamaan sivukyliä tukienkaan avulla, on näillä alueilla suuri riski jäädä ilman valokuituyhteyk-

siä. Käytännössä kuntien ydinalueilla on iso merkitys kunnan laajakaistaverkon kannattavuuksien kannalta, 

joten on epätodennäköistä, että kukaan toinen kaupallinen toimija tulee rakentamaan sivukyliä tukienkaan 

avulla. Tällöin ainoaksi toteutusvaihtoehdoksi jää kylien omat EU:n maaseuturahaston tuella toteutettavat 

kyläverkkohankkeet. Kyläverkkohankkeisiin liittyy puolestaan omat rajoitteensa ja riskinsä, lähtien kylien 

asukkaiden omasta aktiivisuudesta, aina rahoituksen riittämiseen ja mahdollisten hankkeiden onnistumi-

seen. 

Merkittävin ongelma on kuitenkin se, että Suomelta puuttuu edelleen valtakunnallinen suunnitelma valo-

kuituverkkojen maanlaajuisesta rakentamisesta: Laajakaistalain rahoitusehdoilla on hankkeiden toteuttami-

nen nyt tehty käytännössä mahdottomaksi niille alueille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat. Samaan aikaan 

toisaalla kaupalliset toimijat kisaavat jopa ilmaisin liittymin toistensa kanssa, ja rakentavat päällekkäisiä 

verkkoja näille ns. markkinaehtoisille alueille. Suomen kaltaisessa maassa resurssit olisi järkevää kohdentaa 

suunnitellusti niin, että verkkoja rakentuisi tasaisesti ympäri maata, ja että tuet ja lupaehdot tukisivat verk-

kojen tehokasta yhteiskäyttöä. Tämä myös takaisi investointien tehokkaan hyödyntämisen ja kannattavuu-

den. Se, että virheitä tehtiin ensimmäisen valtakunnallisen laajakaistahankkeen osalta, on uuden asian koh-

dalla ymmärrettävää, kunhan näistä virheistä oltaisiin otettu opiksi. Se, että samat virheet toistetaan tai 

niitä jopa pahennetaan, kertoo siitä, ettei aiemmista virheistä olla otettu opiksi ja, että valtakunnallinen 

suunnitelma puuttuu edelleen. 
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SELVITYSTEN JA KARTOITUSTEN KESKEISET TULOKSET 

LAPIN LAAJAKAISTAN TILANNEKATSAUS 2021 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kuntien valmiuksien ja mahdollisuuksien kehittäminen laajakaistarakenta-

misen toteuttamisessa. Osana näitä tavoitteita kuntien laajakaistatarpeita oli tarpeen selvittää alueellisesti. 

Niinpä kevään ja alkukesän 2021 aikana Lapin liiton ja 14 Lapin kunnan kanssa yhteistyössä toteutetuissa 

laajakaistakyselyissä kartoitettiin kuntalaisten, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden nettiyhteyksien nykytilaa 

ja laajakaistatarpeita. Kyselyt keräsivät yhteensä 2.224 vastausta. (Huom. Inarin kartoitus toteutettiin vasta 

myöhemmin, eikä ole mukana tuloksissa.) 

Osassa kuntien vastausaktiivisuus oli erittäin hyvä, mutta osassa kunnista vastausinnokkuus jäi vähäisem-

mäksi. Saadut tulokset eri kuntien välillä olivat kyselyissä kauttaaltaan hyvin yhteneväiset, joten saatuja tu-

loksia voidaan pitää yleisnäkymänä myös heikomman aktiivisuuden kuntiin. Kyseessä ei lopulta ollut tieteel-

linen tutkimus, vaan kyselyn oli tarkoitus palvella kuntia heidän pohtiessaan mahdollisia toimenpiteitä laa-

jakaistayhteyksien kehittämiseksi.  

 

KATSAUKSEN KESKEISEMMÄT TULOKSET  

Laajakaista- ja puhelinyhteydet vaativat edelleen kehittämistä Lapin kunnissa. Laajakaistayhteyksien arvioi-

tiin toimivan Lapissa lähinnä keskinkertaisesti. Muun muassa matkailun ja etätyön kasvu näkyy laajakais-

tayhteyksien ruuhkautumisena. Useasta kunnasta löytyy edelleen myös paikkoja, joissa puhelinyhteys ei 

toimi käytännössä lainkaan. Muutamilla vastaajilla olikin nettiyhteyksien sijaan suurempi huoli huonoista 

puhelinyhteyksistä.  

Ylivoimaisesti tärkein laajakaistayhteyden käyttökohde oli TV- ja streaming-palvelut, johon yhteyttään käytti 

80 % vastaajista. Toiseksi tärkein käyttökohde oli etätyö, johon nettiyhteyttään hyödynsi yli puolet vastaa-

jista. Sen sijaan etäopiskelua harjoitti noin kolmannes vastaajista. Lähes saman verran yhteyttä käytettiin 

pelaamiseen, mikä korostaa viihteen tärkeyttä vastaajille. 

Tulevaisuuden interaktiiviset ja liikkuvaan kuvaan perustuvat palvelut asettavat yhä suurempia vaatimuksia 

lähetysnopeuksille ja yhteyksien toimintavarmuuksille. Tämä kehitys on jo osaltaan nähtävissä muun muassa 

etätyöhön ja pelaamiseen liittyvissä palveluissa. Kehityssuunta asettaa huolta pelkästään epäsymmetristen 

ja vaihtelevan kapasiteetin mobiiliyhteyksien varaan rakentuvan tietoliikennejärjestelmän kestävyydestä.  

Tarvetta nopealle ja toimintavarmalle valokuituyhteydelle onkin laajasti. Liittymähinnan ja kuukausimaksun 

ollessa kohtuulliset löytyy myös ostohalukkuutta, mutta noin 1.000 euroa on selkeä kipuraja monelle vastaa-

jalle. Valokuidun hinnoittelun osalta toivottiin tasa-arvoisuutta kiinteistön sijainnista huolimatta. Liittymähin-

nan lisäksi vastaajia mietitytti palvelun kuukausimaksu. Erityisesti mökkiläisten hankintapäätöksessä korostui 

kuukausimaksun merkitys vapaa-ajan asunnon ollessa käytössä vain osan aikaa vuodesta.  

Nopeat nettiyhteydet kiinnostavat, ja selkeästi yli puolet ottaisi käyttöönsä 500 Mbit/s tai tätä nopeamman 

yhteyden. Toimintavarmuutta selkeästi arvostetaan nopeuden lisäksi. Luotettavien nettiyhteyksien tärkey-

den uskottiin korostuvan entisestään, sillä etätyönteon nähtiin jatkuvan yleisesti myös tulevaisuudessa. No-

peat ja toimintavarmat nettiyhteydet koettiin vahvoina veto- ja pitovoimatekijöinä. Asia nähtiin myös viihty-

vyyteen ja turvallisuuteen liittyvänä kysymyksenä. Vapaa-ajan asukkaiden osalta toimivien nettiyhteyksien 

nähtiin mahdollistavan etätyön ja näin myös ympärivuotisen asumisen vapaa-ajan asunnolla. 
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Valokuitu oli korona-aikaan osoittautunut osalle yrittäjistä toiminnan kannalta elintärkeäksi. Ne yrittäjät, 

joilla ei ollut valokuituverkkoa käytössään, toivat esille muun muassa maksupäätteiden hidastumisen verkon 

ruuhkaantuessa ja haasteet isojen tiedostojen lataamisessa.  

Lapissa valokuiturakentamista on edistetty pitkälti kyläverkkohankkeilla. Näissä hankkeissa merkittävässä 

roolissa on ollut paikallisten aktiivisuus ja yhteisöllisyys. Kyselyn perusteella tätä aktiivisuutta löytyy Lapin 

kunnista edelleen varsin hyvin. Selkeästi yli puolet vastaajista olivat valmiit edistämään valokuituverkon 

rakentumista esimerkiksi talkootyön kautta tai kannustamalla naapureita liittymään valokuituverkkoon. 

Riittävää valokuitutietoutta löytyi vain vajaalta puolelta vastaajista. Kuituhankkeiden käynnistymiseksi tarvi-

taankin aktiivista viestintää valokuidusta ja sen hyödyistä. 

Vastauksiin sisältyi toiveita ja näkemyksiä myös langattomien yhteyksien kehittämiseen. Osa vastaajista näki 

5G-yhteyksien ratkaisevan nykyisten nettiyhteyksien ongelmat, sen sijaan toiset kokivat epävarmuutta niiden 

toimivuudesta maaseudulla. 

 

LAPIN LAAJAKAISTAN TOIMIJARAPORTTI 

Laajakaistaohjelman tavoitteena on edistää maakunnan laajakaistayhteyksien tarjontaa erityisesti laajakais-

talain mukaisen rahoituksen avulla. Osana ohjelman valmistelutyötä tavoitteena oli selvittää Lapin alueella 

laajakaistan parissa toimivien yritysten ja osuuskuntien, sekä asiantuntijoiden, virkamiesten ja sidosryhmien 

näkemyksiä aiheesta. Lisäksi pyrittiin tunnistamaan myös kehityskohteita, joita jatkossa laajakaista-asiaan 

liittyen tulisi huomioida tai edistää aiempaa paremmin. Vastaavaa kyselyä ei ole aikaisemmin toteutettu 

Lapissa, mikä teki kysymystenasettelusta haastavaa. 

Kysely toteutettiin sähköisesti Microsoft FORMS -kyselynä. Vastauspyyntö lähetettiin sähköpostitse noin 

100:lle Lapissa toimivalle potentiaaliselle vastaajalle, jotka edustivat alan yrityksiä, paikallisia tietoverkko-

osuuskuntia, kuntia ja muita laajakaista-asiaan liittyviä sidosryhmiä. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 43 vastaajaa. 

Kysymyksiä oli kaikkiaan 27 kappaletta, joista osa oli mahdollista ohittaa vastaamatta. Kysymysten teemat 

liittyivät muun muassa laajakaistan aluetaloudellisiin vaikutuksiin, investointeihin ja kehitysnäkymiin.  Esi-

merkkinä muista kartoitetuista asioista ovat yleispalveluun ja yhteistyöhön liittyvät teemat. Kyselyyn vas-

taaminen tapahtui anonyymisti, eikä henkilötietoja kerätty.  

Suurin vastaajaryhmä (21) edusti vaihtoehtoa osuuskunta tai yhdistys, joka ainakin osittain tarkoittaa pai-

kallisia kyläverkkoja. Kuntien ja kuntayhtiöiden edustajien vastauksia kertyi yhteensä 15 kappaletta. Kaupal-

lisia yhtiöitä edusti 4 vastaajaa, valtiollisia toimijoita 3 vastaajaa.  

 

RAPORTIN KESKEISIMMÄT TULOKSET 

Etätyö on lisännyt ymmärrystä toimivien tietoliikenneyhteyksien merkityksestä. Laajakaistan parissa toimi-

vien mukaan tämä ymmärrys oli vielä osin puutteellista. Esimerkiksi etätyö nähtiin vielä osittain yksilökysy-

myksenä, eikä sen laajempia merkityksiä edelleenkään ymmärretty. Koska valokuituverkon ja toimivien laa-

jakaistayhteyksien aluetaloudellisia vaikutuksia ei kaikilta osin tunnistettu, jäi niiden tarjoamat mahdollisuu-

det osin hyödyntämättä myös aluekehitystyössä. Kritiikkiä tuli muun muassa siitä, että Lapin maakunnan 

kehittämisessä huomiota kiinnitetään usein vain isoihin hankkeisiin ja kokonaisuuksiin – digitaalisen liiketoi-

minnan mahdollisuuksille ei juurikaan anneta sijaa. Laajakaista- ja etenkin valokuituverkkojen rakentami-
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nen olisi vastaajien mielestä tullut huomioida vielä aiempaakin paremmin maakunnan muussa kehitys-

työssä ja muissa investoinneissa. Myös yhteisrakentamisen suhteen tunnistettiin vielä kehittämistarvetta. 

Vastaajien mielestä myös kuntien olisi tullut selkeämmin sekä erikseen että yhdessä huomioida laajakaista-

asiaa kehitysstrategioissaan.  

Lapin haasteellisuutta ja vaikeutta toimintaympäristönä usein surkutellaan, mutta ainakin vastaajien mie-

lestä tämä oli osin perusteetonta laajakaistarakentamisen osalta. Lappi nähtiin yllättävänkin positiivisesti 

kiinteiden verkkojen rakentamisen näkökulmasta. Selvää kuitenkin on, että Lapissa laajakaistarakentaminen 

vaatii vahvaa julkisen tuen panosta. Tukirahoituksen riittämättömyys ja joustamattomuus koettiin selkeiksi 

puutteiksi, mikä oli rajoittanut sekä yksittäisten hankkeiden lukumäärää, että niiden laajuuksia. Tämä oli 

toimijoiden näkemyksien mukaan johtanut siihen, että maakunnan laajakaistaverkoista on rakentunut var-

sin pirstaleinen kokonaisuus, eikä mahdollisia synergiaetuja kyetä näin ollen saavuttamaan. Tukimääriä tu-

lisi kyetä selvästi kasvattamaan nykyisestä, samoin myös kehittämään nykyisiä tukiehtoja.  

Valokuituyhteyksien lisäksi, myös mobiiliyhteyksissä riittää Lapissa edelleen kehitettävää. Maakunnasta löy-

tyi edelleen useitakin paikkoja, joissa yhteydet toimivat todella heikosti tai eivät ollenkaan. Ainoa lainsää-

dännön tuntema keino yhteyksien korjaamiseksi on yleispalvelu, mutta sen toimivuus voidaan arvioida mo-

nelta osin puutteelliseksi. Suomessa yleispalvelu on pyritty toteuttamaan nimenomaan velvoitteen kautta, 

jolla yleispalveluyhteyksien toteuttaminen annettaan aina tietylle alueella toimivalle operaattorille. Muuta-

massa Euroopan maassa on käytössä yleispalvelurahasto, jonka tuotto kerätään toimijoilta tai vero-varoin, 

ja jonka tuotosta rahoitetaan yleispalveluyhteyksien rakentamista. Kysyttäessä vastaajilta millä keinoin 

yleispalvelun toimivuutta voitaisiin heidän mielestään parantaa, sijoittui yleispalvelurahaston perustaminen 

myös Suomeen toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi. Sen sijaan eniten kannatusta sai vaihtoehto kiristää lain-

säädäntöä ja viranomaisvelvoitteita niin, että ne velvoittaisivat operaattoreita palvelemaan voimakkaan 

myös syrjäisiä seutuja.  

Vastaajat olivat pääsääntöisesti yhtä mieltä siitä, että tavanomaiset käyttötarpeet kattava laajakaistayhteys 

tulisi myös virallisemmin määritellä lainsäädännössä vastaavaksi peruspalveluksi kuin sähkö- ja vesi. Toinen 

yleispalveluun liittyvä puute laajakaistan osalta onkin laissa määritelty yhteysnopeus, joka ei käytännössä 

mahdollista kaikkia nykyisin tavanomaiseksi katsottavia käyttötarpeita. Yleispalveluvelvoitteen mukainen 

yhteysnopeus nostetiin viimeksi 5 Mbit/s, mutta sekään ei vielä riitä vastaamaan keskimäärin toteutuviin 

yhteysnopeuksiin. Yleispalvelu ei myöskään tällä hetkellä huomioi vapaa-ajan asuntoja, joiden liittämistä 

yleispalveluvelvoitteen piiriin kannatettiin selvästi kyselyyn vastanneiden joukossa. Vapaa-ajan asuntojen 

sisällyttäminen yleispalveluvelvoitteeseen takaisi muun muassa etätyönteon edellytykset, sekä mahdollis-

taisi monipaikkaisen asumisen. 

Kunnilla nähtiin olevan selkeä rooli laajakaistasaatavuuksien edistämisessä ja osittain myös rahoittamisessa. 

Jonkin verran näkemyseroja oli kuitenkin sen osalta, missä laajuudessa ja missä määrin kuntien tulisi asiaan 

osallistua. Investoiminen elinvoimaisuuden kehittämiseen lyhyen aikavälin taloustilanteesta riippumatta 

nähtiin kuitenkin yleisimmin tärkeäksi. Kuitenkin jopa neljännes vastaajista piti tiukkaa taloudenpitoa kai-

kista tärkeimpänä kriteerinä, vaikka sillä olisikin negatiivisia vaikutuksia kunnan asemaan. Myös se, että 

muun muassa laajakaistapalvelujen tasapuolisen saatavuuden turvaaminen kuntien päätöskriteerinä jakoi 

vastaajien näkemyksiä, nosti esiin mielenkiintoisia, mutta nyt avoimeksi jääneitä lisäkysymyksiä. 

Toimijoiden itsensä nimeämät laajakaistaan liittyvät strategiset kehityskohteet voitiin karkeasti jakaa kah-

teen kategoriaan: verkkojen rakentamiseen ja yhteistyöhön. Huomionarvoista on, että infrastruktuurin 

osalta tärkeimmäksi asiaksi nostettiin yleisimmin lähialueen tarjonnan laajentaminen, muutamien nosta-
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essa esille Jäämeren kaapelihankkeen. Näiden väliin jäi kuitenkin paljon runkoverkkoihin liittyviä kysymyk-

siä, joita ei ainakaan kyselyn aikaan nähty keskeiseksi. Tätä voidaan tietysti selittää toimijoiden omat profii-

lit huomioiden. Datatalouteen liittyvänä tähtenä alueellisessa kehittämisessä on usein mainittu datakeskus-

ten saaminen maakuntaan. Vastaajien näkemysten perusteella suurin into asiaan oli ehkä jo varissut, ja da-

takeskuksiin suhtauduttiin lähinnä neutraalisti. Mahdollisuudet yhä tunnistettiin, mutta myös edellytyksiin 

liittyvä realismi oli selvästi läsnä.  

Selkeimmät viiden vuoden kehityskohteet monelle vastaajalle olivat lopulta markkinointiin, strategiaan ja 

rahoitukseen liittyvät kysymykset. Useimmin mainittu, ja ehkä siksi tärkein kohde löytyi yhteystyön kehittä-

misestä. Alueellisten toimijoiden keskuudessa olikin selvä tilaus yhteistyön lisäämiselle, sekä laajakaista-

hankkeiden yhteiselle koordinaatiolle. Etenkin pienet osuuskuntatoimijat kokivat jääneensä varsin yksin 

hankkeidensa kanssa. Yhteistyön mahdollisuuksia tunnistetiin varsin laaja-alaisesti, erityisesti markkinoin-

nin ja tiedottamisen osalta. Sekä yhteistyö- että koordinaatiokysymyksen osalta oli kuitenkin huomattavaa, 

että toimijoilla ei ollut selkeää näkemystä siitä, miten organisoitumisen kysymyksissä tulisi toteutua. Esi-

merkiksi koordinaation osalta osa peräänkuulutti valtakunnallista näkemystä, vastaajien enemmistön pai-

nottaessa alueellisen koordinaation merkitystä. Organisoitumisen osalta vastuukysymys jäi selvästi avoi-

meksi – jonkun tulisi ottaa vetovastuu ja hoitaa asia kuntoon, mutta kuka – jäi epäselväksi. Osittain tätä ve-

tovastuun viittaa tarjottiin myös viranomaisille. Tämä ei tosin olisi täysin ongelmaton vaihtoehto johtuen 

muun muassa eri viranomaisten rooleista regulaatioon tai rahoitukseen liittyen. Viran-omaisilla voisi kuiten-

kin olla rooli organisoitumisen avustamisessa, mutta niin, että vetovastuu olisi selkeästi toimijoilla itsellään. 

Joka tapauksessa, yhteistyön tulisi toteutuessaan olla mahdollisimman ketterää ja joustavaa. 

Tiedotuksen ja markkinoinnin tärkeys korostui vastauksissa useammankin kysymyksen yhteydessä.  Niiden 

tärkeyttä painotettiin muun muassa laajakaistan positiivisista aluetaloudellisista vaikutuksista viestimisessä. 

Olevaa valokuitusaatavuutta olisikin usean vastaajan mielestä tullut markkinoida selvästi aiempaa enem-

män, koska sen uskottiin muun muassa vaikuttavan positiivisesti alueen houkuttelevuuteen ja elinvoimai-

suuteen. Laajakaistaviestinnän koettiin myös madaltavan laajakaistan käyttöönoton kynnystä, ja siten edis-

tävän maakunnan laajakaistayhteyksien rakentamiskelpoisuutta. Lisäksi hyvistä esimerkeistä toivottiin vies-

tittävän enemmän. Aktiivinen viestintä nähtiin myös keinoksi edistää sekä laajakaistan huomioimista 

muussa aluekehitystyössä, että datakeskusten saamista Lappiin.  

Laajakaistaviestintää on maakunnassa hoidettu aiemmin lähinnä eri julkisten toimijoiden hallinnoimien tie-

dotushankkeiden kautta. Tätä nykyä maakunnasta löytyy useita asiaan keskittyneitä toimijoita, joille on ker-

tynyt aiheesta runsaasti tietotaitoa ja osaamista. Tämä potentiaali tulisikin valjastaa entistä paremmin hyö-

tykäyttöön, ja siksi toimijoilla tulisi jatkossa olla selkeämpi vetovastuu myös laajakaistaan liittyvästä markki-

noinnista ja tiedottamisesta. On selvää, että tämä vaatii toimijoilta vielä ainakin jonkin asteista keskinäistä 

organisoitumista toimintaedellytysten saavuttamiseksi ja vastuukysymysten ratkaisemiseksi. 

Kaiken kaikkiaan laajakaistan parissa Lapin maakunnassa toimivilla oli havaittavissa pääosin myönteinen 

suhtautuminen maakunnan näkymiin sekä toimintaympäristönä että investointikohteena. Julkisen tuen 

tarve ja riittävyys korostuivat kyselyn vastauksissa – asiat, joita pelkästään maakunnallisesti on mahdoton 

varmistaa. Kommenteissa tuotiinkin esille selkeitä pyyntöjä myös Lapin liitolle asian edistämiseksi entistäkin 

ponnekkaammin ja yhteystyössä muiden maakunnan liittojen kanssa. Edunvalvontaa tulee jatkaa ja myös 

kehittää. Toinen kyselyn vastauksissa selkeästi korostunut teema oli paikallisten toimijoiden yhteistyön ke-

hittäminen, joka näyttää vielä vaativan parempaa organisoitumista ja ehkä eri näkemysten yhteensovitta-

mista. Yhteistyö olisi myös keino kehittää useaan otteeseen mainittuja markkinointia ja tiedottamista. 
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Lapin laajakaistatoimijoille suunnatun kyselyn tavoitteina oli ensimmäistä kertaa kartoittaa laajemmin vas-

taajaryhmän näkemyksiä ja mielipiteitä laajakaista-asiassa, sekä tunnistaa siihen liittyviä kehitystarpeita. 

Tässä suhteessa kysely vastauksineen onnistui tavoitteissaan. Saadut vastaukset nostivat esille myös koko-

naan uusia kysymyksiä, joita olisi myöhemmin aiheellista selvittää. Nyt saadut tulokset antavat kuitenkin 

hyvän pohjan asian jatkokehittämiselle tulevaisuudessa, sekä asettavat ensimmäisen kiintopisteen tarkaste-

lulle. Sekä Lapin liittoa, että muitakin viranomaisia raportin lopputulokset voivat auttaa hahmottamaan, 

miten nämä voisivat laajemmin edistää laajakaista-asiaa maakunnassa.  

Edunvalvonnan ja vaikutustyön jatkaminen laajakaistarakentamisen rahoituksen kehittämiseksi niin ehtojen 

kuin rahan riittävyydenkin osalta on selkeästi tarpeen. Samanlaisin toimenpitein tulisi edistää myös yleispal-

velumekanismin toimivuuden kehittämistä ainakin niin, että se vastaisi paremmin todellisiin tarpeisiin ja 

huomioisi myös vapaa-ajan asunnot. Myös toimijoiden keskinäisen yhteistyöedellytysten tukemiseen olisi 

tulosten perusteella tarvetta, samoin kuin vaikuttamiseen laajakaista-asian sisällyttämiseksi nykyistä pa-

remmin kuntien päätöksiin ja strategioihin. Tulosten perusteella parannusta kaivataan lisäksi laajakaistan 

huomioimisessa maakunnan muussa aluekehitystyössä, kuten myös digitaalisen liiketoiminnan mahdolli-

suuksien edistämisessä.  

Kyselyyn vastanneiden enemmistön näkemys oli, että jos maakunnan laajakaistarakentamiseen saataisiin 

koordinoitu suunnitelma, myös julkista rahoitusta tulisi kohdentaa tämän suunnitelman mukaisesti. Mah-

dollisuuksia tähän tulisi ilman muuta selvittää, vaikka onkin todettava, että vielä sellaista suunnitelmaa ei 

ole olemassa, ja että annetuissa vastauksissa kehityskohteina korostuivat yhä eri toimijoiden omat inves-

tointitavoitteet. Koordinoitu maakunnallinen suunnitelma edellyttäisi eri toimijoiden ainakin osittain yh-

teistä näkemystä investointitarpeista, ja vaatisi siten myös runkoverkoston huomioimisen, sekä mahdolli-

sesti pelisäännöt muodostuvan kokonaisuuden hyödyntämiseen. Asian edistäminen on kuitenkin kannatet-

tavaa – onhan yhteisestä näkemyksestä selkeämmin apua maakuntatason strategisessa kehitystyössä, mikä 

osaltaan edistäisi myös vastaajien esittämien toiveiden toteutumista. Toimijoiden yhteinen näkemys inves-

tointitarpeista voisi osaltaan muodostaa pohjan maakunnan tuleville laajakaistarakentamisen hankeohjel-

mille. 
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YHTEISKUMPPANIT 

Hankkeen keskeisimpiä yhteistyökumppaneita olivat: 

- Älykkäät kyläverkot –hanke 

- Kunnat (16kpl) 

- Pohjois-Karjalan (ja Kainuun) maakuntaliitot 

- Markkinaehtoiset rakentajat 

- Cinia Oy (suunnittelu ja kustannuslaskenta) 

 

Hankkeen tavoitteena oli saada kokonaiskuva Lapissa rakennettavista laajakaista-alueista ja laatia alustavat 

suunnitelmat tulevia rakentamishankkeita varten. Selvitystä varten hankkeessa mukana olleiden 16 kunnan 

kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua alueista, joita kunnat nostavat ohjelmaan mukaan. Osana alueiden 

kartoittamista toteutettiin kuntien kanssa myös laajakaistakyselyä.  

Samaan aikaan Kuitua kuntiin –hankkeen kanssa on ollut käynnissä Älykkäät kyläverkot hanke. Hankkeet 

ovat tehneet tiivistä yhteistyötä täydentäen toisiaan ja välttäen päällekkäisyyksiä. Lähes kaikki Kuitua kun-

tiin - projektiin liittyvä dokumentaatio on viety Teamsin Kuitua kuntiin – hankkeen tiimiin, jonne on myös 

Älykkäät kyläverkot –hankkeen projektipäälliköllä on ollut myös pääsy. Lisäksi Älykkäät kyläverkot- hanke 

on osallistunut lähes kaikkiin Kuitua kuntiin –hankkeen järjestämiin palavereihin kuntien ja markkinaehtois-

ten toimijoiden kanssa. Hankehenkilöstö on myös tavannut etänä säännöllisesti. Näin on pyritty varmista-

maan muun muassa hankkeen tiedon siirtyminen eteenpäin. 

Markkinaehtoisten toimijoiden kanssa käydään hankkeen aikana vuoropuhelua, jotta heitä saadaan aktivoi-

tua osallistumaan Lapin laajakaistan rakentamiseen. Lisäksi he ovat jakaneet tietojaan käynnistyvistä raken-

nusprojekteista. 
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VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS MEDIASSA 

Viestinnän tavoitteena oli Lapin kuntien valmiuksien kehittäminen laajakaistarakentamisen toteuttamisessa 

ja valokuituverkon rakentamisen mahdollistaminen alueelle mahdollisimman laajasti. Viestinnän avulla li-

sättiin virkamiesten, kuntapäättäjien, yritysten, kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden ymmärrystä valo-

kuidusta ja rahoituskanavista sekä aktivoitiin ja sitoutettiin heidät laajakaistan kehittämiseen. Lisäksi vuoro-

puhelua käytiin markkinaehtoisen toimijoiden kanssa, jotta heidät saataisiin sitoutumaan laajakaistan ra-

kentamiseen Lapissa.  

Viestinnän välineinä hyödynnettiin muun muassa puheluita, sähköpostia, Lapin liiton nettisivuja, sosiaalisen 

median kanavia, mainoksia, Teams-palvelun alustaa, tiedotteita, tilaisuuksia ja (etä-)palavereita. Myös pe-

rinteisiä lehti-ilmoituksia on käytetty. Mediaan on oltu aktiivisesti yhteydessä ja heille on lähetetty tiedot-

teita hankkeen ajankohtaisista toimenpiteistä. Myös kuntien nettisivuilla on julkaistu tietoja laajakaistaky-

selystä ja sen tuloksista. 

Kuntien rooli viestinviejänä on ollut merkittävä erityisesti laajakaistakyselyn toteutuksessa, sillä heidän vies-

tintäkanaviansa hyödyntäen on viestitty valokuidusta kuntalaisilla sekä alueen vapaa-ajan asukkaille ja yrit-

täjille. Kuntien päättäjien on pitänyt miettiä, miten valokuituverkon suhteen kunnassa edetään. Tätä pää-

töstä pohjustaakseen hanke on ollut asiantuntijan roolissa pohjustamassa Lapin laajakaistaohjelmaa kun-

tien valtuustoissa ja tuottamassa materiaalia päätöksien pohjaksi.  

Hankkeen etenemisistä ja tuloksista on viestitty aktiivisesti, jotta esimerkiksi hankkeen toimintamallit ja tu-

lokset olisivat mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä. Hankkeelle on laadittu omat nettisivut Lapin liiton 

verkkosivuille, jonne on jaettu myös hankkeen materiaaleja. Hankkeen hallinnoijan eli Lapin liiton tiloissa 

on ollut myös esille juliste hankkeen toteutuksesta. Rahoitukseen liittyviä viestintäohjeita on yleisestikin 

noudatettu tarkoin, ja esimerkiksi rahoittajien logot ovat olleet näkyvillä kaikissa esitysmateriaaleissa. 

Hankkeen ensimmäistä vuotta varjosti korona pandemian tuomat rajoitukset. Tapahtumia ja tilaisuuksia 

peruttiin, siirrettiin tai toteutettiin vain etäyhteyksin. Myöhemmin rajoitusten helpottaessa tilaisuuksia to-

teutettiin hybridinä. Kuitua kuntiin –hanke osallistuikin tai toteutti suurimman osan tilaisuuksista etänä.  

Hanke on pyrkinyt edesauttamaan Lapin laajakaistan rakentamista. Osana tätä hanke on laatinut yhteis-

työssä Lapin liiton kanssa esimerkiksi kannanottoja asioista, joiden se katsoo edesauttavan tai haittaavan 

kattavan laajakaistaverkon rakentumista Lappiin. 

 

HANKKEEN VIESTINTÄÄ LUKUINA 

 Hankkeen aikana laadittiin yhteensä 16 tiedotetta. 

 Maksettuja mainoksia yhteensä 6 kpl 

 Hankkeen toimenpiteistä julkaistujen artikkeleiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, sillä käytössä 

ei ollut esimerkiksi maksettua mediaseurantaa. Hankehenkilöstö seurasi tätä itse digitaalisesti. Var-

muudelle hankkeesta julkaistiin lähes 20 artikkelia. 
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Hankkeen viestintää seurattiin ja viestintäraporttia päivitettiin säännöllisesti: 

PVM KOHDERYHMÄ KANAVAT TAVOITE TOIMENPITEET  LOPPUTULOS JA JAT-

KOTOIMET 

25.3.2021 Valtakunnallinen 

media, lainsäätä-

jät, viranomaiset, 

kansanedustajat 

sekä suuri yleisö  

Tiedote, netti-

sivut, haastat-

telu 

Tavoitteena vaikuttaa 

Lapin maakunnan näkö-

kulmasta epäedullisiin 

omarahoitusosuuksiin, 

jotta valokuiturakenta-

minen mahdollistettai-

siin alueella mahdolli-

simman kattavasti   

Laadittiin ja julkais-

tiin tiedote liiton si-

vuilla sekä jaettiin 

tiedotetta eri medi-

oille. Lisäkomment-

teja aiheesta antoi 

myös maakuntajoh-

taja Mika Riipi.  

Tiedote julkaistiin ainakin 

Lapin Kansan paperileh-

dessä ja netissä sekä Ylen 

nettisivuilla. Tiedote he-

rätti myös muissa maa-

kunnissa kiinnostusta ja 

yhdessä maakunnat laati-

vat asiasta myös kannan-

ottoa. 

Tiedotteella ei ollut halut-

tua vaikutusta omarahoi-

tusosuuksiin. 

29.4.2021 Lapin media ja 

hankkeen yhteis-

työtahot 

Tiedote, netti-

sivut, sosiaali-

nen media , 

sähköposti 

Tavoitteena lisätä laaja-

kaistakyselyjen näky-

vyyttä ja kasvattaa ky-

selyjen vastaajamääriä 

Laadittiin tiedote 

Lapin laajakaistaky-

selyjen käynnistymi-

sestä ja jaettiin se 

Lapin medioille ja 

yhteistyötahoille 

sekä julkaistiin 

hankkeen ja kuntien 

nettisivuilla sekä 

viestittiin kyselyistä 

aktiivisesti  Face-

bookin eri ryhmissä. 

Lisäksi jaettiin tie-

toa kuntien kyse-

lyistä erinäisten 

sähköpostilistojen 

kautta (mm. kylä- ja 

yrittäjäyhdistyksille) 

Tiedote julkaistiin mm. 

Yle Lapin, Kalevan, Koti-

maan nettisivuilla sekä 

Lapin Kansassa lehdessä 

ja netissä. Lisäksi tiedo-

tetta jaettiin mm. Lapin 

Keinon kanavissa. Tiedot-

teen avulla onnistuttiin 

saamaan hyvin näky-

vyyttä kyselyille, sillä niis-

säkin kunnissa, joissa ky-

sely ei vielä ollut käynnis-

tynyt, tuli asukkailta kyse-

lyjä kyselyn vastaami-

sesta. 

05/2021 Kittilän kuntalai-

set, yrittäjät ja va-

paa-ajan asukkaat 

Tiedote, netti-

sivut, sosiaali-

nen media, 

maksettu mai-

nos, sähkö-

posti 

Lisätä kyselyn näky-

vyyttä Kittilässä ja akti-

voida Kittilän kuntalai-

sia, yrittäjiä ja vapaa-

ajan asukkaita vastaa-

maan laajakaistaky-

selyyn 

Maksettu mainos, 

tiedotteen laadinta 

ja jakaminen medi-

oille ja sähköposti-

listoille. Facebookin 

ryhmissä kyselyn 

esille tuominen. 

Toimenpiteiden vaikutuk-

sista kyselyn vastausmää-

riin ei ole tietoa. 

2.5.2021 Koti-Lappi ja Pel-

kosenniemen 

kunnan viestintä-

kanavat 

Tiedote Lisätä kyselyn näky-

vyyttä Pelkosennie-

mellä ja aktivoida  kun-

talaisia, yrittäjiä ja va-

paa-ajan asukkaita vas-

taamaan laajakaistaky-

selyyn 

Laadittiin tiedote  ja 

lähetettiin se Koti-

Lappi lehteen 

Tiedote julkaistiin sellai-

senaan Koti-Lapin nettisi-

vuilla ja painetussa leh-

dessä. Tiedotteen vaiku-

tuksista vastaajamäärin ei 

ole vielä tietoa. Julkaistiin 

lehdessä myöhemmin 

vielä mainos viestin te-

hostamiseksi. 
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12.5.2021 Tornion, Kemin-

maan ja Simon 

kuntalaiset, yrittä-

jät ja vapaa-ajan 

asukkaat 

Maksettu mai-

nos Kotikul-

milla lehdessä 

Tavoitteena aktivoida 

Tornion, Keminmaan ja 

Simon kuntalaisia, yrit-

täjiä ja vapaa-ajan asuk-

kaita vastaamaan laaja-

kaistakyselyyn 

Laadittiin mainos ja 

julkaistiin se leh-

dessä. 

Mainoksen vaikutuksista 

kyselyn vastaajamääriin 

ei ole tietoa. 

12.5.2021 Pelkosenniemen, 

Sallan, Savukos-

ken ja Kemijärven 

kuntalaiset, va-

paa-ajan asukkaat 

ja yrittäjät 

Maksettu mai-

nos Koti-Lappi 

lehdessä 

Tavoitteena aktivoida 

Pelkosenniemen, Sal-

lan, Savukosken ja Ke-

mijärven kuntalaisia, 

vapaa-ajan asukkaita ja 

yrityksiä vastaamaan 

laajakaistakyselyyn sekä 

lisätä valokuitutietoutta 

alueella 

Laadittiin kaksi osai-

nen mainos, jossa 

toisessa osassa ker-

rottiin kyselystä ja 

toisessa valokuidun 

hyödyistä 

Mainoksen vaikutuksista 

kyselyn vastaajamääriin 

ei ole tietoa. 

12.5.2021 Ylitornion ja Pel-

lon kuntalaiset, 

yrittäjät ja vapaa-

ajan asukkaat 

Maksettu mai-

nos Mäen Tor-

nionlaakso –

lehdessä 

Tavoitteena aktivoida 

Pellon ja Ylitornion kun-

talaisia, yrittäjiä ja va-

paa-ajan asukkaita vas-

taamaan laajakaistaky-

selyyn 

Laadittiin mainos ja 

julkaistiin se leh-

dessä. 

Mainoksen vaikutuksista 

kyselyn vastaajamääriin 

ei ole tietoa. 

17.6.2021 Posion kuntalai-

set, yrittäjät ja va-

paa-ajan asukkaat 

Maksettu mai-

nos Kuriiri leh-

dessä 

Tavoitteena aktivoida 

ihmisiä vastaamaan Po-

sion laajakaistakyselyyn 

sekä viestimään infoa 

valokuidusta. 

Laadittiin mainos ja 

julkaistiin se leh-

dessä. 

Mainoksen vaikutuksista 

kyselyn vastaajamääriin 

ei ole tietoa. 

Touko-ke-

säkuu 

Kuntalaiset, yrit-

täjät ja mökkiläi-

set seuraavissa 

kunnissa: Enonte-

kiö, Keminmaa, 

Kemijärvi, Kittilä, 

Kolari, Muonio, 

Salla, Tornio, Yli-

tornio, Pello, Simo 

sekä koko Lappi 

Erilliset tie-

dotteet kun-

kin kunnan 

laajakaistaky-

selyn tulok-

sista 

Tavoitteena jakaa laaja-

kaistakyselyn tuloksia 

laajasti kuntalaisten tie-

toon sekä herätellä kes-

kustelua aiheen tii-

moilta. 

Tiedotteet laadittiin 

hankkeen toimesta 

ja niiden jakami-

sesta vastasi kukin 

kunta. 

Tiedote julkaistiin muun 

muassa Kittilän, Tornion, 

Kolarin ja Sallan kuntien 

verkkosivuilla. Ainakin 

Kittilälehti teki tiedotteen 

perusteella jutun nettisi-

vuilleen.  

30.6.2021 Inarin kuntalaiset, 

yrittäjät ja vapaa-

ajan asukkaat 

Tiedote, sosi-

aalinen me-

dia, sähkö-

posti, verkko-

sivut 

Tavoitteena aktivoida 

Inarin kuntalaisia, yrit-

täjiä ja vapaa-ajan asuk-

kaita vastaamaan laaja-

kaistakyselyyn 

Tiedote laajakaista-

kyselyn toteutuk-

sesta Inarissa laadit-

tiin hankkeen toi-

mesta ja julkaistiin 

kunnan nettisivuille, 

aktiivinen viestinä 

Facebookin eri ryh-

missä 

Inarin kysely keräsi hui-

mat 600 vastausta, joten 

aktiivisella viestinnällä 

voidaan todeta olleen 

vaikutusvastaajamääriin. 

14.7.2021 Koko Suomi Tiedote, verk-

kosivut 

Tavoitteena tiedottaa 

Lapin laajakaistaohjel-

man etenemisestä 

Laadittiin ja jaettiin 

tiedote valokuitu-

verkkojen suunnit-

telun ja laskennan 

käynnistämisestä 

yhteistyössä Cinian 

Maaseudun Tulevaisuus 

laati asiasta jutun, joka il-

mestyi 19.7.2021. Yle jul-

kaisi uutisen verkkosivuil-

laan 30.8.2021 
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kanssa. Tiedote jul-

kaistiin Cinian ja La-

pin liitto nettisi-

vuilla. Projektipääl-

likkö antoi aihee-

seen liittyen haas-

tattelun Maaseu-

dun tulevaisuudelle 

ja Ylelle 

27.7.2021 

 

Lapin media, kun-

talaiset, mökkiläi-

set, yrittäjät ja 

päättäjät 

Tiedote  Tavoitteena viestiä 

hankkeen toimenpi-

teistä ja kyselyn tulok-

sista sekä antaa tietoa 

Lapin laajakaistan nyky-

tilanteesta. 

Kevään ja kesän 

2021 hankkeen toi-

mesta toteutetut 

laajakaistakyselyt 

koottiin yhteen ja 

niistä laadittiin ra-

portti, jonka tulok-

sista laadittiin tie-

dote. Tiedotetta ja-

ettiin Lapin medi-

oille. 

Lounas-Lappi julkaisi tie-

dotteen paperilehdessä 

28.7, Lapin Kansassa se 

oli myös julkaistu nettisi-

vuilla ja digilehdessä 

28.7.2021, Sompio lehti 

julkaisi artikkelin 

10.8.2021. Yle uutisoi ai-

heesta 29.7.2021 verkko-

sivuillaan. Lisäksi uutinen 

mahdollisesti julkaistiin 

muissakin kanavissa. 

2.9.20221 Inarin kuntalaiset, 

mökkiläiset ja yrit-

täjät 

Maksettu mai-

nos Inarilai-

nen lehdessä 

Tavoitteena lisätä Inarin 

laajakaistakyselyn vas-

taajamääriä 

Laadittiin mainos 

Inarin laajakaistaky-

selystä ja julkaistiin 

se Inarilainen leh-

dessä 

Mainoksen vaikutuksista 

kyselyn vastaajamääriin 

ei ole tietoa. 

20.9.2021 Lapin media, Ina-

rin kuntalaiset, 

mökkiläiset ja yrit-

täjät 

Tiedote, verk-

kosivut 

Tavoitteena jakaa tie-

toa Inarin laajakaistaky-

selyn tuloksista ja herä-

tellä näin keskustelua 

laajakaistan kehittämi-

sestä 

Tiedote Inarin laaja-

kaistakyselyn tulok-

sista laadittiin hank-

keen toimesta. Sitä 

välitettiin medioille 

ja julkaistiin kunnan 

verkkosivuilla. 

Asiasta tiedotteen poh-

jalta uutisoivat 22.9.2022 

ainakin Yle ja Lapin 

Kansa.  

Syyskuu 

2022 

Lapin media, kun-

talaiset, mökkiläi-

set, yrittäjät ja 

päättäjät sekä La-

pin liiton henkilö-

kunta 

Uutinen Lapin 

liiton nettisi-

vuilla ja uutis-

kirjeessä sekä 

Lapin liiton in-

trassa 

Tavoitteena jakaa tie-

toa hankkeen tuloksista 

ja sen päättymisestä 

Hanke laati hank-

keen päättymisestä 

tiedotteen  
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Hankkeen toimenpiteistä julkaistiin muun muassa seuraavia artikkeleja: 
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LOPPUTULOKSET 

VALMISTUNEET ASIAT 

Konkreettisena tuotoksena hankkeessa valmistui seuraavat asiat: 
 

 Uusi Lapin laajakaistaohjelma 

 Laajakaistan kuntakohtaiset kysyntäkartoitukset, 15 kpl 

 Laajakaistan tilannekatsaus 2021 

 Laajakaista toimijaraportti (2021) 

 Kannanotot ja lausunnot 8 kpl:  

 “Lappi jää osattomaksi laajakaistasta”, Lapin liiton ja kuntajohtajien kannanotto 3/-21 

 “Laajakaistarahoituksen ehtoja tarkasteltava uudelleen”,  
Pohjois-Suomen neuvottelukunta 5/-21 

 Laajakaistarahoitusta koskeva esittelyteksti pääministerille (vierailu Lappiin) 6/-21 

 Lapin liiton lausunto laajakaistalain muuttamisesta (lainmuutoksen valmistelu) 9/-21 

 “Laajakaistalain asetusta kuntien rahoitusosuuksista tulee muuttaa”,  
Pohjois-Suomen neuvottelukunta 10/-21 

 Maakuntajohtajien ja kuntaliiton laajakaistakannanotto 12/-21 

 Laajakaistarahoitusta koskevat asiakohdat Kuntaliitolle,  
esitys Liikenne- ja viestintävaliokunnan kokoukseen 2/-22 

 Lapin liiton lausunto Suomen digitaalisen kompassin luonnoksesta 5/-22 
 
 

KESKEN JÄÄVÄT ASIAT 

Osana nykyisen (todellisen) laajakaistayhteyksien tarjontatilanteen selvittelyä, hankkeessa kartoitettiin 

myös kunnilta tietoa heikon mobiilikuuluvuuden kohteista. Nämä tiedot toimitettiin keskeisille kaupallisille 

toimijoille. Näiden osalta seuranta ja edistämistyö jää kesken hankkeen päättymisen myötä, ja osaltaan 

myös siksi, että ko. toimijat eivät lupauksistaan huolimatta vastanneet tiedusteluihin sovitun aikataulun 

puitteissa. Myös langattomien yhteyksien kehittäminen Lapissa vaatii yhä toimenpiteitä. 

Laajakaistayhteyksien yleispalveluvelvoite asettaa eräänlaisen perälaudan yhteyksien tarjoamiseen ja nii-

den laatutasoon. Velvoitteeseen liittyvä kotimainen lainsäädäntö poikkeaa sanamuotoilultaan EU:n teledi-

rektiivin määrittelyistä siinä määrin, että myös sen tavoitteet voidaan nähdä poikkeavan alkuperäisistä. 

Asian edistäminen jäi lopulta Ukrainan sodan alkamisen, ja siitä seuranneiden painotusten muuttumisen, 

sekä muiden toimenpiteiden jalkoihin. 

Mobiiliverkon tarjontavelvoitteisiin liittyviä erikoisuuksia selviteltiin hankkeen toimesta, muun muassa pyy-

tämällä Liikenne- ja viestintäministeriöstä tietoa matkaviestinverkkojen toimilupaehdoista ja niiden sovelta-

misesta. Tämän osalta ei esimerkiksi yhteismaakunnallisia jatkotoimenpiteitä ehditty toteuttaa tai edistää, 

mutta tarvetta niille on yhä olemassa: Toimilupaehdoissa on määrittelyjä, jotka mahdollistavat verkkojen 

toteuttamisen niin, että ne eivät mahdollista tavanomaisia käyttötapoja. Esimerkiksi verkon kuuluvuutta 

edellytetään pääteiden tai junaratojen varsilla, mutta ei ajoneuvojen sisällä. 
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Mikäli kunnat olisivat ehtineet päättää omista rahoitusosuuksistaan, olisi hanke pyrkinyt vielä tiedottamaan 

yhteistyössä kuntien kanssa siitä, miten eri alueita pyritään rahoitushauilla edistämään – ja mitkä alueet 

mahdollisesti etenevät toteutukseen. 

 

HUOMIOT JA TARPEET JATKOTOIMENPITEILLE (HANKKEEN JÄLKEEN) 

Hankkeen luonteesta ja tavoitteista johtuen, sen puitteissa laaditun hankeohjelman soveltaminen jää Lapin 

liiton vastuulle. Kuitenkin, kunnilla ja myös muilla tahoilla tulee kuitenkin säilymään tarve asiantuntijatyölle 

ja sen kautta saatavalle tuelle hankkeiden edistämiseen ja toteuttamiseen liittyen.  

Sekä laajakaistarahoituksen muutoksista, että markkinaehtoisen rakentamisen lisääntymisestä johtuen, 

kunnilta vaaditaan jatkossa entistä tarkempaa ja laajamittaisempaa suunnittelua, etenkin jos kunta haluaa 

kehittää yhteyksien tarjontaa tasapainoisesti koko kunnan osalta.  

Mikäli myös EU:n maaseuturahastosta myönnettävän laajakaistarahoituksen luonne muuttuu aiemmasta, 

ja rahoituksessa vaaditaan jatkossa myös kuntarahaosuuksia, vaaditaan kunnilta myös entistä vahvempaa 

osallistumista ja panostusta näihin hankkeisiin. Kokonaisuuksien hallitseminen ja niistä neuvotteleminen eri 

toimijoiden ja toteuttajien kesken vaatii erityisosaamista, jota kunnilta ei lähtökohtaisesti omasta takaa 

löydy. 
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HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 

Hankkeen aikana hyödynnettiin useita toimivia käytäntöjä, jotka mahdollistivat tehokkaan ja sujuvan toi-

minnan ja yhteistyön eri toimijoiden kanssa. Hyviksi käytännöiksi osoittautuivat erityisesti muun muassa 

seuraavat asiat: 

 

TEAMS-YMPÄRISTÖN HYÖDYNTÄMINEN 

Heti hankkeen aloituksesta sen toiminnassa otettiin laajamittaiseen käyttöön Microsoftin Teams-ympäristö. 

Sinne koottiin kaikki hankeen työtiedostot kaikkien osallisten käytettäväksi (myös hankekumppanin saata-

ville), ja jolla myös viestittiin yhteisiin asioihin liittyen. Hankkeen henkilöstö teki etätyötä, mutta päivittäi-

nen yhteydenpito onnistui erittäin hyvin ja tehokkaasti Teamsin avulla.  

Teams-ryhmässä hyödynnettiin myös Planner-laajennusta, johon käytännössä tehtiin projektisuunnitelma 

keskeisine tehtäväpaketteineen kaikkien seurattavaksi. Tehtäväpaketit myös ajoitettiin. Osa tehtävistä vaati 

niiden suorittamista tiukkaan eräpäivään mennessä, kun taas toisten tehtävien aikatauluja voitiin päivittää 

ja muuttaa tarpeen ja tilanteen vaatimusten mukaisesti. Plannerin avulla tämä onnistui varsin sujuvasti ja 

pienellä vaivalla.  

Teams toimi myös keskeisenä alustana kuntien, operaattoreiden ja muiden toimijoiden kanssa järjeste-

tyissä etäpalavereissa. Muun muassa eri kuntien tilanteiden ja valmistautumisprosessien etenemisestä pi-

dettiin kirjaa jatkuvasti Teamsissä omalla välilehdellä näkyvällä seurantataulukolla. Näin oli helppo nähdä ja 

muistaa, missä vaiheessa prosessia kukin kunta on, ja mitä toimenpiteitä heihin pitää vielä kohdentaa, ja 

mitä asioita kuntien pitää vielä itse hoitaa. Teamsin avulla oli myös mahdollista ajoittaa palaverit jopa nel-

jän kunnan kanssa samalle päivälle, mikä ei Lapissa olisi fyysisesti kovinkaan helppoa pitkien välimatkojen ja 

siirtymiin uhrautuvan ajan johdosta. 

 

ORGANISAATION SISÄISET KUUKAUSITTAISET PALAVERIT (ENNAKOLTA AJOITETUT) 

Hankkeen asioiden läpikäymiseen ajoitettiin heti alusta toteuttajaorganisaation sisäinen kuukausipalaveri 

käytännössä koko hankkeen toteutusajalle. Näin kaikilla keskeisillä henkilöillä oli jo etua tiedossa ja kalente-

reista varattuna noin tunnin ajankohta kuukausittain, jolloin hankkeen tilannetta ja toimenpiteitä käsitel-

tiin. Tämä osoittautui varsin toimivaksi järjestelyksi kiireisessä organisaatiossa, ja mahdollisti myös organi-

saation johdon osallistumisen säännöllisesti hankkeen toteutukseen. 

 

“LAAJAKAISTAN TEAMS-KAHVIT" 

Yksi toimiva ja antoisa käytäntö oli hankekumppanin ja rahoittajan kesken järjestetyt ”Laajakaistan Teams-

kahvit”, noin kerran kuukaudessa hieman tilanteen ja osallistujien aikataulujen mukaan. Tämä oli yleensä 

perjantai-iltapäivisin järjestetty vapaamuotoinen etäkeskustelutilaisuus, jossa voitiin käydä läpi sekä hank-

keeseen liittyviä aiheita, että siihen täysin liittymättömiä keskusteluja. Koronan ja etätyön aikana tällä oli 

tärkeä rooli sekä tiedonkulun kannalta, mutta myös sosiaalisessa mielessä. 
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OHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO 

Laadittu ohjausryhmän kokouksessa 6/2022 § 58 (21.9.2022): 

 

 

”Hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Hanke on kehittänyt Lapin valmiuksia tu-

levia rahoitushakuja ajatellen. Se on tuottanut kunnille hyödyllistä materiaalia myös tule-

vaisuutta ajatellen. Hankkeella on ollut tärkeä rooli Lapin kuntien etujen ajamisessa. 

Edunajamista ei ole tehty vain paikallisesti vaan myös valtakunnallisesti muun muassa yh-

teistyössä toisten maakuntien ja kuntaliiton kanssa. 

Hankkeen ohjausryhmä antoi kiitoksensa hanketyöntekijöille erinomaisesti toteutetusta 

projektista. Hankkeen laatima materiaali on ollut varsin kattava. Hankkeen hallinnointi on 

ollut erinomaista ja hanke on kyennyt hienosti reagoimaan toimintaympäristön muutok-

siin.” 

 

 

 

Lausunnon antaneet ohjausryhmän jäsenet: 

Mika Riipi, puheenjohtaja 

Dina Solatie, varapuheenjohtaja 

Anna-Kaisa Teurajärvi, jäsen 

 


