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Laajakaistahankeen uutiskirje syksy 2018  
    

Syksyinen tervehdys laajakaistahankkeesta 

Kuten edellisessä uutiskirjeessä kesäkuussa muistutimme, valtiontukea laajakaistara-
kentamiseen voi hakea Viestintävirastolta vielä tämän vuoden loppuun asti. Tukihake-
mus on siis toimitettava meille viimeistään 31.12.2018. Tukihakemusta voi tarvittaessa 
täydentää vuoden 2019 puolella esimerkiksi verkkosuunnitelmalla. Rakentamista puo-
lestaan voi kaikissa hankkeissa jatkaa vuoden 2020 loppuun saakka.  
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Katsaus hankkeeseen numeroiden valossa 

Tukirahaa on jäljellä vielä yli 17 miljoonaa euroa. Hakemuksia on tällä hetkellä vireillä 
noin 11 miljoonan euron edestä eli noin 6 miljoonaa euroa on vielä jäljellä haettavaksi, 
joten toivottavasti rakentamisintoa löytyy. Alla olevasta kuvasta ilmenee, paljonko tu-
kea on myönnetty maakunnittain 12.9.2018 mennessä. Tukea on kaikkiaan myönnetty 
57 519 648 euroa ja maakunnittain myönnetty tuki jakaantuu seuraavasti: 
 

 

Hakemusten laatuun kannattaa satsata 

Hyvin valmisteltu tuki- ja maksuhakemus nopeuttaa aina hakemuksen käsittelyä ja si-
ten tukirahan saamista. Hakemuksen voi toimittaa Viestintävirastolle, vaikka kaikkia 
hakemuslomakkeessa pyydettyjä tietoja ei vielä olisi vielä saatavilla.  
 
Tukihakemuksen vireille tulo edellyttää kuitenkin, että hankkeen perustiedot, kuten 
haettava euromäärä, ilmoitetaan allekirjoitetussa hakemuslomakkeessa (lomake on 
saatavilla Viestintäviraston verkkosivuilla kohdassa ilmoitukset ja muut lomakkeet). 
Esimerkiksi kunnan päätöksen hankkeeseen osallistumisesta, yksityiskohtaiset rahoi-
tustiedot sekä tarkat verkkotiedot voi toimittaa vireille tulon jälkeenkin. Päätöstä ei 
kuitenkaan voida antaa ennen kuin kaikki lomakkeessa pyydetyt tiedot on toimitettu 
hakemuksen käsittelemiseksi.    
 
Verkkosivuillamme on runsaasti yksityiskohtaista ohjeistusta sekä tuen että maksun 
hakemiseen. Kehotamme kaikkia hankkeessa mukana olevia tutustumaan huolella näi-
hin ohjeisiin. 
 
"Ohjeet tuen hakemiseen" -osiossa kerromme siitä, miten muu julkinen rahoitus voi 
vaikuttaa Viestintäviraston myöntämän tuen määrään ja miten asiaa virastossa arvioi-
daan.  
 
Lue lisää verkkopalvelustamme laajakaistatuen hakuohjeet sivulta. 

Myönnetty maakunnittain 12.9.2018 mennessä
   

Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/nopealaajakaista/150702017jalkeenkilpailutetuthankkeet.html
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Maksuhakemusten osalta neuvomme mm. miten projektikirjanpito tulisi esittää ja mi-
ten kustannukset jaetaan maksua haettaessa.  
 
Lue lisää verkkopalvelustamme maksun hakeminen sivulta. 
 

Maksun hakemisen määräpäivä 

Olemme saaneet kesän aikana tiedusteluja siitä, miten rakentamiselle jatkoaikaa tuo-
nut lakimuutos (ks. edellinen uutiskirje) vaikuttaa maksun hakemisen määräaikaan.  
 
Kuten ennenkin Viestintäviraston on edelleen tukipäätöksessään asetettava määräaika, 
johon mennessä jäännöserää on haettava. Määräpäivä asetetaan kohtuullisen ajan 
päähän siitä ajankohdasta, jolloin hakija on arvioinut hankkeen valmistuvan. 
  
Jos olet saanut tukipäätöksen, jossa maksun hakemisen määräpäiväksi on asetettu 
esimerkiksi 30.6.2019, voit lakimuutoksen myötä saada lisäaikaa rakentamiselle vuo-
den 2020 loppuun.  
 
 
Ole yhteyksissä heti jos tarvitsette rakentamiselle lisäaikaa 
 
Lisäaikaa rakentamiselle saa perustellusta syystä, jolloin myös uudesta maksun hake-
misen määräpäivästä sovitaan. Olethan näissä tilanteissa ajoissa yhteydessä Viestintä-
virastoon. Kannustamme kaikkia hankkeessa mukanaolevia rakentamaan suunnitellus-
sa aikataulussa ja jättämään maksuhakemukset ajoissa. 
 
 

 
 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/nopealaajakaista/150702017jalkeenkilpailutetuthankkeet/maksunhakeminen.html
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Uusi hallinto-oikeuden päätös laajakaistatukiasiassa 
 
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 15.10.2018 antanut päätöksen laajakaistahankkeen val-
tiontukipäätöstä koskeneeseen valitukseen. Päätöksessä vahvistettiin, että Viestintävi-
rasto oli voinut perustaa tukipäätöksensä korjattuun markkina-analyysiin, vaikka han-
kealueen tukikelvottomat alueet olivat korjauksen myötä suuremmat kuin maakuntalii-
ton kilpailutuksessa käytetyssä analyysissä.  
 
Perusteluinaan hallinto-oikeus totesi mm., ettei Viestintäviraston laatimasta markkina-
analyysistä tule maakunnan liiton toteuttamassa kilpailutusmenettelyssä laajakaista-
hankkeen toteuttajan valintapäätöksen osaa eikä markkina-analyysi ole muutoinkaan 
itsenäinen hallintopäätös, vaan yksi Viestintäviraston tekemän tukipäätöksen valmiste-
luvaiheista. Päätös ei ole lainvoimainen. 
 
 
Tuo hankkeesi mukaan Vuoden Yhteisrakentamisteko 2019 -
kilpailuun! 
 

 
Viestintävirasto on koonnut yhteen kaikki alan merkittävät toimijat ja nyt etsitään inf-
ran rakentamisen haasteisiin ratkaisuja yhteistuumin. Vuoden kestävän kampanjan 
kärkenä toimii "Vuoden yhteisrakentamisteko 2019" -kilpailu. Tavoitteena on teh-
dä yhteisrakentaminen tunnetuksi kaikille kuntien, sähkö- ja vesiyhtiöiden sekä tele-
operaattoreiden päättäjille.  
 
Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailussa etsitään uusia innovatiivisia toiminta-
malleja, hankkeita ja ideoita, joiden avulla helpotetaan yhteisrakentamista ja lisätään 
yhteistyötä infratoimijoiden välillä.  
 
Yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailun järjestäjätahoihin Viestintäviraston lisäksi kuulu-
vat Energiateollisuus, Energiavirasto, FiCom, Finnet-liitto, Kuntaliitto, liikenne- ja vies-
tintäministeriö, Liikennevirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Seutuverkot, 
Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ja Vesilaitosyhdistys. Kilpailua tukemassa ovat lisäksi 
Caruna, DNA, Elenia, Elisa, Lounea, Pälkäneen Valokuituverkot, Sitowise ja Telia Fin-
land.  
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Kilpailuun voi ilmoittautua osoitteessa www.yhteisrakentaminen.fi 31.3.2019 asti. Kil-
pailussa on kaksi sarjaa: kunnat ja muiden verkkotoimijoiden hankkeet. Voittajat valit-
see järjestäjätahoista koottu jury - ja voittajat julkistetaan syksyllä 2019. Tuo siis yh-
teisrakentamishankkeenne rohkeasti mukaan kilpailuun! 
 
Viestintäviraston laajakaistatiimi toivoo lämmintä syksyä ja pitkää rakenta-
miskautta koko Suomeen! Suomi rakennetaan yhdessä! 
 
 
 

http://www.yhteisrakentaminen.fi/
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