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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tuloksellisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaan-
sa sisältyneen Laajakaistarakentamisen tukemista koskeneen tarkastuk-
sen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksesta an-
taman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskerto-
muksen, joka lähetetään liikenne- ja viestintäministeriölle, maa- ja metsä-
talousministeriölle, Maaseutuvirastolle ja Viestintävirastolle sekä tiedoksi 
eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, valtiovarainministeriölle ja valtio varain 
controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista liikenne- ja viestintäministeriöl-
lä, maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseutuvirastolla ja Viestintävirastol-
la on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä, 
sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen joh-
dosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2019.

Helsingissä 20. toukokuuta 2016

Dnro 405/54/2013

Marko Männikkö 
Ylijohtaja

Matti Mattila 
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Tarkastuksen kohteena oli valtion viranomaisten toiminnan tuloksellisuus 
valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutuksessa. Hankkeel-
la on toteutettu pääministeri Matti Vanhasen II-hallituksen ohjelmassa 
(19.4.2007) mainittua tavoitetta edistää monipuolisten ja korkealaatuisten 
viestintäpalvelujen saatavuutta myös julkisin varoin alueilla, jonne ei syn-
ny kaupallista tarjontaa. Vuoden 2014 loppuun mennessä Laajakaista kai-
kille -hankkeisiin oli myönnetty Euroopan unionin ja valtiontukea noin 72,3 
miljoonaa euroa, josta oli maksettu 51,6 miljoonaa euroa ja josta myöntämis-
valtuutta vuodelle 2015 oli jäljellä 24,4 miljoonaa euroa. 

Hanke kuuluu kansalliseen toimintasuunnitelmaan tietoyhteiskunnan 
infrastruktuurin parantamiseksi, ja sille alun perin esitetyt tavoitteet esitet-
tiin selvitysmiehen ehdotuksessa. Ehdotuksen mukaan hyvät teleyhteydet 
ovat muuttuneet välttämättömyydeksi ja vaatimus huippunopeasta yhtey-
destä voidaan täyttää kestävästi vain kiinteällä valokuitulaajakaistalla. Ta-
voitteena oli rakentaa julkisella tuella symmetrinen, vähintään 100 mega bitin 
laajakaistayhteys yli 99 prosenttiin vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja 
julkishallinnon vakinaisista toimipaikoista vuoden 2015 loppuun mennessä. 
Käytännössä yhteyden tuli sijaita enintään kahden kilometrin päässä asun-
nosta tai toimipaikasta. Hankkeen myötä laajakaistan piiriin arvioitiin tule-
van noin 130 000 uutta kotitaloutta.

Valtakunnallinen hanke toteutui olennaisesti erilaisissa olosuhteissa 
kuin alun perin ennakoitiin

Valtakunnallisen hankkeen toteutuksen olosuhteet muuttuivat olennaises-
ti ennakoidusta, kun suuret valtakunnalliset teleoperaattorit vetäytyivät 
hankkeesta. Ne olivat asettaneet myynnissään etusijalle langattomat laaja-
kaistaliittymät, joiden kysyntä oli voimakkaassa kasvussa valtakunnallisen 
Laajakaista kaikille -hankkeen alkaessa. Valtakunnalliset teleoperaattorit 
markkinoivat langattomia laajakaistaliittymiä aktiivisesti myös talouksiin, 
joita oli kaavailtu Laajakaista kaikille -hankkeen asiakkaiksi. Laajakaista kai-
kille -hankkeiden toteutus jäi voimavaroiltaan olennaisilta osin pienemmil-
le yrityksille. Kaikille hankkeille ei löytynyt lainkaan toteuttajaa.

Valtion viranomaiset eivät katsoneet voivansa puuttua laajakaistan ra-
kentamisen tarjontavajeeseen. Tällöin yleistyi toimintamalli, jossa edun-
saajiksi tarkoitetut kuntalaiset perustivat hankkeen toteuttamiseksi uusia 
yrityksiä, useimmiten osuuskuntia. Hankkeita toteuttavien yritysten mää-
rä kasvoi yli kahdenkymmenen. Osaltaan tästä syystä verkkorakenne pirs-
toutui. Samalla suurten verkkokokonaisuuksien hallinta on vaikeutunut.

Valtiontuella aktivoitiin Laajakaista kaikille -verkkojen rakentamista 
markkinaehtoisesti

Valtakunnallisella hankkeella ei ollut tarkoitus edistää mahdollisuuksia di-
gitaalisten palvelujen tarjontaan laajemmin kuin toteuttamalla ne hankkeet, 
joilla oli edellytykset liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan. Hank-
keessa on ollut siis kysymys valtion ulkopuolisten toimijoiden valtiontuil-
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la toteuttamasta infrastruktuurihankkeesta. Maakuntaliitoissa hankkeessa 
nähtiin olevan kysymys enemmästä: kansalaisten yhdenvertaisuuden tur-
vaamisesta arjen tietoyhteiskunnassa.

Valtiontuella ja kuntien osallistumisella laajakaistaverkkojen rahoituk-
seen edistettiin huippunopeiden tilaajaliittymien kysynnän ja tarjonnan koh-
taamista vallinnutta hintatasoa alemmalla hinnalla. Liittymien ei ollut tar-
koitus maksaa kaikille tilaajilleen yhtä paljon, vaan kysyntään ja tarjontaan 
perustuva perusasetelma ohjasi laajakaistaverkon rakentamista. 

Verkon rakentamistavoite on saavutettavissa yli 70-prosenttisesti

Tarkastuksen perusteella valtakunnallinen hanke on tuomassa symmetri-
sen, huippunopean (100 megatavua sekunnissa) laajakaistaverkon arviolta 
90 000 talouden ulottuville eli enintään kahden kilometrin päähän talouk-
sista. Arvio perustuu hankkeiden toteutumatilanteeseen kesäkuussa 2015 
ja kattaa alkuperäisestä tavoitteesta noin 70 %. 

Nyt tilaajaliittymiä käyttömenoineen voidaan pitää keskimäärin kohtuu-
hintaisina siltä osin kuin asiakkaat ovat hankkineet niitä. Vain 30 % potenti-
aalisista asiakkaista on hankkinut tilaajaliittymän. Rakennetun tieto verkon 
ja sen palvelujen kohtuuhintaisuuden luotettavaan arviointiin liittyy tätä 
nykyä merkittävää epävarmuutta teleoperaattorien erilaisten hinnoittelu-
käytäntöjen vuoksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö notifioi komissiolle tukiohjelman jatkon 
vuoden 2019 loppuun asti. Komissio antoi notifiointipäätöksen 15.12.2015. 
Jos kesäkuussa 2015 vireillä olleet rakennustyöt saadaan onnistuneesti pää-
tökseen, Laajakaista kaikille -hanke voi tukiohjelman jatkon ansiosta toteu-
tua edellä esitettyä arviota paremmin. 

Rakentamisen tuloksellisuuden suuria alueellisia eroja selittää 
osaltaan kuntien maksuosuusluokitus

Valtakunnallisen hankkeen toimeenpano on laajuutensa ja taloudellisuu-
tensa puolesta onnistunut parhaiten yhtäältä Pohjois-Karjalan, Kymenlaak-
son, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja toisaalta niissä kunnissa, 
joissa valtiontukiosuus oli suurin. Laajakaistan rakentamiseen tukea saanei-
den yritysten tyytyväisyys viranomaisten toimintaan hanke- ja maksatus-
käsittelyssä ja tiedotuksessa vaihtelee samansuuntaisesti hankkeiden toi-
meenpanon tuloksellisuutta kuvaavien mittariarvojen kanssa. Erot  alueiden 
välillä ovat suuria.

Kuntien sijoittaminen eri luokkiin hankkeiden toteutuspaikkakunti-
na (maksuosuusluokitus) ohjasi hankkeiden toteutusta enemmän kuin 
tavoite saada kohtuuhintaisia laajakaistapalveluja syrjäisille alueille. Tä-
hän vaikuttivat kuntien yleisesti heikko rahoitustilanne ja ankarina pidetyt 
pankki rahoituksen ehdot. Laajakaistahankkeet lähtivät parhaiten liikkeelle 
kunnissa, joissa valtiontuki kattoi suhteellisesti suurimman osan hankkeen 
menoista. Viimeksi mainitut kunnat hyötyivät hankkeiden työllisyysvaiku-
tuksista ja siitä, että maakunnallisista kiintiöistä luovuttiin laajakaistatuki-
lain muutoksella (594/2012). Kuntien sijoittaminen maksuosuusluokkiin 
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ei sisältynyt valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen perustana ole-
vaan selvitysmiehen ehdotukseen, vaan se syntyi lainvalmistelun yhteydes-
sä tarkoituksena pienentää eräiden, huonossa taloudellisessa asemassa ole-
vien kuntien maksuosuutta.

Hankkeen toimeenpanokehys oli tiukka

Valtiontuen antaminen kahdesta lähteestä yhdessä niukkojen toimeenpano-
resurssien ja tiukan toteutusaikataulun kanssa johti päätökseen jakaa valta-
kunnallinen hanke kahtia. Hankkeen yhtä osaa johdettiin Viestintävirastos-
ta ja toista Maaseutuvirastosta käsin. Seurauksena oli päällekkäisyyksiä ja 
epäyhtenäisyyttä viranomaistoiminnassa. Tiukka toimeenpanokehys kan-
nusti myös turvautumaan vanhoihin toimintamalleihin. Valtionavustus-
järjestelmää käytettiin perinteisellä tavalla toimialalla, jolle valtionavus-
tukset ovat jokseenkin vieraita. Byrokraattiseksi koettu toiminta aiheutti 
tyytymättömyyttä tuensaajissa. 

Laajakaistarakentamiseen valtion talousarviossa osoitettuja myöntö-
valtuuksia ei saatu käytetyksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2014 
loppuun mennessä Euroopan maaseuturahastosta saadut varat oli myönnet-
ty hankkeisiin lähes kokonaan, mutta kansallisista varoista tukea oli myön-
netty noin 70 %. 

Hankkeen raportoinnista puuttui kokoava, analyyttinen näkökulma 

Hallituksen vuosikertomuksista ei muodostu riittävää tilannekuvaa Laaja-
kaista kaikille -hankkeen toteutuksesta. Hanke on luonteeltaan hallinnon-
alarajat ylittävä, mikä korostaa tarvetta tarkastella hankkeen edistymistä 
kokoavasti. Vuosikertomuksissa on raportoitu enimmäkseen vain onnis-
tumisista ja lähinnä Viestintäviraston osalta, ilman edistymisen tilannetta 
selittävää tulosanalyysia. Ongelmat valtakunnallisen hankkeen toteutuk-
sessa tulevat esille vuosikertomusraportoinnista erillään Laajakaista kai-
kille -hankkeesta tehdyissä kahdessa väliarviointiraportissa (2011 ja 2013). 

Eräät taloudelliset riskit vaativat huomiota

Kuntien maksuosuusluokitus ja sen muuttumattomuus sekä tiukat tuki-
kelpoisuusrajaukset osaltaan johtivat joissakin kunnissa kunnan talouteen 
nähden merkittävään taloudelliseen riskinottoon. Toteutuessaan riskeillä 
on avustustarkoituksen vastaisia vaikutuksia kansalaisille, joiden oli mää-
rä hyötyä laajakaistarakentamisen tuesta. Uusina toimijoina laajakaistalain 
voimaantulon jälkeen perustettujen pienten teleoperaattorien toiminnan 
jatkuvuusriski on keskimäärin suurempi kuin muiden teleoperaattorien.

Tarkastusviraston suositus

Tarkastusvirasto suosittaa, että liikenne- ja viestintäministeriö seuraa, onko 
Laajakaista kaikille -hankkeiden yhteydessä syntynyt taloudellisesti kohtuut-
tomia menetyksiä ja vastuita tahoille, joille niitä ei ole alun perin tarkoitettu.
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksessa selvitettiin, miten valtakunnalliselle Laajakaista kaikille 
- hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu ja miten tavoitteiden saavut-
tamista on seurattu. Lisäksi selvitettiin, mitä olennaisia ongelmia hankkeen 
toimeenpanossa on ollut ja miten valtion viranomaiset ovat vastanneet nii-
hin. Muita selvitettäviä asioita olivat hankkeesta valtiolle aiheutuneet menot 
sekä hallituksen ja viranomaisten raportointi eduskunnalle ja muille sidos-
ryhmille. Tarkastuksen tulokset on tarkoitettu parantamaan tietoperustaa 
päätettäessä mahdollisista jatkotoimista sekä tehtäessä tukimuotoja ja or-
ganisointia koskevia valintoja vastaavanlaisissa hankkeissa, joissa toimeen-
pano on hajautettu ja rahoitus tulee useista eri lähteistä. 

Tarkastus ei koskenut Laajakaista kaikille -lainsäädännön valmistelua. 
Laajakaista kaikille -hanke on ollut merkittävä monessa suhteessa. Han-

ketta on rahoitettu valtion, Euroopan unionin ja kuntien varoista noin 132,0 
miljoonalla eurolla ja lisäksi epäsuorasti kotitalousvähennyksen kautta arvi-
olta 36 miljoonalla eurolla. Hankkeen toteutus jatkuu vuoden 2015 jälkeen 
hankkeeseen osoitetuilla käyttämättömillä määrärahoilla ja siirretyillä mää-
rärahoilla1. Huippunopea laajakaista mahdollistaa digitaaliset palvelut, kun 
se täyttää välityskykyä, vasteaikaa sekä liikenteen häiriöttömyyttä ja sym-
metrisyyttä koskevat vaatimukset. Koko Suomen kattaessaan digitaalisten 
palvelujen on arvioitu tehostavan resurssien käyttöä tai vapauttavan resurs-
seja uuteen käyttöön yli kahden miljardin euron arvosta vuosittain. Lisäk-
si laajakaistan epäsuorat taloudelliset vaikutukset voivat olla merkittäviä, 
mutta niitä on vaikea arvioida etukäteen2. Hanke luo edellytyksiä digitaa-
lisille palveluille ja voi siten tukea kansalaisten yhteiskunnallista osallistu-
mista ja edistää hallituksen kärkihankkeiden toteutumista3. 

Eduskunta sääti lain laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 
(1186/2009; laajakaistatukilaki). Samalla maaseudun kehittämiseen myön-
nettävistä tuista annettuun lakiin (1443/2006) tehtiin muutoksia (1187/2009), 
jotta myös Euroopan maaseuturahaston varoja voitaisiin käyttää Laajakaista 
kaikille -hankkeeseen. EU-rahoitus tuli Euroopan komission 24.11.2009 hy-
väksymistä lisävaroista maaseudun uusiin haasteisiin ja elvytykseen. Hank-
keen arvioitiin maksavan noin 200 miljoonaa euroa, josta valtion osuus oli 
66,0 miljoonaa euroa. Muu rahoitus tuli EU:lta, kunnilta ja yrityksiltä. Lait 
tulivat voimaan 1.1.2010. Laajakaistatukilain 3 §:n mukaan tukikelpoisia ovat 
Laajakaista kaikille -hankkeet maantieteellisillä alueilla, joilla väestötiheys 
on sellainen, että enintään 5,4 prosenttia Suomen väestöstä asuu yhtä har-
vaan tai harvemmin asutulla alueella.

Valtiontuki kohdistettiin kunnan maksuosuusluokan mukaan. Luokkia 
oli kolme: 8 % (41 kuntaa), 22 % (59 kuntaa) ja 33 % (muut kunnat). Jäljem-
pänä em. maksuosuusluokkiin kuuluvia kuntia sanotaan 8 %:n, 22 %:n ja 33 
%:n kunniksi. Kun lain mukaan yrityksen rahoitusosuus tukikelpoisista me-
noista on 34 %, valtion talousarvion kautta maksettavaksi rahoitusosuudek-
si tulee maksuosuusluokkien mainitsemisjärjestystä vastaavasti 58 %, 44 % 
ja 33 %. Laajakaistarakentamista tuettiin maksuosuusluokkaan 22 % kuulu-
vissa kunnissa Euroopan maaseuturahastosta vuoden 2015 loppuun saakka 
ja muissa kunnissa valtion talousarvion momentille 31.40.50 budjetoidusta 
myöntövaltuudesta ja määrärahasta. Vuoden 2015 alusta lähtien momen-
tin 31.40.50 myöntövaltuutta ja määrärahaa on käytetty hankkeiden tuke-
miseen myös 22 %:n kunnissa.
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2 Onko laajakaistan rakentaminen ollut 
tuloksellista?

Valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen tavoitteet saavutettiin vuo-
den 2015 loppuun mennessä vain osittain. Viestintäinfrastruktuurin voidaan 
katsoa kehittyneen sikäli, että yhä useammalle kansalaiselle ja yritykselle 
harvaan asutuilla alueilla tuli mahdollisuus tietoyhteiskunnan palvelujen 
käyttöön ja tätä mahdollisuutta myös hyödynnettiin. Talouksien jo hankki-
mat tilaajayhteydet voidaan arvioida kohtuuhintaisiksi. Valtiontuki edisti 
liittymien kohtuuhintaista tarjontaa yksittäisille talouksille, koska se pie-
nensi tietoverkon rakentamisen kustannuksia. Vaikeassa rahoitustilanteessa  
8 %:n kunnat hyötyivät osakseen tulleesta suuresta tukiosuudesta. 

2.1 Huippunopeiden laajakaistayhteyksien 
määrällistä tavoitetta ei saavutettu

Maakunnallisten hankeohjelmien perusteella tavoitteena oli alun perin saa-
da 128 300 taloutta Laajakaista kaikille -verkon piiriin. Tämä tarkoitti niiden 
talouksien määrää, joiden etäisyys laajakaistaverkosta olisi enintään kaksi 
kilometriä (potentiaaliset asiakkaat). Viestintäviraston 11.2.2016 ilmoitta-
man arvion mukaan vuoden 2015 lopussa potentiaalisia asiakkaita oli noin 
70 000. Rakentaminen jatkuu edelleen ja tukea on myöntämättä, joten po-
tentiaalisten asiakkaiden määrä voi kasvaa arviosta, mutta ei tavoitteeseen 
asti ilman määrärahalisäyksiä. 

Operaattorikyselyn vastausten perusteella 30.6.2015 mennessä käynnis-
tetyt hankkeet toisivat huippunopean laajakaistan noin 89 000 talouden saa-
taville eli noin 70 %:lle tavoitteeksi asetetusta määrästä. Mainitun 89 000 
talouden saaminen laajakaistan piiriin edellyttää noin 23,2 miljoonan verk-
kometrin rakentamista. Ajankohtaan 30.6.2015 mennessä tuosta määrästä 
oli rakennettu lähes 70 %. Operaattorikyselyn vastausten perusteella ver-
kon rakentaminen maksaa keskimäärin 10,50 euroa metriltä. Maakunnal-
listen hankeohjelmien toteutus kokonaisuudessaan olisi vaatinut 40,1 mil-
joonan verkkometrin rakentamista, minkä on arvioitu kestävän seitsemän 
vuotta. Tässä mielessä rakentamisen alkuperäinen aikataulu oli optimisti-
nen ja aikataulussa pysymiseksi hankkeiden olisi pitänyt toteutua sujuvasti. 

Valtakunnallinen Laajakaista kaikille -hanke ei edistänyt yhtäläisesti 
viestintäpalvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa. Potentiaalisten asiak-
kaiden näkökulmasta huippunopean laajakaistan rakentamistavoite saavu-
tettiin parhaiten 8 %:n kunnissa. Viestintäviraston rekisterin tietojen avulla 
laskettuna kunnan väestömäärään suhteutettuna potentiaalisia tilaajia on 
eniten 8 %:n kunnissa (19 %), seuraavaksi eniten 22 %:n kunnissa (11 %) ja 
vähiten 33 %:n kunnissa (1 %).

Syitä siihen, miksi pääsy huippunopean laajakaistan piiriin eri osissa 
maata vaihtelee, on käsitelty luvussa 3.3 (Hankkeiden toteutukseen ei tar-
joutunut riittävästi vaatimukset täyttäviä toteuttajia) ja 3.4 (Hankekokonai-
suus pirstoutui). Toisaalta on hyvä muistaa, että rakennettu huippunopea 
laajakaistaverkko antaa teleoperaattoreille mahdollisuuden tarjota nopeita 

Operaattorikyselyn vastausten 
perusteella huippunopean 
laajakaistan määrällinen 
tavoite saavutettaisiin 
noin 70-prosenttisesti

Kiinteän laajakaistan ohella 
paranee myös entistä 
välityskykyisemmän langattoman 
laajakaistan tarjonta
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2 km

Tukikelpoinen asiakas

Tukikelpoinen yhteys

Tukikelvoton yhteys2 km

{{

Kuvio 1: Ns. kahden kilometrin säännön mukaan tukikelpoisia ovat vain kustannukset, 
jotka kohdistuvat tilaajayhteyden osalle, joka ulottuu enintään kahden kilometrin päähän 
käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta. Tukikelpoisia kaapeleita ja reittejä ovat 
kaikki siniharmaalla merkityt kaapelit, oli ne merkitty yhtenäisellä tai katkoviivalla tai 
molemmilla.

langattomia laajakaistayhteyksiä aikaisempaa laajemmalla alueella. Langat-
tomassa teknologiassa seuraavan sukupolven (5G) käyttöönoton odotetaan 
alkavan vuonna 2020, johon mennessä teknologiaan liittyvien standardien 
odotetaan valmistuvan.

2.2 Laajakaistan ja sen palvelujen 
kohtuuhintaisuutta on vaikea arvioida 
tässä vaiheessa

Julkisella rahoituksella (alun perin 132 miljoonaa euroa) ja verohelpotuk-
silla (keskimäärin noin 1 250 euroa / tilaajaliittymä) vaikutettiin liittymien 
kysynnän ja tarjonnan määrään mutta ei muutettu hinnan määräytymistä 
markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan. Harvaan asuttujen alueiden 
talouksille annettiin mahdollisuus huippunopeaan kiinteään laajakaistaan 
enimmillään kahden kilometrin pituisen tilaajaliittymän hinnalla. Viestin-
täviraston arvion mukaan kahden kilometrin rakentamiskustannus on kes-
kimäärin 20 000 euroa4, josta tilaajan maksettavaksi tuleva osuus määräy-
tyy kysynnän perusteella. 

Tilaajaliittymien ei ollut 
tarkoitus maksaa jokaiselle 
tilaajalle saman verran

Riittävän asiakaskannan saamiseksi laajakaistayrityksillä on painetta 
myydä tilaajaliittymiä runkoverkosta etäämmällä oleviin talouksiin suhteel-
lisesti edullisemmalla hinnalla kuin lähempänä oleviin talouksiin. Tämä on 
useimmiten myös lyhyiden tilaajaliittymien tarvitsijoiden etujen mukaista, 
sillä tilaajaliittymien käyttömaksut ovat teleoperaattorina toimivan yrityksen 
tärkein tulorahoituslähde. Tulorahoitus ylittää keskimääräistä huomattavasti 
pidempienkin tilaajaliittymien rakennuskustannukset. Kuukausimaksuilla 
ei kuitenkaan voida toteuttaa yksittäisiä pitkiä tilaajaliittymiä, sillä Viestintä-
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viraston mukaan noin puolet liittymän kuukausimaksusta kohdistuu inter-
net-yhteyspalveluun. Mikäli verkko- ja palveluoperaattori ovat eri toimijoi-
ta, puolet kuukausimaksusta menee yleensä suoraan palveluoperaattorille. 

Hankkeen toteuttaja ei peri tilaajaliittymien rakennuskustannuksia sel-
laisenaan ja heti tilaajaliittymän hankkijoilta. Liiketaloudellinen jatkuvuus 
kuitenkin edellyttää, että rakennusmenot peritään tai että hankitaan lisä-
tuloja. Jos teleoperaattori myy tilaajaliittymän asiakkaalle alihintaan, sen on 
katettava menetys tavalla tai toisella, jotta liiketoiminta voisi jatkua.

Laajakaista kaikille -hankkeissa rakennetun tietoverkon ja sen palve-
lujen kohtuuhintaisuuden luotettavaan arviointiin liittyy tätä nykyä mer-
kittävää epävarmuutta teleoperaattorien erilaisten hinnoittelukäytäntöjen 
vuoksi. Operaattorikyselystä ja Viestintäviraston seurantarekisteristä saa-
tujen tietojen perusteella ei voi arvioida luotettavasti tilaajaliittymän koh-
tuuhintaisuutta pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kohtuuhintaisuutta arvioi-
daan seuraavassa vain vuoden 2015 kevään tilanteessa. 

Jo myydyistä tilaajaliittymistä aiheutuneita menoja voidaan pitää 
kohtuullisina 

Tarkastuksen perusteella voidaan arvioida, että tätä nykyä tavoite Laajakais-
ta kaikille -hankkeissa toteutetun huippunopean liittymän kuukausimaksu-
jen kohtuuhintaisuudesta on saavutettu niiden tilaajien osalta, joille liitty-
mä operaattorikyselyn tulosten mukaan rakennettiin. Operaattorikyselyn 
mukaan kuukausimaksu 100 Mbs / 100 Mbs -liittymälle on keskimäärin 55 
euroa (vaihteluväli 15–102 euroa). Kuukausimaksu 55 euroa on Viestintä-
viraston mukaan samaa suuruusluokkaa kuin kilpailluilla alueilla. Kuukau-
simaksuissa ei näyttäisi olevan nousupainetta. Tämäkin on yhdensuuntais-
ta kilpailluilla alueilla tarjolla olevien liittymien maksukehityksen kanssa. 

Operaattorikyselyn vastausten ja niistä Viestintäviraston edustajien kans-
sa käytyjen keskustelujen perusteella tilaajaliittymän keskimääräisiksi me-
noiksi on tarkastuksessa arvioitu 3 100 euroa vuosina 2010–2017. Koti talous-
vähennyksen ansiosta tuon suuruiset vähennyskelpoiset menot vuonna 2014 
toivat noin 1 250 euron kotitalousvähennyksen. Vähennys tehdään valtion 
tuloverosta. Verovähennyksen jälkeen meno tilaajaliittymästä tilaajalle on 
1 850 euroa. Se asettuu sille kipukynnysalueelle (1 500–2 000 euroa), jos-
sa Laajakaista kaikille -hankkeiden toteuttajat arvioivat todennäköisyyden 
tilaaja liittymän hankintaan taittuvan.

Tarkastuksessa selvitetyt luvut ovat jonkin verran korkeammat kuin lii-
kenne- ja viestintäministeriön edustajat arvioivat elokuussa 2015. Ministe-
riön edustajat arvioivat liittymän kustannukseksi asiakkaalle keskimäärin 
1 000–2 000 euroa ja kuukausimaksuksi keskimäärin 50 euroa. Viestintävi-
raston arvion mukaan liittymän tyypillinen hankintahinta ilman kotitalous-
vähennystä olisi 1 500–2 000 euroa.

Tilaajaliittymiä myytiin suhteellisesti eniten pieniin verkkoihin 

Laajakaistatukilain nojalla jokaisen tuensaajan on tullut sitoutua tarjoa-
maan edistyksellisiä viestintäpalveluja hankealueen kaikkiin vakituisiin 
asuntoihin. Pitkäkin tilaajayhteys voi olla mahdollista rakentaa yhteen-
sopivan rakennushankkeen yhteydessä taloudellisesti. Tarkastuksessa teh-
dyn operaattorikyselyn vastausten perusteella potentiaalisista asiakkaista 
tilaajaliittymän hankki lähes 27 000 eli alle 30 %. Vastaava Viestintäviraston 

Kotitalousvähennys pienentää 
liittymän hankintamenoa 
tilaajalle merkittävästi

Keskimäärin Laajakaista 
kaikille -verkoista perittävät 
kuukausimaksut ovat 
samaa suuruusluokkaa 
kuin kilpailluilla alueilla

Tarkastuksessa suoritetun 
operaattorikyselyn vastausten 
perusteella potentiaalisista 
asiakkaista tilaajaliittymän 
hankki alle 30 %
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Potentiaaliluokka Tuensaajat Hankemäärä Mahdolliset tilaajat Todelliset tilaajat Todellinen osuus

        1–1000 6 13 3 348 1 498 45 %

1001–3000 8 33 18 116 9 709 54 %

3001–6000 5 41 22 252 5 590 25 %

6001– 5 54 45 427 8 884 20 %

Yhteensä 24 141 89 143 25 681 29 %

Potentiaaliluokka = potentiaalisten asiakkaiden määrä 
Tuensaajat = verkon rakentajayritykset 
Hankemäärä = laajakaista kaikille -hankkeiden lukumäärä 
Mahdolliset tilaajat = potentiaalisten asiakkaiden määrä 
Todelliset tilaajat = hankittujen tilaajaliittymien määrä 
Todellinen osuus = todellisten tilaajien osuus potentiaalisista asiakkaista

Potentiaaliluokka Rakennuskustannus Muut maksut Kuukausimaksu Maksukehitys Tulojen  kehitys

       1–1000 3 581 1 240 65 1,0 1,2

1001–3000 2 116 466 54 0,8 1,8

3001–6000 3 160 399 38 0,8 1,8

6001– 3 206 1 108 59 0,6 1,6

Keskiarvo 2 927 779 55 0,8 1,6

Potentiaaliluokka = potentiaalisten asiakkaiden määrä 
Rakennuskustannus = tilaajaliittymän rakennuskustannus 
Muut maksut = avaus- ja muut mahdolliset maksut (ml. mahdollinen osuuskuntamaksu) euroina,  
joita 100 Mbs / 100 Mbs -liittymän käyttö edellyttää 
Kuukausimaksu = kuukausimaksu em. liittymästä 
Maksukehitys = tuensaajan arvio kuukausimaksun kehityssuunnasta 
Tulojen kehitys = tuensaajan arvio kuukausimaksun kehityssuunnasta  
Kahdessa viimeksi mainitussa 0 = laskee; 1 = pysyy ennallaan; 2 = kasvaa

Taulukko 1: Potentiaaliset ja todelliset tilaajat

Taulukko 2: Liittymien hintaan vaikuttavat tekijät

11.2.2016 ilmoittama hankittujen tilaajaliittymien määrä on 26 700.
Tilaajien osuus potentiaalisista asiakkaista pienissä Laajakaista kaikil-

le -verkoissa on operaattorikyselyn tulosten perusteella suhteellisesti suu-
rempi kuin vastaavissa suurissa verkoissa – kuten taulukosta 1 ilmenee. Lu-
vut eivät ole aivan tarkkoja. Ne on laskettu kunkin tuenhakijan (yhteensä 
24) ilmoittamasta keskiarvoluvusta, jonka tuensaaja antoi kaikista toteut-
tamistaan Laajakaista kaikille -hankkeista. Tuensaajien ilmoittama tilaaja-
määrien keskiarvo on vaihdellut välillä 81–3 000 ja potentiaalisten asiak-
kaiden määrä välillä 201–12 573. Hankekohtaiset luvut voivat poiketa näistä 
keskiarvoluvuista selvästi. Joka tapauksessa luvut viittaavat siihen, että pie-
nempiin verkkoihin on myyty liittymiä hyvin aktiivisesti.

Operaattorikyselyn tulosten perusteella suurempiin Laajakaista  kaikille 
-verkkoihin verrattuna pienissä Laajakaista kaikille -verkoissa laajakaistan 
käyttö on suhteellisen kallista: tilaajaliittymän rakennuskustannus on suh-
teellisesti suurin, samoin tilaajilta perittävät avaus- ja muut maksut sekä 
kuukausimaksut. Lisäksi mahdollisuudet kuukausimaksujen alentamiseen 
esimerkiksi verkon vuokrauksesta saatavien tulojen avulla ovat heikoimmat 
(taulukko 2). Laajakaistalain perustelujen mukaan hankkeiden laajuuden 
tuli olla sellainen, että hanke vaikuttaa jo rakennusvaiheessa elinkelpoisel-
ta pitkällä aikavälillä5.

Pienet Laajakaista kaikille 
-verkot ovat suhteellisen 
kalliita rakentaa ja pitää yllä
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2.3 Rakentamisen tuloksellisuudessa oli 
suuria eroja alueiden välillä

Rakentamisen tuloksellisuutta arvioidaan tässä sen perusteella, mikä oli 
tietoverkon rakennussuunnitelman toteutuma-aste kesäkuussa 2015 (laa-
juus), mikä on ollut verkon rakentamismeno metriltä (kustannusten hal-
linta) ja mikä on liittymän hankkineiden osuus potentiaalisista asiakkaista 
(vaikuttavuus). Kesäkuun lopussa 2015 Laajakaista kaikille -hankkeita oli 
konkreettisessa toteutusvaiheessa 12 maakunnassa 19:stä. Yleisin syy hank-
keiden toteutumatta jäämiseen oli se, ettei hankkeiden toteutuksesta saatu 
hyväksyttävissä olevia tarjouksia. 

Tuloksellisuus vaihteli maakunnan mukaan

Operaattorikyselyn vastausten perusteella valtakunnallinen Laajakaista 
 kaikille -hanke onnistui parhaiten Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kymen-
laakson maakunnissa. Taulukossa 3 maakunnat on asetettu kolmeen luok-
kaan sen mukaan, mikä käsitys tarkastuksessa on syntynyt operaattorikyse-
lyn vastausten perusteella yhtäältä verkon rakentamisesta ja tilaajaliittymien 
kohtuuhintaisuudesta ja toisaalta viranomaistoiminnasta. Järjestyksen pe-
rustana on pisteytys, jota selitetään tarkemmin taulukon 4 yhteydessä. Tau-
lukon värit vihreä, sininen ja punainen ilmaisevat näkemyksiä hankkeen on-
nistumisesta maakunnittain karkeassa ”paremmuusjärjestyksessä”.

Maakuntakyselyyn saatujen vastausten mukaan tukiehdot ja tukialuei-
den rajaukset asettivat maakuntia eri asemaan toisiinsa nähden. Ehdot ei-
vät suosi tiheään asuttuja maakuntia (esimerkiksi Häme), jossa tukikelpoi-
sia alueita on niukasti ja ne ovat pirstaleisia. 

Laajakaista kaikille -hanke 
toteutui epätasaisesti eri alueilla
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Maakunta Rakentaminen ja liittymien kohtuuhintaisuus Kokemukset viranomaistoiminnasta

Pohjois-Karjala Noin puolelle hankkeista on toteuttaja. Kysyntä on kasvanut. Osuus-
kunta- ja kuntayhtiöratkaisuissa hinta on kohtuullisella tasolla.

Tukimuoto olisi tullut resursoida 
huomattavasti paremmin. 

Kymenlaakso [Maakunnan liiton vastaus kyselyyn puuttuu.]

Lappi Haja-asutusalueilla puoliksi toteutunut. Liittymän kohtuuhintaisuus ei 
ole toteutunut kaikilla alueilla.  

Tukimenettely on monimutkainen,  
kaksinkertainen hallinnollinen työ.

Pohjois-Pohjanmaa Alkuperäinen hankeohjelma on toteutunut 80-prosenttisesti ja myös 
laajentunut. Liittymäasiakkaiden määrät ovat ylittyneet reilusti ja 
hankkeiden kustannukset ovat alentuneet alun perin arvioidusta. 

Keski-Suomi Toteutus kunnittain on vaihteleva ja vaikeaselkoinen: rakennus-
aikaisen rahoituksen ongelmia ja muutoksia kuntien talouden tilassa. 
Useiden hankkeiden näkymät ovat erittäin huonot.

Satakunta Toteutuma on varsin hyvä. Hankkeiden budjetit ovat pääosin alittu-
neet. Palvelut ulottuvat koko kunnan alueelle ja ovat kohtuuhintaisia. 
Merkittävää uutta rakentamista ei tule nykyehdoilla.

Hankkeen ongelmana on  
päätöksenteon byrokraattisuus. 

Pohjois-Savo Suuri osa asukkaista on vielä verkon ulkopuolella. Rakentamattomilla 
alueilla on runsaasti tukikelvotonta aluetta. Liittymismaksut vaihtele-
vat paljon operaattorin mukaan. 

Kainuu Yhdeksästä kunnasta kuusi lähti mukaan (44 % suunnitellusta 
rakentamisesta). Liittymien kysyntä on kasvanut, mutta hinnat eivät 
ole kohtuullisia kaikille.

Uusimaa Tukimuoto jumiutui: vain pari pienehköä paikallista toteutusta. 
Tukikelvotonta aluetta on paljon tiukkojen rajausten vuoksi. Verkon 
rakentaminen ei edisty, sillä kunnalla ei ole tarpeeksi maksukykyä. 

Tukijärjestelmä on jäykkä ja  
byrokraattinen. 

Pirkanmaa Vain muutama hanke toteutui 26–30 hankealueella. Tarjoushinnat 
olivat korkeita, rakentaminen taajama-alueilla oli tukikelvotonta ja 
tukikelpoiset verkot olisivat jääneet [liian] pieniksi.

Valtion tukimenettelyt ovat kankei-
ta; seurataan vain rahan käyttöä.  

Etelä-Savo Ohjelmaa toteutettiin 4–5 kunnassa yhdeksästä. Ohjelma käynnis-
tyi hyvin,  mutta myöhemmissä kilpailutuksissa ei saatu riittävästi 
tarjouksia.  

Etelä-Pohjanmaa Toteutumat ovat jääneet pieniksi. Byrokratia ajaa omarahoitteiseen  
rakentamiseen.

Keski-Pohjanmaa Laajakaistatukea ei käytetty. Maakuntaan rakennettiin kattava 
runkoverkko yhteistyössä kuntien, erikoissairaanhoito- ja perus-
palvelukuntayhtymän ja koulutusyhtymän kanssa.

Kanta-Häme Toteutuminen ei onnistunut. Liitto kilpailutti hankkeita kaksi kertaa 
saamatta yhtään tarjousta.

Etelä-Karjala Useissa kunnissa suunnittelu on vireillä. Tarjouksia hankkeiden 
toteuttamiseksi ei ole saatu. 

Varsinais-Suomi Ei toteutettuja hankkeita eikä rakentamistarjouksia. Tuelle asetetut 
ehdot estivät rahoitusmuodon hyödyntämisen. 

Taulukko 3: Laajakaista kaikille -hankkeiden onnistuminen maakunnissa 
operaattorikyselyn ja maakuntakyselyn vastausten perusteella. Ahvenanmaalta sekä 
Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liitoista ei saatu vastausta maakuntakyselyyn.

Tuloksellisuuteen vaikuttivat kunnan maksuosuusluokka ja yrityksen ikä

Tarkastuksessa tehdyn operaattorikyselyn perusteella valtakunnallisen Laa-
jakaista kaikille -hankkeen arvioidaan onnistuneen parhaiten 8 %:n kunnis-
sa. Niissä hankkeiden tukikelpoisista menoista 58 % rahoitettiin valtion ta-
lousarvion määrärahasta. Vastaavasti heikoin tilanne arvioidaan olevan 33 
%:n kunnissa (valtion rahoitusosuus 33 %). Valtion viranomaisten toimin-
ta sai parhaat arviot hankkeissa, jotka toteutettiin 8 %:n ja 22 %:n kunnissa. 
Verkon rakentamisen valmistumisastetta selittävät kiire 22 %:n kunnissa ja 
rahoituksen saatavuus 8 %:n kunnissa. Viestintävirasto vastasi Laajakaista 
kaikille -hankkeiden toteutuksesta 8 %:n ja 33 %:n kunnissa ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset 22 %:n kunnissa.

Valtion talousarviosta eniten 
rahoitusta saaneet kunnat 
onnistuivat parhaiten 
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Kunnan  
maksuosuusluokka Rakennustyö Kohtuuhintaisuus Viranomaistyö Yhteensä

  8 8 10 7 25

22 7 9 7 23

33 3 5 4 12

Yhteensä 18 24 18 60

Pisteytys 

Parhaan tunnusluvun saanut kunta maksuosuusluokassa saa  3 pistettä, heikoin yhden pisteen.  
Järjestysasteikollisiin arvoihin purustuvana pisteytys ei kerro absoluuttisista eroista. Pisteytys ei myös-
kään ota huomioon laadullisia seikkoja – kuten sitä, että edullinen kustannus rakennetulta verkkometriltä 
voi johtua rakentamisvaatimukset täyttämättömästä työstä.

Rakennustyö Toteutuma-aste verkon rakentamisessa, rakentamismenot metriltä,  
liittymän hankkineiden osuus potentiaalisista asiakkaista.

Kohtuuhintaisuus Rakennuskustannus tilaajaliittymästä, 100 Mb / 100 Mb -liittymän hinta,  
avaus- yms. maksut ja maksujen kehityssuunta.

Viranomaistyö Hankehakemusten käsittely, maksatushakemusten käsittely ja tiedottaminen.

Taulukko 4: Laajakaista kaikille -hankkeen onnistuminen kunnan maksuosuusluokan 
mukaan tarkasteltuna. Mitä korkeammat pisteet, sitä parempi on tilanne em. 
mittareiden perusteella.

Tarkasteltaessa Laajakaista kaikille -hankkeiden onnistumista yrityksen 
iän mukaan vastaavalla tavalla kuin kunnan maksuosuusluokan mukaan ha-
vaitaan, että uudet yritykset ovat onnistuneet vanhoja yrityksiä paremmin 
verkon rakentamisessa. Sen sijaan vanhojen yritysten tarjoamat tilaajaliit-
tymät ovat olleet keskimäärin edullisempia kuin uusien yritysten tarjoamat 
tilaajaliittymät. Ero voi tosin selittyä myös sellaisilla tekijöillä kuin hinnoit-
teluperiaatteiden eroavuus, talkootyön osuus ja fyysisen rakentamisympä-
ristön erilaisuus. Operaattorikyselyn vastausten perusteella liittymän tilaa-
jien itsensä tekemä tilaajaliittymien rakennustyö oli hyvin vähäistä.

Uusien yritysten arviot viranomaistoiminnasta ovat myönteisemmät kuin 
vanhojen yritysten arviot. Ero arvioissa on suurin hankehakemusten käsit-
telyn ripeyden osalta ja pienin tiedotuksen osalta (miten hyvin tuensaajia 
on pidetty selvillä heidän kannaltaan tärkeistä laajakaistan rakentamiseen 
liittyvistä asioista). Tiedotusta koskevat arviot olivat huomattavan heikot.

Uudet yritykset olivat vanhoja 
yrityksiä tyytyväisempiä 
viranomaistoimintaan

Yrityksen ikä Rakennustyö Kohtuuhintaisuus Viranomaistyö Yhteensä

Uusi yritys 5 6 6 17

Vanha yritys 4 6 3 13

Yhteensä 9 12 9 30

Taulukko 5: Laajakaista kaikille -hankkeen onnistuminen tuensaajayrityksen iän mukaan 
tarkasteltuna. Pisteytys kuten taulukossa 4.
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Rahoitussuunnitelma 6.5.2010 % 7.9.2012 %

31.40.50 määräraha 66 000 000 33 % 66 000 000 29 %

30.10.61 määräraha 24 570 362 12 % 24 570 362 11 %

Kuntien maksuosuudet 41 400 000 21 % 41 400 000 18 %

Lisärahoitusvälineet 0 0 % 28 000 000 12 %

Yritysten osuus 67 984 732 34 % 95 984 732 42 %

Kaikki yhteensä 199 955 094 100 % 227 955 094 100 %

Julkinen rahoitus 131 970 362 66 % 159 970 362 70 %

Taulukko 6: Laajakaistarakentamisen suunnitellut menot ja niiden rahoitus Euroopan 
komission em. valtiontukipäätösten (6.5.201 ja 7.9.2012) mukaisina.

Valtiontukipäätöksessä (7.9.2012) tarkoitettuja lisärahoitusvälineitä ei 
otettu käyttöön. Lisämäärärahoja laajakaistahankkeen toteutukseen tuli vas-
ta valtion vuoden 2015 talousarviossa (5,5 miljoonan euron valtuus momen-
tille 31.40.50). Valtiontukipäätöksen ensisijainen merkitys tuli määräraho-
jen käytön joustavoittamisesta: tuen aluekohtaisesta korvamerkitsemisestä 
luovuttiin ja tuensaajille saatiin maksaa ennakkoa. Muutokset toteutettiin 
vain kansallisen rahoituksen osalta. EU-varojen käyttöä koskevaa Laajakais-
ta kaikille -hankkeen säännöstöä ei muutettu, koska maa- ja metsätalous-
ministeriön mukaan EU-varainsiirtojen käyttöön liittyvien menettelyjen 
takia muuttaminen on raskasta, ohjelmakausi oli loppumassa, suurin osa 
valtuuksista oli jo sidottu ja sitomistahti säilyi hyvänä.

Laajakaista kaikille -hankkeisiin valtion talousarvioon budjetoidut mää-
rärahat olivat jo alun perin riittämättömät huippunopean laajakaistan ra-
kentamiseksi kaikille tukikelpoisiksi hyväksytyille alueille. Lausunnossaan 
7.4.2010 Viestintävirasto arvioi, että valtion rahoitusta tarvitaan yhteensä 
142,7 miljoonaa euroa laajakaistan rakentamiseen 8 %:n ja 33 %:n kunnissa. 
Valtion vuoden 2009 ensimmäiseen lisätalousarvioon momentille 31.40.50 
tullut 66 miljoonan euron valtuus on siitä vain 46,2 %. Vastaavasti 22 %:n 
kunnissa rahoitustarpeeksi voidaan laskea 56,1 miljoonaa euroa, josta maa-
seuturahastosta tarkoitukseen käytettävissä olevat varat kattoivat 43,8 %9. 
Vuoden 2014 tilinpäätöstietojen momentin 30.10.61 valtuudesta oli käytetty 
99 %, kun taas talousarvion momentin 31.40.50 valtuudesta vain 70 %. Tä-
mä johtuu ehdottomasta määräajasta: ensiksi mainittuja valtuuksia voitiin 
sitoa laajakaistahankkeisiin vain 30.6.2014 saakka.

Mahdollisuutta komission 
valtiontukipäätöksen mukaiseen 
laajakaistan rakentamistuen 
lisäykseen ei ole juuri hyödynnetty

Valtion talousarvion määrärahat 
valtakunnallisen Laajakaista 
kaikille -hankkeen toteutukseen 
olivat jo alun perin riittämättömät 

2.4 Rahoitusta ei saatu käytetyksi 
suunnitelman mukaisesti

Tuki valtion talousarviosta Laajakaista kaikille -hankkeeseen on  valtiontukea, 
joka on hyväksytetty Euroopan komissiolla. Päätöksessään 6.5.20106 komissio 
päätti olla vastustamatta toimenpidettä ”tuki nopeiden laajakaistayhteyksien 
rakentamiselle Suomen haja-asutusalueilla”. Taulukossa 6 on laskettu, mitä 
päätöksen 6.5.2010 muutos 7.9.20127 vaikutti eri  osapuolien suunniteltuihin 
rahoitusosuuksiin. Päätös 7.9.2012 salli julkisen tuen osuuden kasvun yhteen-
sä 160 miljoonaan euroon ja yksittäisen hankkeen enimmäistuen kasvun 66 
%:sta 90 %:iin. Enimmäistuen oli määrä tulla lisärahoitusvälineistä, joihin 
kuuluvat mm. pääomalainat, vaihtovelkakirjalainat, lainajärjestelysopimuk-
set, matalakorkoiset lainat ja lainatakaukset ( jopa 100 % lainan määrästä)8. 
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30.10.61.3.4 EU:n osallistuminen maaseudun  
kehittämiseen – laajakaistahankkeet Valtuudet Menot

2010 - Maa- ja metsätalousministeriö 0 0

2011  - Maa- ja metsätalousministeriö 1 194 142 320 595

2012 - Maaseutuvirasto 3 856 866 491 295

2013 - Maaseutuvirasto 8 729 368 2 657 693

2014 - Maaseutuvirasto 10 553 552 2 772 947

Yhteensä 24 333 928 6 242 530

31.40.50 Valtionavustus valtakunnallisen  
laajakaistahankkeen toteuttamiseen Valtuudet Menot

2010 - Viestintävirasto 0 429 204

201 1 - Viestintävirasto 574 000 453 017

2012 - Viestintävirasto 6 092 000 12 317 780

2013 - Viestintävirasto 15 776 000 9 800 000

2014 - Viestintävirasto 23 944 000 10 500 000

Yhteensä 46 386 000 33 500 000

Rahoitus valtiontalousarviosta yhteensä 70 719 928 39 742 530

Taulukko 7: Laajakaistarakentamiseen osoitettujen valtuuksien käyttö ja 
laajakaistarakentamisen menot vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2015 luvut 
olivat tarkastusta päätettäessä tilintarkastamattomia, eikä niitä siksi otettu taulukkoon.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan momentille 31.40.50 alun pe-
rin budjetoidun määrärahan suuruus määräytyi poliittisessa päätöksen-
teossa ja siinä otettiin huomioon huippunopeiden laajakaistaliittymien ky-
synnän riittävyys. 

Valtion tuki kotitalousvähennyksen kautta jo toteutuneille lähes 27 000 
liittymälle on noin 36 miljoonaa euroa. Arvion perustana oleva tilaaja-
liittymien määrä on saatu Viestintävirastosta (11.2.2016) ja kustannukset tu-
en laskemiseksi tarkastusviraston operaattorikyselystä. Operaattori kyselyn 
vastausten ja niistä Viestintäviraston edustajien kanssa käytyjen keskustelu-
jen perusteella liittymän vähennyskelpoisena menona on käytetty 3 100:aa 
euroa kaikilta vuosilta (2010–2017). Operaattorikyselyn vastausten perus-
teella tilaajaliittymän pituus on keskimäärin 360 metriä ja tilaajaliittymän 
kustannus keskimäärin 8,60 euroa metriltä. Tilaajaliittymien  keskimääräinen 
pituus vaihtelee operaattorikohtaisesti suhteellisesti enemmän kuin tilaaja-
liittymän kustannus. 

Viestintävirasto on pitänyt edellä esitettyä kotitalousvähennystuen mää-
rää (noin 36 miljoonaa euroa) jonkin verran liian suurena. Jos liittymän 
keski määräinen hankintameno olisi 1 750 euroa, tuen määräksi tarkastuk-
sessa käytetyillä laskentamenettelyillä tulisi noin 22 miljoonaa euroa.

Laajakaistarakentamisen tukemislain perusteluissa todetaan, että ”koti-
talouksien käytettävissä olisi lisäksi kotitalousvähennys, jonka käyttöoikeus 
on vuoden 2009 alussa voimaan tulleella tuloverolain muutoksella laajen-
nettu koskemaan myös tietoliikenneyhteyksien asennustöitä”10. Liikenne- 
ja viestintäministeriö on ilmoittanut vähennyksestä tiedotteellaan11 . Vähen-
nys lasketaan laissa kerrotun osuuden mukaan hyväksyttävistä menoista ja 
enintään laissa säädetyn suuruisena12. Vähennyksen taloudellinen v aikutus 
on useita muita verotuksessa sovellettavia vähennyksiä  merkittävämpi, 
 koska se tehdään verosta. 

Merkittävä osa tuesta laajakaistan 
rakentamiseksi tulee epäsuoraan
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2.5 Avustusjärjestelmien toimeenpano kärsi 
resurssien puutteesta sekä kiireestä

Laajakaista kaikille -hankkeen toimeenpanossa sekä Viestintävirasto että 
maaseutuhallinto joutuivat hoitamaan uusia tehtäviä saamatta juuri lisäre-
sursseja. Resurssitarvetta syntyi paitsi itse tukiprosessin toteuttamisen takia 
– avustuksista tiedottaminen ja avustusten myöntäminen, maksatus, valvon-
ta, raportointi ja takaisinperintä – myös tukiprosessien ja niissä tarpeellisten 
tietojärjestelmien rakentamisen ja mukauttamisen takia. Viestintävirastos-
sa toimeenpanossa tarpeelliset resurssit järjestettiin pääosin viraston sisäis-
ten henkilösiirtojen avulla. Myös maaseutuhallinto hoiti tuki järjestelmän 
mukauttamisen ja prosessin perustehtävät olemassa olevilla resursseillaan. 

Laajakaistan rakentamistuen tullessa käytettäväksi Viestintävirastolla ei 
ollut kokemusta valtionavustusprosessista – toisin kuin maaseutuhallinnon 
toimijoilla. Osaltaan tämän vaikutuksesta Viestintävirasto sai Valtiontalou-
den tarkastusvirastolta vuosien 2011–2013 tilintarkastuksissa huomautuksia 
laajakaistatuen talousarvion vastaisesta käytöstä13. Maaseutuhallinnolla taas 
ei ollut samantasoista tietämystä laajakaistaverkkojen rakentamisesta kuin 
Viestintävirastolla. Maaseutuhallinto pyrki korjaamaan puutetta palkkaamal-
la yhden määräaikaisen laajakaista-asiantuntijan  Pohjois-Savon ELY-keskuk-
seen. Palkkauksesta johtuvat menot maksettiin EU:n teknisen tuen varoista.

Kiire laajakaistarakentamisen tukijärjestelmien rakentamisessa tuli yh-
täältä tarpeesta ottaa tukijärjestelmät nopeasti käyttöön ja toisaalta tarpeesta 
saada käytetyksi kaikki Euroopan unionin elvytyssuunnitelman perusteella 
saadut lisävarat, 24,6 miljoonaa euroa. Lisävarat saatiin Euroopan maaseu-
turahastosta Laajakaista kaikille -hankkeen toteutusta varten vuonna 2010, 
kesken ohjelmakauden. Varat kanavoitiin laajakaistarakentamisen tukemi-
seen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 kautta. 
Tuet oli myönnettävä ja maksettava viimeistään vuoden 2015 aikana. Vas-
taavasti valtuus Viestintäviraston kautta maksettavan kansallisen rahoituk-
sen myöntämiseksi, yhteensä 66,0 miljoonaa euroa, otettiin valtion vuoden 
2009 ensimmäiseen lisätalousarvioon (momentille 31.40.50). Euroopan ko-
missio hyväksyi Laajakaista kaikille -hankkeen toteutukseen tarkoitetun tuen 
6.5.2010 . Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttamista koskevat laki esitykset 
annettiin eduskunnalle lokakuussa 2009, lakiesitykset hyväksyttiin joulu-
kuussa 2009 ja lait tulivat voimaan 1.1.12010. Kiire heijastui verkon raken-
tamistyöhön erityisesti tapauksissa, joissa suurten teleoperaattorien kiin-
nostuksen puuttuessa verkon rakentamista varten perustettiin uusi yritys.

Viranomaiset katsoivat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi 

Edellä kuvatuissa olosuhteissa valtion maaseutuhallinto ja viestintähallinto 
vastasivat määräaikoihin ja resurssivajeeseen toteuttamalla valtakunnalli-
sen Laajakaista kaikille -hankkeen kahtena toisistaan erillisenä hankekoko-
naisuutena. Viranomaisten itsensä mukaan tukijärjestelmien käyttöönoton 
valmistelussa yhteistyö ja tiedonsaanti liikenne- ja viestintäministeriön ja 
maaseutuhallinnon välillä oli toimivaa – aina lainvalmistelusta lähtien.

Maakuntakyselyn ja operaattorikyselyn vastauksissa arvostellaan hank-
keen toteutusta mm. hankekokonaisuuden pirstoutumisesta, laajakaista-
verkon rakentamisen päällekkäisyyksistä, tiedonsiirtokapasiteetin pullon-

Valtion virastoilla oli tehtävän 
vaatima osaaminen yhdessä, 
mutta sitä ei onnistuttu 
yhdistämään tehokkaasti

Kiirettä tuli sekä viranomaisille 
että rakentajille
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kauloista, rakentamiskustannusten kalleudesta, tilaajaliittymien hintaeroista 
ja viranomaisten passivisuudesta EU- rahoituksen hakemisessa. 

Viranomaiset eivät katsoneet voivansa puuttua laajakaistan rakentami-
sen tarjontavajeeseen. Liikenne- ja viestintäministeriöstä on kerrottu, että 
vähäinen kiinnostus maakuntaliittojen järjestämiin kilpailutuksiin tuli suu-
rena yllätyksenä. Hankkeiden liikkeellelähtö hidastui merkittävästi, ja mo-
nissa maakunnissa hankkeita ei käynnistynyt lainkaan. Lukuisten  uusien 
yritysten perustaminen hankkeiden toteuttajiksi ei ollut ennakoitavissa han-
ketta suunniteltaessa. Viestintävirastosta saadun tiedon perusteella pullon-
kaulojen muodostumisella tietoverkkojen välille oli yhteys rahoitusehtoi-
hin mutta rahoitusehdot yksistään eivät selitä pullonkauloja.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kertonut reagoineensa esille tulleisiin 
ongelmiin monin eri tavoin. Auttaakseen uusia yrityksiä toimintansa käyn-
nistämisessä ministeriö tilasi konsulttiselvityksen uuden yrityksen perusta-
miseen, yritysmuodon valintaan ja yritysten rahoitusvaihtoehtoihin liitty-
vistä vaihtoehdoista. Se valmisteli lainsäädäntöön muutoksia väliarviointien 
tulosten, tarkemmin niistä tehtyjen valtioneuvoston periaatepäätösten pe-
rusteella. Helmikuussa 2016 ministeriö kertoi selvittävänsä EU:n rahoitus-
mahdollisuuksien hyödyntämistä huippunopeiden laajakaistayhteyksien 
edistämiseksi. Pyrkimys käyttää maaseuturahaston rahoitus kokonaisuudes-
saan rohkaisi maaseutuhallintoa edistämään teleoperaattoreiden perusta-
mista osuuskuntina silloin, kun verkon rakentajiksi tarjoutuneita yrityksiä 
ei ollut. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kokemukset osuuskunta-
mallista olivat niin hyviä, että maaseudun kehittämisen vastuuviranomaiset 
ryhtyivät rakentamaan yleisesti sovellettavaa osuuskuntamallia. 

Tukijärjestelmää ei toteutettu asiakaslähtöisesti

Edellä kohdassa 2.3 (Rakentamisen tuloksellisuudessa oli suuria eroja 
 alueiden välillä) olevissa taulukoissa on operaattorikyselyyn perustuvia 
arvioita viranomaistoiminnan tuloksellisuudesta. Tuensaajilta tuli heikot 
arviot kysymyksissä, jotka koskivat hankehakemusten ja maksuhakemusten 
käsittelyä sekä tiedottamista. Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnis-
sa valtion viranomaisten toiminta tukihakemusten käsittelyssä, maksatus-
hakemusten käsittelyssä ja asioista tiedottamisessa sai tuensaajilta selvästi 
parhaimmat arviot. Tuensaajan kokemus hankkeen onnistumisesta ja koke-
mus viranomaistoiminnan onnistumisesta vaihtelevat samansuuntaisesti. 

Viestintävirasto on vahvistanut, että tuensaajien on ollut vaikeaa ymmär-
tää valtionhallinnon toimijoita ja rahoitusta koskevien säännösten velvoit-
tavuutta. Käsittelyaikoja pidensi tuenhakijoiden kokemattomuus valtion 
viranomaisten kanssa asioinnissa, mikä vei mm. Viestintävirastolta aikaa 
tuenhakijoiden neuvontaan ja ohjaukseen.

Valtiontukijärjestelmä toteutettiin perinteisen valtionavustusjärjestel-
män mallin mukaisesti toimialalla, jolle valtionavustukset ovat jokseenkin 
vieraita. Malli ei rakentunut riittävän yksinkertaisille ratkaisuille, jotka oli-
sivat ohjanneet taloudellisen tuen olennaisimpiin kustannuseriin ja joissa 
tukikelpoisuus olisi voitu varmistaa helposti. Kun otetaan huomioon tiuk-
ka aikataulu ja hankkeelle osoitetut resurssit, tukijärjestelmässä toimineen 
henkilöstön tehokkuudessa ja työhönsä sitoutuneisuudessa ei ole havaittu 
huomautettavaa niissä asioissa, joita tarkastus on koskenut.

Tarkastuksessa vahvistui käsitys, 
että valtiontukijärjestelmää 
ei toteutettu riittävän 
asiakaslähtöisesti 
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3 Mitä olennaisia ongelmia 
toimeenpanossa on ollut?

Valtakunnallinen hanke toteutettiin kahtena erillishankkeena, mikä johti 
valtionhallinnossa päällekkäiseen resurssien ja järjestelmien tarpeeseen ja 
epäyhtenäisiin menettelyihin. Kun suurten valtakunnallisten teleoperaat-
torien kiinnostus suuntautui hankkeen aikana ensisijaisesti langattomiin 
tietoverkkoihin, hankkeiden toteutus jäi voimavaroiltaan pienemmille yri-
tyksille. Hankkeiden toteutumisen edistämiseksi eräät kunnat tekivät pää-
töksiä, jotka aiheuttivat kunnille taloudellisesti merkittäviä riskejä. Raken-
nushankkeiden liikkeellelähtö viivästyi. Toteuttajien puuttuessa joissakin 
maakunnissa hankkeita ei käynnistetty lainkaan. Hankkeen eri osapuolil-
la on ollut näkemyseroja siitä, miten valtakunnallinen Laajakaista kaikille 
-hanke olisi tullut toteuttaa. 

3.1 Valtakunnallisen hankkeen toimeenpano-
organisaatio oli mutkikas 

Valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutustapa johti valtion-
hallinnossa päällekkäiseen resurssien ja järjestelmien tarpeeseen ja epä-
yhtenäisiin menettelyihin. Perimmiltään tämän voidaan katsoa johtuvan 
rahoituslähde-eroista. Valtion rahoitusta koskee laajakaistarakentamisen 
tukemislaki kokonaisuudessaan. Sen sijaan Euroopan maaseuturahaston 
rahoitukseen laajakaistarakentamisen tukemislaista sovelletaan vain laaja-
kaistan rakentamislain pykäliä 4, 6, 9 ja 1114. Muilta osin maaseuturahaston 
varojen käyttöä säätelevät ne EU- ja kansalliset säännökset, jotka koskevat 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 toimin ta-
linjan 3 (Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän 
monipuolistaminen) toimenpidettä 321 (Elinkeinoelämän ja maaseutu-
väestön peruspalvelut). 

Vaikka Laajakaista kaikille -hankkeessa on kysymys yhdestä valtakunnal-
lisesta hankkeesta, sitä on tosiasiallisesti johdettu ja valvottu kahtena valta-
kunnallisena hankekokonaisuutena. Valtion viranomaiset kuitenkin kokivat 
keskinäisen yhteistyönsä toimivaksi. Hankkeita koordinoitiin maakunnal-
lisissa hankeohjelmissa ja liikenne- ja viestintäministeriön säännöllisesti 
järjestämissä laajakaistayhteyshenkilöiden kokouksissa. Yhteistoiminta-
verkostossa oli edustus valtiolta, maakuntaliitoista, Kuntaliitosta ja joista-
kin Leader-toimijoista15. Kokouksia oli alkuvaiheessa vuosineljänneksittäin, 
myöhemmin kolme kertaa vuodessa.

Maaseutuhallinto ja viestintähallinto vastasivat kumpikin osaltaan teh-
tävistä, joihin lakien säännökset velvoittivat. Viestintäviraston koordinoi-
va tehtävä rajoittui pitkälti hankkeiden arviointiin ja lausunnon antami-
seen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille eli ELY-keskuksille kuten 
maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006)  
33 §:n (1187/2009) 4 momentti edellyttää. Jonkin verran epäselvyyttä on ollut 
edellä mainitun lausunnon sitovuudesta. Liikenne- ja  viestintäministeriön 
mukaan Euroopan komission tiukat ehdot valtiontuelle ja kesken hankkeen 

Tukimuoto oli jo teoriassa 
huomattavan mutkikas: sitä on 
luonnehdittu hallintohäkkyräksi
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valmistelua saatu mahdollisuus käyttää Euroopan maaseuturahaston tukea 
ei jättänyt muuta vaihtoehtoa kuin soveltaa osin erilaisia sääntöjä ja proses-
seja valtion- ja EU-tuen myöntämisessä. 

Maakunnallisen hankeohjelman valmistelun, Laajakaista kaikille -hank-
keiden kilpailuttamisen ja hankkeen toteuttajan valinnan antaminen maa-
kuntaliittojen tehtäväksi on viranomaistehtävän siirto Suomen perustuslain 
(731/1999) 119 §:ssä tarkoitetuilta valtion viranomaisilta ulkopuolisen hoidet-
tavaksi. Siirto on toteutettu valtakunnallista Laajakaista kaikille - hanketta 
koskevissa laeissa16.

Valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toimeenpanoon 
osallistuneet viranomaiset ja heidän tehtävänsä

 – Maakuntaliitot ja kunnat: maakunnallisen hankeohjelman valmis-
telu, Laajakaista kaikille -hankkeiden kilpailuttaminen ja hankkeen 
toteuttajan valinta. Kunta osallistuu lisäksi luokituksensa mukai-
sella maksuosuudella hankkeiden rahoitukseen.

 – Viestintävirasto arvioi maakunnallisen hankeohjelman säännösten 
mukaisuuden ja poistaa siitä julkisen kuulemismenettelyn perus-
teella alueet, joilla teleoperaattorit ilmoittavat aikeistaan verkon 
rakentamiseen. Viestintävirasto vastaa valtion talousarvion mo-
mentille 31.40.50. (Valtionavustus valtakunnallisen laajakaista-
hankkeen toteuttamiseen; siirtomäärä raha 3 v) budjetoidun 
myöntövaltuuden ja määrärahan käytöstä (yhteensä 65 miljoo-
naa euroa). Virastolla on myöntämäänsä tukeen liittyvät valtion-
avustuslaissa (688/2001) mainitut valtionapuviranomaisen teh-
tävät.

 – Valtioneuvosto hyväksyy maakunnalliset hankeohjelmat ja esittää 
eduskunnalle resurssit valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hank-
keen toteutusta varten. Liikenne- ja viestintä ministeriö esittelee 
asiat valtioneuvostolle.

 – ELY-keskus vastaa Euroopan maatalousrahastosta rahoitettavi-
en, valtion talousarvion momentille 30.10.61 (EU:n osallistumi-
nen maaseudun kehittämiseen; arviomääräraha)  Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 toimenpiteelle 321 
(Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön perus palvelut) budjetoidun 
määrärahan käytöstä (yhteensä 24,6 miljoonaa euroa).

 – Viranomaiset, jotka mainitaan Euroopan neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 74 artiklassa: maa- ja metsätalous ministeriö 
hallintoviranomaisena, joka on delegoinut joitakin tehtäviään 
Maaseutu virastolle, joka toimii samalla maksajaviranomaisena, ja 
todistuksen antava viranomainen eli tarkastus viranomainen (tilin-
tarkastus). Näiden viranomaisten tehtävistä on säädetty tarkem-
min yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetussa Euroo-
pan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1290/2005.
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Tukijärjestelmä on monimutkainen jo sen toimeenpanoon osallistuvien 
toimijoiden määrän perusteella. Myös useat tuensaajat ja maakuntaliitot ko-
kivat tukijärjestelmäkokonaisuuden mutkikkaaksi ja lisäksi byrokraattisek-
si. Työnjakoa ei ole pidetty toimivana, kun otetaan huomioon eri osapuolien 
vahvuudet. Maakuntaliitoissa on katsottu, että yksittäisen hankkeen riski-
analyysi sekä rahoituksen ja toimeenpanon muiden edellytysten arviointi 
olisi tullut keskittää valtion viranomaiselle mm. siksi, että maakuntaliittojen 
kyky ennakoida tuenhakijan rahoitusongelmia on riittämätön, eikä liitoilla 
ole juridisia mahdollisuuksia puuttua ongelmiin. Tuensaajilta tuli kritiik-
kiä myös ratkaisujen ennakoimattomuudesta ja tukiprosessin menettelyjen 
erilaisuudesta sen mukaan, asioiko tuensaaja Viestintäviraston vai ELY-kes-
kusten kanssa. Käsitykset tukimuodon byrokraattisuudesta ovat yhteneviä 
kohdassa 4.2 mainittujen väliarviointien tulosten kanssa. 

3.2 Kuntien osallistuminen ja 
maksuosuusluokitus monimutkaistivat 
hankkeiden toteutusta

Kuntien osallistumisen vuoksi valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hank-
keen toimeenpanoon tuli toinen poliittisen päätöksenteon kerros. Kuntien 
rooli ei rajoittunut hankkeiden rahoituksen järjestämiseen. Itsehallinnolli-
sina toimijoina kunnat päättivät osallistumisensa myötä laajakaistaverkon 
rakentamisesta ylipäätään. Ongelmana oli eräillä alueilla se, että kuntien te-
kemiä osallistumis- ja rahoituspäätöksiä riitautettiin. Liki yksimielistäkään 
kunnanvaltuuston päätöstä rahoituksen myöntämisestä hankkeeseen ei voi-
tu panna täytäntöön kunnallisvalituksen vuoksi. Tämän takia hankkeiden 
toteutukseen tuli viiveitä, hankkeita toteutettiin suunniteltua suppeampi-
na eikä Euroopan maaseuturahastosta saatavilla ollutta rahoitusta pystytty 
hyödyntämään täysimääräisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan 
kuntien aktiivinen osallistuminen kuitenkin kaiken kaikkiaan edisti hank-
keen menestymismahdollisuuksia.

Eräille kunnille päätös osallistua Laajakaista kaikille -hankkeeseen on 
tarkoittanut taloudellisesti merkittävää riskinottoa. Esimerkkinä mainitta-
koon tapaus, jossa Keski-Suomessa yhteensä 15 kuntaa maksoi ennakkoina 
6,5 miljoonaa euroa ja liittymän tilanneet 2,5 miljoonaa euroa tuensaajal-
le, joka ei pystynyt toteuttamaan laajakaistan rakentamista17. Riski syntyy, 
kun hankkeen toteuttaja saa kunnalta ennakkomaksuja tai lainatakauksen 
mutta rakentaminen epäonnistuu niin, että tuen saannin edellytykset eivät 
täyty. Tällöin myös valtion tai Euroopan maaseuturahaston tuki tulee takai-
sinperittäväksi, mistä seuraa tarve hankkia lisärahoitusta. Velkojana kunta 
on yksi velkoja muiden joukossa, mutta yrityksen ottaman lainan takaaja-
na kunnan asema on heikko. Toteutuessaan riskeillä on avustustarkoituk-
sen vastaisia vaikutuksia kansalaisille, joiden oli määrä hyötyä valtiontuesta. 
Kuntien heikentynyt kyky hoitaa talouttaan ja peruspalveluja voi vaikuttaa 
välillisesti valtion kykyyn hoitaa finanssipolitiikkaa, mikä taas voi heijastua 
Suomen luotto-luokitukseen18. 

Tuensaajat ja maakunnat 
eivät pitäneet tukijärjestelyjä 
onnistuneina

Eräille kunnille päätös osallistua 
Laajakaista kaikille -hankkeeseen 
on tarkoittanut taloudellisesti 
merkittävää riskinottoa 
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Kunnan maksuosuusluokituksella oli suuri vaikutus 

Riittävän julkisen rahoituksen saatavuus ohjasi rakentamista enemmän kuin 
valtakunnalliselle Laajakaista kaikille -hankkeelle asetut kaksi muuta tavoi-
tetta, joita olivat yleisen televerkoston parantaminen ja laajakaistapalvelu-
jen kohtuuhintaisuus. Kesäkuun 2015 loppuun mennessä Laajakaista kai-
kille -hankkeet olivat yleensä toteutuneet parhaiten kunnissa, joissa valtion 
osuus on suurin eli 58 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Näiden 
kuntien hyötymistä vahvisti myös maakuntakiintiöistä luopuminen tukia 
alueellisesti allokoitaessa19.

Tukijärjestelmien kautta tulevan rahoituksen merkitys korostui, koska 
laajakaistaverkoilla ei ole vakuusarvoa ja yritysten rahoituksen saatavuus ja 
ehdot olivat kireät. Vaikka yritysten rahoituksen saatavuus helpottui vuoden 
2010 aikana taantumavuoteen 2009 verrattuna, rahoitusongelmat olivat sel-
västi yleisempiä kuin taantumaa edeltäneinä vuosina. Vielä vuonna 2012 ra-
hoituksen ehdot olivat varsin kireät varsinkin mikroyrityksille sekä pienille 
ja keskisuurille yrityksille. Vuoden 2013 jälkeen yritysten mahdollisuudet 
saada uutta ulkoista rahoitusta paranivat kaikissa yrityskoko luokissa, mut-
ta huomattavalla osalla mikro- ja pienistä yrityksistä oli edelleen vaikeuksia 
saada uutta rahoitusta. Erityisesti vakuusvaatimuksia pidettiin liian kireinä20.

Kuntien oma käsitys taloudellisesta kantokyvystään saattoi poiketa kun-
nalle vahvistetusta maksuosuusluokasta. Maakuntakyselyyn vastanneet pi-
tivät kuntien maksuosuusluokituksen pysyvyyttä ongelmallisena mm. sil-
loin, kun kunnassa tapahtuu jyrkkä muutos yhteisöverotulokertymässä tai 
kuntaliitos. Valtion rahoituksen saatavuus on yhteydessä kunnan maksu-
osuusluokitukseen. Luokitus on pysynyt muuttumattomana vahvistami-
sestaan, keväästä 2010 lähtien21.

Suuri tukiosuus sai aikaan tukea saaneissa kunnissa myönteisiä kerran-
naisvaikutuksia, mikä korostaa kuntien maksuosuusluokituksen merkitystä. 
Laajakaista kaikille -hankkeet käynnistyivät ripeästi, ja tämä vaikutti työl-
lisyyteen. Viestintävirastosta saatujen tietojen mukaan yksittäisen kunnan 
kattavaa verkkoa rakentaa samanaikaisesti 6–8 ryhmää. Jokaiseen ryhmää 
kuuluu 5–8 rakentajaa. Keskimäärin rakennusryhmä saa valmiiksi yhden 
kilometrin verkkoa päivässä (auraus hyvään maaperään). Tarkastuksessa 
arvioitiin em. tietojen, tuensaajille tehdystä kyselystä saatujen tietojen ja 
julkisten tilastotietojen perusteella, että verkon rakentamisesta kertyi yh-
teensä 55 miljoonan euron työtulot, suurin osa niistä 8 %:n kunnissa. Vies-
tintäviraston omien laskelmien mukaan myönnetystä tuesta palautuisi val-
tiolle verotuloina noin 90 %.

3.3 Hankkeiden toteutukseen ei tarjoutunut 
riittävästi vaatimukset täyttäviä 
toteuttajia

Jo lakia säädettäessä tiedettiin yleisesti, että useat nykyisistä laajakaista-
palvelun tarjoajista aikoivat vetäytyä vähitellen haja-asutusalueilta ja 
keskittää palveluntarjontansa taajamiin ja langattomiin verkkoihin22. 
TeliaSonera konserni ilmoitti vuonna 2008 teknologian vaihdosaikeista, 
joihin kuului noin 53 000 kiinteän liittymän korvaaminen langattomalla 
liittymällä haja-asutusalueella. Elisa Oyj oli painottanut  liiketoimintansa 

Julkisen rahoituksen saatavuus 
ohjasi rakentamista enemmän 
kuin muut tavoitteet

Maakuntakyselyssä kuntien 
maksuosuusluokituksen 
pysyvyyttä pidettiin ongelmallisena

Työllisyysvaikutukset korostivat 
kunnan maksuosuusluokituksen 
merkitystä

Laajakaista kaikille -hankkeisiin 
ei saatu riittävästi vaatimukset 
täyttäviä toteuttajia
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Kiinteät laajakaistaliittymät – xDSL-liittymät

Kiinteät laajakaistaliittymät – Muut kuin DSL-liittymät

Mobiililittymät – kk-maksullinen rajoitukseton tiedonsiirto

Mobiililittymät – kk-maksullinen rajoitettu tiedonsiirto

Mobiililittymät – Muunlaiset tiedonsiirtosopimukset
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Kuvio 2: Laajakaistaliittymien määrä Suomessa. Lähde: Viestintävirasto

 langattomiin verkkoihin ja sen mukaisesti tarjosi langattomia liittymiä myös 
 haja-asutusalueille. Hankkeen toteutusvuosien aikana langattoman laaja-
kaistan kysyntä kasvoi voimakkaasti (kuvio 2).

Suurimmat odotukset kiinteän laajakaistan rakentamisessa kohdistuivat 
Finnet-jäsenyhtiöihin. Ne osallistuivatkin hyvin Laajakaista kaikille -hank-
keen toteutukseen. Yhdessäkin ne ovat kuitenkin verraten pieni toimija. 
Valtionyhtiön perustaminen hankkeen toteuttamista varten olisi merkin-
nyt poikkeamista linjasta, jota on noudatettu suomalaisessa telepolitiikas-
sa vuosikymmenien ajan: viestintäinfrastruktuurin kehittäminen tapahtuu 
markkinaehtoisesti.

Syntyneessä tilanteessa hankkeiden toteuttajiksi ei saatu yrityksiä, joilla 
olisi edellytykset taloudellisesti tarkoituksenmukaiseen ja käyttäjien etua 
edistävään palveluntarjontaan23. Yritys, jonka maakuntaliitto oli valinnut jon-
kin Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttajaksi, saattoi myös jättää hankkeen 
toteuttamatta, vaikka sai siihen myönteisen rahoituspäätöksen. Tällaisia ta-
pauksia havaitessaan Viestintävirasto ja Maaseutuvirasto pyrkivät saamaan 
tuen takaisin valtakunnalliseen hankkeeseen lisätalousarviomenettelyssä. 

Hankkeiden toteutus alkoi yhä enemmän siirtyä Laajakaista kaikille -lain-
säädännön voimaantulon jälkeen perustetuille yrityksille. Viestintä viraston 
seurantarekisteriin merkityistä (30.6.2015) toteuttajayrityksistä 63 % on 
perustettu laajakaistarakentamisen tukilain voimaantulovuonna (2010) tai 
sen jälkeen. Näiden uusien yritysten osuus 30.6.2015 toteutusvaiheessa ol-
leesta kokonaishankekannasta oli kuitenkin vain 50 %. Uudet yritykset to-
teuttivat selvästi vähemmän hankkeita kuin ennen vuotta 2010 perustetut 
yritykset. Suhteellisesti vähiten hankkeita toteuttivat uudet osuuskunnat. 
Hankkeiden toteuttamista varten perustetut yritykset ottivat riskejä, joita 
jo toimivat yritykset päättivät olla ottamatta. Tosin tähän vaikutti myös se, 
että suuret teleoperaattorit suosivat liiketoiminnassaan langattoman laaja-
kaistan rakentamista.

Laajakaista kaikille -hankkeiden 
toteutus on ollut suurelta 
osin toimintansa hiljattain 
aloittaneiden yritysten varassa
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Yritykset

Yritysmuoto Uudet Vanhat Yhteensä Osuus

Julkinen osakeyhtiö 4 4 17 %

Osakeyhtiö 8 4 12 50 %

Osuuskunta 7 1 8 33 %

Yhteensä 15 9 24 100 %

Osuus 63 % 38 % 100 %

Toteutettavat hankkeet

Yritysmuoto Uudet Vanhat Yhteensä Osuus

Julkinen osakeyhtiö 39 39 28 %

Osakeyhtiö 35 32 67 48 %

Osuuskunta 35 35 25 %

Yhteensä 70 71 141 100 %

Osuus 50 % 50 % 100 %

Taulukko 8: Uudet ja vanhat yritykset ja niiden toteuttamien hankkeiden määrä

Laajakaistan rakentamiseen ryhtyvillä uusilla yrityksillä voidaan arvioi-
da olevan yleensä heikommat liiketoiminnalliset lähtökohdat kuin vanhoil-
la yrityksillä. Tilastojen mukaan viiden toimintavuoden jälkeen toiminnassa 
on enää puolet perustetuista yrityksistä24 25. Hankkeen toteutusriskin lisäk-
si yrityksillä on talousvaikutteinen riski tapahtumista, jotka estävät verk-
ko- ja viestintäpalvelujen tarjonnan sekä muiden teleyritysten oikeuden 
käyttää verkkoa. Laajakaistan rakentajalla on velvollisuus tarjota verkko- ja 
viestintä palveluja sekä verkon käyttöoikeutta – mainitsemisjärjestystä vas-
taavasti – kymmenen ja seitsemän vuoden ajan laajakaistan rakentamistuen 
viimeisen erän maksamisesta. Verkko- ja viestintäpalvelujen tulee olla tek-
nisesti edistyksellisiä, toimintavarmoja ja turvallisia. Verkon käyttöoikeus 
tulee luovuttaa kilpailijoille kohtuulliseen hintaan ja syrjimättömin ehdoin. 
Laaja kaistan rakentamislain perustelujen mukaan eräissä lakiehdotukses-
ta annetuissa lausunnoissa palveluvelvoitteen kestoa pidettiin liian pitkänä. 
Esitystä ei tältä osin kuitenkaan muutettu, koska toisista lausunnon antajista 
palveluvelvoitteen tulisi kestää pidempään kuin kymmenen vuotta26. Toi-
minnan lopettaminen ennen edellä mainittuja määräaikoja johtaa tuen ta-
kaisinperintään.

3.4 Hankekokonaisuus pirstoutui

Suomen viestintäpolitiikan keskeiset periaatteet ovat pyrkimys siihen, että 
markkinoilla on ensisijaisesti kaupallisesti syntyvää palvelutarjontaa, joka 
on edistyksellistä, kohtuuhintaista ja käyttövarmaa, ja siihen, että tietyt pe-
ruspalvelut taataan kaikille. Politiikalla edistetään yhtä lailla kiinteiden ja 
langattomien liittymien saatavuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi 
viestintäpolitiikan onnistuneen kansainvälisesti vertaillen hyvin: Suomes-
sa on Euroopan alhaisimmat liittymähinnat ja esimerkiksi mobiiliverkko-
jen kattavuus ja levinneisyys ovat maailman huippuluokkaa. 

Laajakaista kaikille -hankkeen ohella nopeita  televiestintäyhteyksiä 

Tukiehdot ovat samat pienille 
ja suurille yrityksille



31

edistää yleispalveluvelvoite. Siitä säädetään tietoyhteiskuntakaaressa 
(917/2014)27. Viestintäviraston mukaan teleoperaattorien velvoite tarjota 
1  Mb/s -tiedonsiirtoyhteys oli alun perin osa Laajakaista kaikille -hanketta. 
Velvoite kasvoi 2 Mb/s:iin 1.11.201528. Edellisen hallituksen aikana nopeus-
tavoitteeksi asetettiin 10 Mbit/s vuoteen 2020 mennessä.

Eri osapuolilla on ollut vahvoja näkemyseroja valtion velvollisuudesta 
turvata laajakaistapalvelut kaikille kansalaisille 

Hankkeen eri osapuolilla on ollut näkemyseroja siitä, mistä valtakunnallises-
sa hankkeessa on kysymys ja miten se olisi tullut toteuttaa. Näkemys eroilla ei 
ole havaittu vaikutusta hankkeiden toteutukseen. Sen sijaan näkemys erot he-
rättävät kysymyksiä siitä, onko tehtyjä valintoja perusteltu riittävän selvästi.

Maakuntakyselyn vastauksissa nostetaan esille mm. kysymys kansalais-
ten subjektiivisesta oikeudesta huippunopean laajakaistan mahdollistamiin 
palveluihin. Vastausten mukaan huippunopean laajakaistan puuttuminen 
aiheuttaa tiedollista syrjäytymistä ja asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. 
Tällä perusteella maakuntaliitoista on esitetty näkemys, että laajakaistan ra-
kentaminen kaikkien ulottuville on valtion tehtävä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on korostanut säädösten velvoittavuut-
ta, rakentamisen markkinaehtoisuutta ja tehtyjen politiikkalinjausten jatku-
vuutta. Laajakaista kaikille -hanketta tulee siten tarkastella laajemmin osana 
viestintäpolitiikkaa. Perusinfrastruktuurin rakentaminen ei kuulu valtiolle, 
eikä laajakaistahanketta ole toteutettu siitä lähtökohdasta. Rakentaminen 
muualle kuin sinne, missä on riittävästi kysyntää, olisi valtiontaloudellises-
ti kestämätöntä eikä edes realistista. Huippunopeaa kiinteää laajakaistaa ei 
ole kustannussyistä mielekästä rakentaa talouksiin, joiden sijainti on syr-
jäinen tai muutoin poikkeuksellinen.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen perusteella valtakunnallisella hank-
keella ei ollut tarkoitus edistää mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen 
tarjontaan laajemmin ja järjestelmällisemmin kuin toteuttamalla ne hank-
keet, joilla oli edellytykset liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan. 
 Laajakaista kaikille -verkot tuli rakentaa markkinakysynnän varaan. Tuki 
valtakunnalliseen Laajakaista kaikille -hankkeeseen pienentää kaupallisten 
yritysten investointimenoja ja -riskiä. Investointimenojen pieneneminen 
mahdollistaa tilaajilta perittävien maksujen alentamisen, mikä lisää kysyn-
tää. Kukin talousyksikkö päättää kuitenkin itse, hankkiiko se laajakaistan vai 
ei. Mitä joustavampaa tilaajaliittymien kysyntä on, sitä enemmän liittymän 
korkea hinta vaikuttaa tilaajan päätökseen. Kysyntä säilyy suurena korkeal-
lakin hinnalla, jos tilaajaliittymä on hankkijalleen jokseenkin välttämätön.

Digitalisaatio edistyi

Yhteiskunnalliset toimijat ovat huippunopeiden Laajakaista kaikille -verk-
kojen hyödyntäjinä palvelujen käyttäjän eivätkä niinkään digitaalisten pal-
velujen tarjoajan roolissa. Huippunopeiden laajakaistaliittymien kysynnän 
voidaan odottaa kasvavan sitä mukaa kuin digitaalisten palvelujen merkitys 
talouksille ja yhteiskunnalle kasvaa. Laajakaista kaikille -hankkeen valmis-
teluasiakirjoissa puhutaan yhteiskunnan merkittävistä hyödyistä ja kustan-
nussäästöistä, jotka syntyvät palvelujen digitalisoinnista.

Digitaalisten palvelujen tarjoaminen paikallisesti kuuluu kunnan toimi-

Maakuntaliittojen mielestä 
aluerajauksia olisi tullut tarkastella 
myös kansalaisten yhdenvertaisen 
kohtelun näkökulmasta

Hanke edisti digitalisaatiota 
välillisesti
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alaan. Ei ole estettä sille, että kunnat tarjoavat myös edellytyksiä digitaalis-
ten palvelujen käytölle, jos tietyt periaatteet toteutuvat. Kunta voi säännel-
lä toimialaansa joustavasti ja tarvittaessa sopeuttaa toimintansa eri aikoina 
uusien olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti29. Infrastruktuurin rakentami-
nen edistää kunnan mahdollisuuksia tarjota digitaalisia palveluja. 

Laajakaistakaistaverkosto pirstoutui 

Laajakaistarakentamiseen valtion talousarviosta myönnettävälle tuelle ja 
kustannusten tukikelpoisuudelle asetettujen ehtojen takia Laajakaista kai-
kille -hankkeen piiristä rajautui pois huippunopean laajakaistan poten-
tiaalisia asiakkaita. Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 artikla ja EU:n laajakaistasuuntaviivat on tarkoitettu estämään kilpailun 
vääristymistä. Tätä varten Viestintävirasto tekee laajakaistatukilain 6 §:ssä 
tarkoitetun markkina-analyysin. Siinä otetaan huomioon muiden asioiden 
ohella Viestintäviraston järjestämässä julkisessa kuulemisessa havaitut  tuen 
mahdolliset vaikutukset alueelle kaupallisesti tehtyihin investointisuunni-
telmiin ja investointeihin. Teleoperaattorit toteuttavat laajakaistaverkon 
rakentamisinvestointinsa omassa aikataulussaan ja harkintansa mukaan. 

Maakuntakyselyyn annetuissa vastauksissa tuodaan esille laajakaista-
liittymää haluavan kannalta harmillisia tilanteita, joihin EU:n säännöstön 
tiukka soveltaminen johtaa. Rakennettava huippunopea laajakaistaverk-
ko kulkee läheltä taloutta, mutta koska talous sijaitsee tukikelvottomaksi 
määritellyllä alueella, sillä ei ole mahdollisuutta hankkia liittymää. Myös-
kään mikään teleoperaattori ei tarjoa liittymää taloudelle. Maakuntaliittojen 
vas tauksissa esitettiin, että tällaisessa tapauksessa kilpailuun vetoava ope-
raattori olisi pitänyt velvoittaa tarjoamaan huippunopea laajakaistayhteys. 
Tukikelpoiset alueet ovat repaleisia ja Laajakaista kaikille -hankkeet niillä 
vaikeasti toteutettavia. Eräiden maakuntaliittojen mielestä tukikelvottomat 
alueet aiheuttavat paljon työtä ja epävarmuutta ja heikentävät kohtuuhin-
taisten laajakaistapalvelujen saatavuutta haja-asutusalueilla. 

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Euroopan komission kanta 
kilpailun vääristymiseen oli erittäin tiukka. Siksi tukea myönnettiin vain 
tarkkaan rajatuille harvaan asutuille alueille. Ministeriö on myöntänyt, et-
tä tuki kelpoiset alueet varsinkin Etelä- ja Länsi-Suomessa ovat pieniä. Ne 
ovat usein kuntien reuna-alueilla ja rajoittuvat naapurikuntien pieniin tuki-
kelpoisiin reuna-alueisiin. Jos kunnat eivät tee yhteistyötä hankealueiden 
yhdistämiseksi, ministeriön mukaan hankealueet jäävät pieniksi ja hanka-
lasti toteutettaviksi. Mikäli kunnassa jo laajakaistaverkkoja rakentaneet toi-
mijat eivät osallistu kilpailutuksiin, uudella toimijalla ei ole alueella edel-
lytyksiä kannattavaan liiketoimintaan edes julkisella tuella. Kysynnän on 
tullut olla riittävää kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta. 

Tarkastuksessa ei ole arvioitu, olisiko säännösten joustavampi tulkinta 
voinut aiheuttaa sellaisia olennaisia kilpailun vääristymiä, joiden estämi-
seksi kyseiset EU:n säännökset on annettu. Kilpailun vääristymien estämi-
sen yhtenä perusteena on tavoite edistää kuluttajien hyvinvointia ja Euroo-
pan talouden kilpailukykyä30. Tavoitetta vasten tarkasteltuna väite kilpailun 
olennaisesta vääristymisestä tarvitsee erityisiä perusteluja niissä tapauksis-
sa, joissa tilaajaliittymien tarjontavaje johtuu liiketoiminnan kannattamat-
tomuudesta ilman julkista tukea.

Kuulemismenettelyssä otettiin 
huomioon teleoperaattorien 
intressi, ei nopeaa laajakaistaa 
tarvitsevien intressiä

Tuettujen tietoverkkojen tuli 
sijaita alueilla, joille ei ole 
kaupallisesti kannattavaa 
rakentaa laajakaistaverkkoa 
ja joilla hankkeet eivät 
aiheuta häiriöitä kilpailulle
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Yritykset Hankkeet

Hankemäärä Uusi Vanha Yhteensä Yhteensä

1 6 2 8 8

2–3 3 0 3 8

4–6 2 3 5 24

7–9 4 1 5 40

14 1 0 1 14

21 0 1 1 21

26 0 1 1 26

Yhteensä 16 8 24 141

Taulukko 9: Uudet ja vanhat yritykset ja niiden toteuttamat, 30.6.2015 mennessä 
aloitetut hankkeet

Rakentamisen pirstoutumisella oli seurauksensa

Tukikelpoisten alueiden pirstoutuminen johti pirstoutumiseen verkkojen 
rakentamisessa sekä verkkojen omistuksessa, toiminnassa ja ylläpidossa. 
Kukin operaattori rakentaa verkkonsa ja järjestää niiden ylläpidon omal-
la tavallaan.

Hankekokonaisuuden hallinnan pirstoutumista voidaan kuvata hank-
keiden lukumäärän ja hankkeiden toteuttajien suhdetta kuvaavilla luvuilla 
(taulukko 9). Operaattorikyselyn perusteella kesäkuun loppuun 2015 men-
nessä vain kolme yritystä toteutti vähintään kymmenen hanketta. Kolman-
nes yrityksistä toteutti vain yhden hankkeen. Luvussa 2.2 käsitellään tämän 
vaikutuksia liittymien kohtuuhintaisuuteen. Laajakaistarakentamisen tuke-
mislain 4 §:n säännöksen perusteella tuettavat hankkeet tuli keskittää siten, 
että ne voidaan toteuttaa taloudellisesti edullisimmalla tavalla.

Laajakaista kaikille -hankkeiden 
toteuttamista ei voida pitää 
erityisen keskitettynä

3.5 Erisuuntaisista tavoitteista johtuvia 
jännitteitä ei hallittu riittävästi 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että Laajakaista kaikille -hanke 
sisälsi jännitteisiä elementtejä (kuviossa 3 sekä vaaka- että pystyakselilla). 
Jännitteitä oli ensinnäkin yhtäläisiin mahdollisuuksiin tähtäävän julkis-
hallinnollisen tavoitteiston ja viestintämarkkinoiden kehitysdynamiikan vä-
lillä. Valtion tavoitteena oli luoda yhtäläiset mahdollisuudet viestintäpalve-
lujen käyttöön kaikkialla Suomessa. Valtakunnalliset teleoperaattorit olivat 
keskittämässä liiketoimintaansa taajamiin ja olivat asettaneet langatto mien 
verkkojen rakentamisen ja markkinoinnin etusijalle. Alueilla, joilla Laaja-
kaista kaikille -hankkeita tuli vireille, langattoman laajakaistan tarjoajien 
tiedetään aktivoituneen määräaikaisten langattomien liittymien myynnissä 
sekä kuntapäättäjiin vaikuttamisessa, mikä vähensi kiinnostusta kiinteään 
laajakaistayhteyteen ja pienensi hankkeiden levinneisyyttä. Samalla Laaja-
kaista kaikille -hankkeiden toteutus jäi merkittävässä määrin voimavaroil-
taan selvästi pienemmille yrityksille.
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Tuen toteutus:
julkishallinnon toimijat

Yhtäläiset mahdollisuudet 
nopeiden tietoyhteyksien 

saatavuudessa

Kilpailua koskevat säännöt
EU-säännösten soveltaminen

Viestintämarkkinoiden 
dynamiikkaTietoyhteiskunta

Digitalisaatio
Liittymien saatavuus

Kuvio 3: Jännitteet Laajakaista kaikille –hankkeessa

Jännitteitä oli myös kilpailunäkökohtien ja julkishallinnon toimijoihin 
nojaavan toteutusmenettelyn välillä. Viestintäpalvelujen tarjontaan liittyvät 
kilpailunäkökohdat edellyttivät valtiontukien hyväksyttämistä EU:n komis-
siolla. Valtiontuki ei muuttanut verkon rakentamista kysynnän ja tarjonnan 
mukaan. Suomessa valmisteltu kuntien maksuosuusluokitus ohjasi rahoi-
tusta kuntiin, joiden osuus hankkeiden rahoituksesta oli 8 %. Tätä vaikutus-
ta vahvisti maakunnallisista kiintiöistä luopuminen 12.11.2012 voimaan tul-
leen lakimuutoksen perusteella. Muutos koski vain kansallista rahoitusta. 
Valtiontukijärjestelmät toteutettiin julkishallinnossa perinteisesti käytetyl-
lä tavalla. Lisäksi Euroopan maaseuturahaston varojen käyttö toi tukien hal-
linnointiin ja valvontaan EU:n varojen käyttöön sovellettavia menettelyjä. 
Seurauksena laillisuusnäkökohdat ja niitä varmistava kontrolli korostuivat.
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4 Onko laajakaistarakentamista 
koskeva raportointi ollut riittävää?

Hallituksen vuosikertomuksista ei saa riittävää tilannekuvaa Laajakaista 
kaikille -hankkeen toteutuksesta. Hanke on luonteeltaan hallinnonalarajat 
ylittävä, mikä korostaa tarvetta tarkastella hankkeen edistymistä kokoavasti. 
Valtakunnallisesta Laajakaista kaikille -hankkeesta pidettiin yllä kahta eril-
listä seurantajärjestelmää, mikä vaikeutti tarkastuksessakin luotetta vien tie-
tojen hankkimista hankkeen toteutuksesta. 

4.1 Viranomaisten tiedonhankinta 
Laajakaista kaikille -hankkeesta hajautui

Säädettäessä Laajakaista kaikille -hanketta koskevia lakeja31 lähdettiin yh-
täältä siitä, että Viestintävirasto toimii läheisessä yhteistyössä Maaseutu-
viraston kanssa EU:n maaseutuohjelmaan liittyviä laajakaistatukia myön-
nettäessä, ja toisaalta siitä, että Viestintävirasto ja Maaseutuvirasto seuraavat 
Laajakaista kaikille -hankkeita rahoitusvastuullaan olevien hankkeiden osal-
ta. Tuen myöntäminen, maksatus ja raportointi tapahtui Viestintävirastos-
sa ja maaseutuhallinnossa toisistaan erillään, virastojen omien käytäntöjen 
mukaan. Valtakunnallisesta Laajakaista kaikille -hankkeesta pidettiin yllä 
kahta erillistä seurantajärjestelmää. 

Maatalousrahastosta rahoitettuja Laajakaista kaikille -hankkeita seu-
rattiin Hanke 2007 -tietojärjestelmässä osana Manner-Suomen maa seudun 
 kehittämisohjelmaa 2007–2013. Seuranta kohdistui varainkäytön lisäksi Eu-
roopan komission päättämiin asioihin, joita olivat uusien ja säilytettyjen 
palvelujen määrä ja parantuneista palveluista hyötyneen maaseutu väestön 
määrä. Tiedot kerättiin Hanke 2007 -järjestelmään. Tarkastuksessa tehtyjen 
havaintojen perusteella voidaan arvioida, että toimintaa on organisoitu ja 
tuettu tietojärjestelmillä tarkoituksenmukaisesti. Työnjaon takia maaseutu-
hallinto ei kerännyt tietoja, jotka Viestintävirasto keräsi sen puolesta, kuten 
tietoja tilaajaliittymistä ja niiden hinnoittelusta. Tiedot olivat Maaseutu-
viraston käytettävissä paperilomakkeilla, joilla ne kerättiin.

Laajakaistarakentamisen tukemislain (1186/2009) 17 §:ssä tarkoitettu 
seurantarekisteri, jonka Viestintävirasto rakensi, sisältää tuenhakijoiden ra-
hoitus- ja maksatushakemusten tietoja sekä tietoja mm. laajakaistan tilaaja-
liittymien hinnoista, liittymismaksuista, kuukausimaksuista, kuntien laissa 
edellytettyä laajemmasta osallistumisesta laajakaistan rakentamisen rahoi-
tukseen sekä uusien teleoperaattorien käyttämistä liiketoiminta malleista ja 
niiden kannattavuusvaikutuksista. Viestintävirasto keräsi nämä tiedot myös 
maaseuturahaston varoin toteutetuista hankkeista. 

Viestintävirasto perusti em. seurantarekisterin Excel-työkirjana, ilman 
vahvoja tietojen eheyttä ja oikeellisuutta varmistavia kontrolleja ja valvon-
nan ja raportoinnin edellyttämää rakennetta ja toiminnallisuuksia. Vies-
tintävirasto ei täsmäyttänyt seurantarekisterinsä tietoja Maaseutuviraston 
hankerekisterin tietoihin eikä ottanut niitä seurantarekisteriinsä niin kat-
tavasti, että tietojen perusteella olisi voitu arvioida valtakunnallista hanket-
ta kokonaisuutena. Tämä sekä yritystietojen ja hankkeen toteutustietojen 

Laajakaista kaikille 
 -hankkeen seurantatietojen 
kerääminen eriytettiin 
kahteen eri järjestelmään

Laissa säädetty seurantarekisteri 
toteutettiin Viestintävirastossa 
Excel-työkirjana
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päivittämättömyys vaikeuttivat myös tarkastuksessa luotettavien tietojen 
hankkimista valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutuksesta. 
Tässä tapauksessa, kun valtionavustukset olivat ainutkertaisia ja ne oli käy-
tettävä kiireellisesti, Viestintävirasto olisi hyötynyt käyttövalmiista perus-
toiminnallisuudet ja -kontrollit sisältävästä valtionavustusten hallinnoin-
nin ja valvonnan tietojärjestelmästä. Sellaista ei kuitenkaan ollut olemassa.

4.2 Raportoinnissa eduskunnalle oli 
toivomisen varaa

Tilinpäätös- ja toimintakertomusraportointi

Euroopan maatalousrahastosta Laajakaista kaikille -hanketta varten saa-
duista varoista ja niiden käytöstä on raportoitu Maaseutuviraston tilin-
päätöksessä. Tiedot on koottu kohdassa 2.4 olevaan taulukkoon. Tilinpäätös-
tiedot ovat perustana myös valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 
§:ssä mainitulle tilinpäätökselle, joka esitetään hallituksen vuosikertomuk-
sessa (aikaisemmin valtion tilinpäätöskertomus). Tilinpäätös esitetään toi-
mintakertomuksen yhteydessä, ja näiden tekstit muodostavat yleensä pe-
rustan hallituksen vuosikertomusraportoinnille.

Maaseuturahastolle raportoidaan sen varojen käytöstä Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013 annettavissa vuosikertomuk-
sissa. Maaseuturahastolle esitettävät laskelmat tarkastaa lisäksi todentava 
viranomainen, jona rakennerahastokaudella 2007–2013 on toiminut tilin-
tarkastusyhteisö BDO Oy. Maa- ja metsätalousministeriöstä saadun tiedon 
mukaan vuoden 2016 aikana kootaan ohjelmakauden 2007–2013 loppu-
raportti, jossa käydään tarkemmin läpi myös Euroopan maaseuturahas-
tosta Laajakaista kaikille -hankkeeseen osoitettujen elvytysvarojen käyttö.

Tarkastuksessa ei ole käyty läpi Viestintäviraston, Maaseutuviraston, lii-
kenne- ja viestintäministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toiminta-
kertomusten ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2014 
vuosikertomusten kuvauksia Laajakaista kaikille -hankkeen toteutuksesta.

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomuksen merkitys laajakaistarakentamisen tukemisen 
raporttina korostuu sekä kokoavan luonteensa takia että siksi, että se maini-
taan laajakaistarakentamisen tukemislain perusteluissa esimerkkinä siitä, 
missä valtiontuella toteutettujen hankkeiden etenemisestä tulee raportoida32.

Hallituksen vuosikertomuksissa vuosilta 2010–2014 olevista tiedoista 
Laajakaista kaikille -hankkeiden etenemisestä ei muodostu kovinkaan sel-
keää kuvaa hankkeen etenemisestä kokonaisuudessaan. Hankkeesta ker-
rotaan vuotta 2014 lukuun ottamatta yksinomaan liikenne- ja viestintä-
ministeriön tekstiosuuksissa. Kertomusten keskeiset sanomat on koottu ja 
ryhmitelty seuraavaan taulukkoon (taulukko 10). Mukaan ei ole otettu tie-
toja kertomuksissa olevista taulukoista, jotka koskevat viestintäverkkojen 
palvelutasoa. Viimeksi mainituista tiedoista havaittiin, että vertailuvuoden 
(edellinen vuosi) luvut poikkeavat edellisen vuoden toteutumina raportoi-
duista luvuista. 

Hallituksen vuosikertomuksen 
tietojen perusteella kokonaiskuva 
hankkeen tuloksellisuudesta 
jää epäselväksi
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Vuosi, jota hallituksen vuosikertomus koskee

Asia 2011 2012 2013 2014

Tavoitteet ja säädökset
Laajakaista kaikille 
-hankkeen tavoitteet

Laajakaistatukilakia on 
muutettu rakennus-
aikaisen rahoituksen 
helpottamiseksi.

On tehty väliarviointi; 
sen tulosten perusteella 
alkuvuonna 2014 linja-
taan hankkeen jatkoa.

Kilpailutus
240 hanketta kilpailu-
tettu, toteuttaja valittu 
noin puoleen.

Maakuntaliitot ovat 
valinneet toteuttajan jo 
noin 170 hankkeelle.

Päätökset ja maksut

Viestintävirastoon 60 
tukihakemusta; tukien 
maksatus alkaa 2012.

Viestintävirasto ja 
ELY-keskukset ovat 
myöntäneet tuen yli 40 
hankkeelle.

Viestintävirastolta tukea 
50 hankkeelle 21,3 
milj. €, ELY-keskuksista 
tukipäätöksiä 15 milj. € 
arvosta.

Myönnetyillä 
valtuuksilla arvioidaan 
päästävän 70 000– 
80 000 kotitalouden 
saavutettavuuteen.

Tulokset

Kymmeniä hankkeita 
on rakenteilla. Ensim-
mäiset hankkeet ovat 
valmistuneet.

Valokuitua rakennettu 
noin 10 000 km tai  
7 250 km, mikä kattaa 
noin 27 700 kotitaloutta 
ja 5 000 yritystä.

Vuoden 2014 loppuun 
mennessä rakennetut 
verkot kattavat noin  
55 000 kotitaloutta.

Taulukko 10: Valtion tilinpäätöskertomuksista (2010–2011) ja hallituksen 
vuosikertomuksista poimitut Laajakaista kaikille -hanketta koskevat maininnat

Hallituksen vuosikertomuksissa Laajakaista kaikille -hankkeesta esitet-
tyihin määrälukuihin ei liity hankkeen edistymisen tilannetta ja hankkeen 
vaikutuksia selittävää tulosanalyysia. Vuosikertomukset eivät siten sisällä 
Laajakaista kaikille -hankkeesta valtion taloudellisen päätöksenteon ja yh-
teiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta olennaista syventävää tietoa33. Li-
säksi puutteena on pidettävä sitä, että hallituksen vuosikertomuksissa esite-
tään tietoja lähes yksinomaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alan 
toiminnasta ja sen tuloksista, jolloin maaseutuhallinnon osuus jää hyvin vä-
hälle huomiolle.

Väliarviointiraportit

Hallituksen vuosiyhteenvedoista poiketen valtakunnallisesta Laajakaista 
kaikille -hankkeesta tehdyissä väliarviointiraporteissa tuodaan esiin pää-
osin ongelmia. Väliarviointeja on tehty kaksi. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö valmisteli keskustelumuistiot (päivätty 26.5.2011 ja 26.6.2013), joista 
se pyysi lausunnot (LVM/978/07/2011; LVM/1193/07/2013) usealta sadal-
ta yhteisöltä. Niihin kuului ministeriöitä, valtion virastoja ja laitoksia, maa-
kuntaliittoja ja kuntia sekä eri järjestöjä ja liittoja, yliopistoja ja yrityksiä. 
Ministeriö on laatinut lausunnoista yhteenvedot (2.9.2011; 30.8.2013). Niis-
tä on pyritty tiivistämään keskeisin sisältö taulukkoon 11 siinä järjestyk-
sessä kuin niiden antajien viestit kerrotaan yhteenvedoissa. Koska yhteen-
vedoissa on pyritty välttämään toistoa, taulukosta todennäköisesti puuttuu 
asioita, jotka edellinen lausunnonantaja on jo sanonut.

Väliarvioinneissa tuodaan esiin havaittuja ongelmia erityisesti rahoi-
tuksen riittävyydessä, tuen tarpeessa, rakentamista koskevissa rajauksis-
sa ja hallinnon byrokratiassa. Ongelmat ovat jokseenkin samansisältöisiä 
kuin ne, joita maakuntaliitot esittivät tarkastuksen yhteydessä tehdyssä 
maakuntakyselyssä.
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Hallinto Rahoitus Rakentaminen

Kunnat VA1: Byrokratia

VA1: Tuen osuus; kunnan rahoitus; 
kuntien takaukset ennakkomaksut 
tuensaajille; kotitalousvähennys 
tms. tuki; teleyritysten rahoitus-
osuus; kaikille liittymille sama hinta

VA1: Vapaa-ajan asunnot mukaan; 
rakentajista pulaa; langattomatkin 
verkot tukikelpoisiksi
VA2: Vanhojen linjojen purku hei-
kentää palvelua

Yritykset
VA1: Byrokratia
VA2: Kilpailua tietoliikenteeseen; lii-
kesalaisuudet (turvattava); hallintoa 
keskitettävä ja koordinoitava

VA1: Pienten teleyritysten rahoitus; 
ei televeroa
VA2: Liittymismaksujen ja palvelui-
den hinnoittelu

VA1: Langattomatkin verkot 
tukikelpoisiksi; ei kuntaomisteisia 
toteuttajia 
VA2: Langattomatkin verkot tu-
kikelpoisiksi; hankkeesta tilanne-
kuva; sijoituslupien myöntämistä 
harmonisoitava; liiketaloudelliseen 
osaamiseen huomiota; vanhojen 
linjojen purku heikentää palvelua

Maakuntaliitot
VA1: Byrokratia; epäselvät ohjeet
VA2: Tukikelpoisuuden tarkastus 
maksuvaiheeseen; tavoitteiden 
saavuttamista kuvattava

VA1: Kotitalousvähennys tms. tuki; 
kuntien jako maksuosuusluokkiin; 
kunnan rahoitusosuus 
VA2: Kuntien rahoitusosuudet 
(epätasa-arvoa)

VA1: Langattomat verkot myös 
tukikelpoisiksi; väliinputoajat (mus-
tat pisteet)

Muut VA1: Kaikille liittymille sama hinta
VA2: Enemmän yhteisrakentamista; 
rakentamiskäytännöt (kevyem-
miksi)

Valtion 
 viranomaiset

VA1: Rahoituspäätökset Viestintä-
virastoon; tukikelpoisuus ja kahden 
kilometrin säännöt (vaikeita) 
VA2: Hanketta jatkettava 2015 
jälkeenkin; ELY-lausuntopyynnöt 
priorisoidaan

VA1: Maakunnalliset kiintiöt (tar-
peen); televerkon tasausmaksuja 
harkittava; tiedotettava hinnoista; 
EU-rahoitusta hyödynnettävä; 
pienten teleyritysten rahoitus 
VA2: Turvattava 22 %:n kuntien 
rahoitus 2014 jälkeen

VA1: Tilaajaliittymiä myös 
jälkikäteen; verkkorakenne pirstou-
tunut; tiukat rakentamissäädökset 
(tarpeen)
VA2: Ei kahden kilometrin 
 vähennystä; vapaa-ajan asunnot: 
puolesta ja vastaan

Taulukko 11: Tiivistelmä väliarviointiyhteenvedoista (VA1 tarkoittaa ensimmäistä 
väliarviota ja VA2 toista)





Liite: Miten tarkastettiin
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja min-
kälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tavoitteena oli selvittää, kuinka tuloksellisesti valtion viranomaiset toteut-
tivat valtakunnallista Laajakaista kaikille -hanketta. 

Tarkastuksen kohde

Tarkastus kohdistui liikenne- ja viestintäministeriön (LVM), Viestintä-
viraston, maa- ja metsätalousministeriön (MMM), Maaseutuviraston  (Mavi) 
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) toimintaan 
valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutuksessa sekä hank-
keesta raportoinnissa. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot LVM:ltä, 
MMM:ltä, Viestintävirastolta ja Mavilta, jotka kaikki antoivat lausunnon. 
Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastus-
kertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät 
tarkastus viraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Mitkä ovat laajakaistarakentamisen menot valtiol-
le ja onko panostuksella saatu aikaan käyttäjilleen 
kohtuuhintaisia liittymiä?

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit: Valtion talousarviossa hankkeelle myönne-
tyt valtuudet ja määrärahat sekä kotitalousvähennyk-
sen määräytymissäännökset. 

Aineistot: Viestintäviraston ja Mavin internet-sivut ja 
tilinpäätökset, vastaukset hankkeen tuensaajille teh-
tyyn kyselyyn (operaattorikysely), tiedot haastatteluis-
ta LVM:ssä, MMM:ssä, Viestintävirastossa, Mavissa ja 
eräiden tuensaajien puhelinhaastatteluista sekä vero-
hallinnon tiedot kotitalousvähennyksestä. Operaatto-
rikyselyyn vastasivat kaikki tuensaajat.

Analyysimenetelmät: Jo tilintarkastettuina valtuuk-
sien ja määrärahojen käyttötiedot vain esitetään. Tu-
ki kotitalousvähennyksen kautta arvioitiin verottajan 
kunakin verovuonna soveltamien sääntöjen mukaisesti 
ja ottaen huomioon toteutumatieto vähennyksen hyö-
dyntämisestä. 
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2. Mitä olennaisia ongelmia toimeenpanossa on ol-
lut ja miten valtion viranomaiset ovat niihin vas-
tanneet?

3. Ovatko Viestintävirasto ja liikenne- ja viestintä-
ministeriö raportoineet eduskunnalle ja muille 
sidosryhmille riittävästi laajakaistarakentamisen 
ongelmista ja tilanteesta?

Kriteerit: Valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hank-
keen tavoitteiden saavuttamista haittaavat asiat. Ta-
voitteet esitetään asiakirjoissa: ”Laajakaista kaikki-
en ulottuville – kansallinen toimintasuunnitelma” 
(15.9.2008)34, Euroopan komission päätökset 6.5.2010 
(K[2010]3062; Valtiontuki N 62/2010 – Suomi) ja 
7.9.2012 (C[2012]6182; Valtiontuki SA.34290 [2012/N] 
– Suomi) sekä niihin liittyvä hallituksen lakiesitys edus-
kunnalle (176/2009 vp) ja sen perusteella säädetyt lait 
(1186 /2009 ja 1187/2009) muutoksineen.

Aineistot: Tiedot kohdassa 1 mainituista haastatteluis-
ta, laajakaistahankkeen väliarviointiasiakirjat, Viestin-
täviraston seurantarekisteri ( jäljempänä seurantarekis-
teri), Mavin hankerekisteri, tiedot em. viranomaisten 
internet-sivuilta, vastaukset kyselyyn maakuntaliitoil-
le (maakuntakysely) ja operaattorikyselyyn, Patent-
ti- ja rekisterihallituksen yritystietojärjestelmän tie-
dot ja kantelut laajakaistahankkeesta Valtiontalouden 
tarkastusvirastolle. Maakuntakyselyyn vastasi 16 maa-
kuntaliittoa (84 %).

Analyysimenetelmät: Haastattelutiedot analysoitiin ja 
tehdyt päätelmät annettiin haastateltujen arvioitavak-
si. Laskentaan ja luokitteluun perustuvat analyysit teh-
tiin taulukkolaskennassa yhdenmukaisesti ryhmitelty-
jen kyselyn vastaustietojen (rakentamistyö, liittymien 
kohtuuhintaisuus, viranomaistoiminta) perusteella. 

Kriteerit: Tilinpäätösraportointia koskevat vaatimuk-
set valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1998) 
ja asetuksessa (1243/1992), hallituksen esitys eduskun-
nalle (176/2009 vp).

Aineistot: Viestintäviraston ja Mavin tilinpäätösasia-
kirjat vuosilta 2010–2014, niitä koskevat tilintarkas-
tuskertomukset, Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelmasta 2007–2013 annetut vuosikertomukset 
ja tarkastuskertomukset vuosilta 2012–2014, valtion ti-
linpäätöskertomukset 2010–2011 ja hallituksen vuosi-
kertomukset 2012–2014.

Analyysimenetelmät: Eri vuosien toimintakertomuk-
sista tarkastettiin laajakaistan rakentamista kuvaavat 
osuudet ja luokiteltiin havainnot niiden sisältöjen pe-
rusteella muodostettuihin ryhmiin.
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Tarkastuksen toteutusaika

10.12.2014–11.5.2016

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät ylitarkastaja Juhani Kahelin (28.11.2014–4.1.2016) ja 
tilintarkastusneuvos Matti Mattila (28.11.2014–11.5.2016). 

Haastattelut suoritettiin 5.2.2015 ja 19.5.2015–8.1.2016. Liitteen 1 taulu-
kon kohdassa 1 ja 2 mainittu operaattorikysely ja maakuntakysely tehtiin 
mainitsemisjärjestystä vastaavasti 18.8.–9.10.2015 ja 17.3.–12.5.2015. Seuran-
tarekisteristä käytettiin ajankohdilta 14.4.2015 ja 31.8.2015 olevia kappalei-
ta. Viimeisimmät tarkastuksessa huomioon otetut seurantarekisterin tiedot 
ovat ajankohdalta 11.2.2016.

Tarkastusta ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Leena Juvonen. 
 Tarkastuskertomuksen laadunvarmistajana toimi tuloksellisuustarkastus-
johtaja Jarmo Soukainen. Kotitalousvähennyksen laskentateknisen oikeel-
lisuuden varmistamisessa on käytetty verohallinnon asiantuntijaa.

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset

Useat tarkastuksen keskeisistä tuloksista perustuvat operaattorikyselyn 
vastauksiin. Ne pyydettiin vain tuensaajilta, joilla Laajakaista kaikille -ver-
kon rakentamisen konkreettiset rakennustyöt olivat alkaneet viimeistään 
30.6.2015. Projekteja on käynnistynyt myös tämän jälkeen, ja Euroopan ko-
missio on hyväksynyt tukiohjelman jatkon vuoden 2019 loppuun asti.

Operaattorikyselyn vastausten ja niiden analysoinnin virheettömyy-
den varmistamisesta huolimatta saatuihin tuloksiin liittyy seuraavia epä-
varmuustekijöitä. 

 – Hallinnollisen taakan minimoimiseksi tuensaajat vastasivat kyselyyn 
kaikkien toteuttamiensa hankkeiden osalta. Täten vastaukset edusta-
vat keskiarvoja ja myös keskiarvojen keskiarvoja. 

 – Tuensaajat saivat käyttää tarkkojen lukujen sijasta myös arviota, 
mutta arvion käytöstä oli kerrottava. 

 – Koska Viestintäviraston seurantarekisteristä puuttui tietoja ELY-kes-
kusten kautta myönnetystä tuesta, operaattorikyselyn  vastaukset 
kohdistettiin maakunnille ja kuntaryhmille tuensaajien toteutus-
vastuulla olevien hankemäärien perusteella. Tästä  aiheutuu merkit-
tävää epätarkkuutta kunnan maksuosuusluokan ja  maakunnan mu-
kaan laskettuihin summalukuihin – kuten verkon pituuteen, verkon 
rakentamismenoihin ja potentiaalisten ja jo tilattujen liittymien mää-
riin. 

 – Edellä mainituista syistä arvio kotitalousvähennyksen kautta anne-
tusta tuesta ei ole tarkka. Arvio perustuu 3 100 euron menoon. Vä-
hennysoikeudessa tapahtuneiden muutosten takia vähennykset 
pyrittiin kohdistamaan oikealle vuodelle, jona käytettiin seuranta-
rekisteriin merkittyä hankkeen arvioitua valmistumisvuotta.
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