Intervention nimi
Laajakaistainvestoinnit
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (Art. 68)
Alueellinen kattavuus
Tukikelpoisiksi määritellyt Manner-Suomen maaseutualueet.
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehittämisen
edistäminen maaseutualueilla, sisältää biotalouden ja kestävän metsätalouden (Art. 6 (h) ja LIITE I).
Tulosindikaattorit (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R. 34 Connecting rural Europe: Maaseutuväestön osuus, joka hyötyy palvelujen ja infrastruktuurin
saatavuuden parantamisesta CAP:n tuella
Tuensaaja
Tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, mm. kunnat, yhdistykset,
järjestöt, osuuskunnat ja operaattorit.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin / Toimenpiteen kuvaus
Euroopan unionin tavoitteet: vuoteen 2025 mennessä ”Eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa
kuin maaseudulla olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja
joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa. Kaikilla keskeisillä sosioekonomisilla toimijoilla tulisi
olla mahdollisuus käyttää erittäin suuren kapasiteetin yhteyksiä, joiden avulla käyttäjät voivat siirtää dataa 1
gigabitin tiedonsiirtonopeudella sekunnissa”.
Toimenpide vastaa mm. Green deal –tavoitteeseen: Edistetään tietämystä ja sen jakamista, innovointia sekä
digitalisointia maataloudessa ja maaseutualueilla sekä tuetaan niiden käyttöä
-

-

Edistetään ja tuetaan investoinnein seuraavan sukupolven laajakaistayhteyksien laajentamista
maaseutualueille ja syrjäisille alueille Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvän
tavoitteenmukaisesti eli pyrkien varmistamaan nopean laajakaistan 100 % kattavuus vuoteen 2025
mennessä. Samalla on tärkeää varmistaa yhteisvaikutukset EU:n muun rahoituksen sekä kansallisen
rahoituksen kanssa.
Suomelle ovat hyvin tyypillisiä laajat, harvaan asutut alueet, ja NGA-yhteyksien eli seuraavan
sukupolven laajakaistayhteyksien kattavuus on maaseutualueilla heikko. Siksi tarvitaankin julkista
tukea, jotta saavutetaan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvä tavoite, joka koskee nopean
laajakaistan 100 % kattavuutta vuoteen 2025 mennessä

Toimenpiteen tavoitteena on huippunopean laajakaistan saatavuuden parantaminen maaseutualueilla.
Toimenpiteessä toteutetaan ns. kyläverkkoinvestointeja. Niillä lisätään maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja
parannetaan yritysten toimintamahdollisuuksia. Kyläverkolla tarkoitetaan tilaajayhteysverkon rakentamista

tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Kyläverkkohankkeita toteutetaan maaseutualueilla,
joilla huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakenneta.
Tukikelpoisuusedellytykset
Tukikelpoisuusehdot määritellään tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä.
Tuen ehdot määräytyvät komission asetus (EU) N:o 651/2014 art. 52 mukaisesti.
Tuki myönnetään investointihankkeille. Hankkeessa voidaan tehdä investointeja laajakaistainfrastruktuurin
rakentamiseen, parantamiseen ja laajentamiseen, passiivisen laajakaistainfrastruktuurin sekä laajakaistan ja
julkisten sähköisen hallinnon ratkaisujen saatavuuden parantamiseen liittyen. Tuki maksetaan avustuksena
hankkeen toteuttajalle.
Tuettu tietoliikenneverkon rakentaminen on teknologiariippumatonta, mutta edellytyksenä on, että verkko
takaa 1 Gbit/s nopeudella toimivan yhteyden. Rakennettu tietoliikenneverkko on tuen saajan omistama ja
tuen saaja sitoutuu pitämään verkon tuen myöntöhetkellä tarkoitetussa käytössä asetuksen xx artiklan x
kohdan mukaisesti.
Tuetun verkon toteuttajan on tarjottava muille operaattoreille mahdollisimman laajat aktiiviset ja passiiviset
tukkutason käyttöoikeudet oikeudenmukaisin ja syrjimättömin ehdoin.
Toimenpiteen mukainen tuki koskee pieninfrastruktuureja maaseutualueilla. Pienimuotoiset
infrastruktuurihankkeet eivät yleensä kohdistu LAU 2-tason aluetta (NUTS 5) suuremmalle alueelle. Tämä
taso vastaa yleensä kunnan käsitettä. Lähtökohtana on, että laajakaistapalvelun käyttäjä hankkii tarvitsemansa
tilaajaliittymän (talokaapeli) omalla kustannuksellaan.
Investointi on tehtävä alueella, jolla ei ole samaan luokkaan kuuluvaa infrastruktuuria (joko
peruslaajakaistaverkkoa tai NGA-verkkoa) ja jolla tällaista infrastruktuuria ei todennäköisesti kehitetä
kaupallisin ehdoin kolmen vuoden kuluessa suunnitellun tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta, mikä on
myös varmistettava avoimella julkisella kuulemisella.
Tuki on myönnettävä avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän tarjouskilpailumenettelyn perusteella (ELYkeskuksen hakumenettely).
Tässä toimenpiteessä ei voida tukea pelkästään runkoverkon rakentamista.
Tukea ei myönnetä
-

-

yksityisten henkilöiden tai yksittäisten maatilojen tietoliikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita;
yritysten investointi- tai kehittämishankkeita, joihin myönnetään tukea luvun 8.2.3 mukaisesta
investointitoimenpiteestä ja luvun 8.2.4 mukaisesta tila- ja yritystoiminnan kehittämisen
toimenpiteestä;
investointeja alueilla, joilla on olemassa tai sinne ollaan suunnittelemassa vastaavan nopeuden
tarjoavaa yhteyttä (valtiontukisäännöt).

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
hankkeen toteuttamiseen.
Investointiin haettavan tuen määrä
Tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista
voi olla enintään 2 000 000 euroa, jonka yli meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.

Tuen muoto ja tukitaso
Tuki myönnetään avustuksena.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksessa määritellyn investointeja koskevan
enimmäistukitason [75 %] (art. 68(4)) ja kyseiseen investointiin sovellettavien valtiontukisääntöjen
enimmäistukitasojen ja tuen mahdollisten enimmäismäärien yhteensovittamista.
Valtiontukisäännöt
Jos tuki muodostuu valtiontueksi, tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä
Luettelo:
(tapauksessa joka ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 42 artiklan
soveltamisalaan).
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattorit
Suunnitellut
2021
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Määrien oikeutus
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

O.19 Number of
supported
operations for
infrastructures

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2021
53 000 000 €

2022

2023

2024

2025

2026

2027

