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1. Hakija 

 

Leader Kyläkulttuuria tuntureitten maassa 

Isopalontie 2, 95900 Kolari 

Vastuuhenkilö: toiminnanjohtaja Nina-Maria Möykkynen, 040 579 0639 

 

Kuitua Pohjoiseen –tiedonvälityshanke toimii Lapin Leader-ryhmien sekä Koillismaan Leader-ryhmän 

osalta Posion kunnan alueella alueilla. Lapin Leader –ryhmiä ovat Leader Kyläkulttuuria tuntureitten 

maassa ry, Leader Pohjoisin Lappi, Leader Outokaira tuottamhan ja Peräpohjolan Leader ry. Hanke 

toteuttaa Leader-ryhmien paikallisten kehittämisstrategioiden viitoittamia toimenpiteitä ja tavoitteena 

on lisätä alueen elinkeinollisia mahdollisuuksia, kylien viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta tarjoamalla 

tiedotusta kyläverkkojen perustamisesta ja muista tietoliikennemahdollisuuksista. Leader-ryhmillä on 

monipuolista osaamista yhteistyöhankkeiden toteutuksesta (mm.  Lapnet-hanke, PKV-hanke).  

 

Hankkeen hallinnoijana on Kyläkulttuuria tuntureitten maassa (KKTM) ry. Yhdistyksen 

toiminnanjohtaja toimii hankkeen vastuuhenkilönä. Sekä KKTM ry:llä että muilla hankkeen Leader-

ryhmillä on vuosien kokemus ja riittävä ammattitaito hankkeiden toteutuksesta. KKTM ry:n kirjanpito 

ja palkanlaskenta on ulkoistettu Lapin Tulostieto Oy:lle, josta hankintaan myös Kuitua Pohjoiseen -

hankkeen kirjanpito ja palkkahallinto.  

 

Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, jonka tehtävänä on mm. hankkeen toimenpiteiden 

toteutuksen organisointi ja johtaminen, tiedottaminen ja kyläverkko- ja laajakaista-asiantuntemuksen 

tarjoaminen sekä hankkeen ohjausryhmän sihteerinä toimiminen. Projektipäällikön työ ajoittuu vuoden 

2016 alusta n. 2,5 vuotta eteenpäin. Projektipäällikön avuksi palkataan tarpeen mukaan 

projektityöntekijä, joka varataan hankkeeseen ns. kokoaikaisena resurssina: projektityöntekijä    

voidaan palkata aluekohtaisesti hankkeen aikana toteuttamaan kunkin Leader–ryhmän alueella 

toteutettavia toimenpiteitä. Projektityöntekijän tehtävänä on avustaa hankkeen toteutuksessa ja 

tiedotuksessa paikallisista lähtökohdista käsin. Projektityöntekijän alueittainen palkkaaminen 

vahvistaa kunkin alueen erityispiirteiden huomioonottamista ja yhteistyötä kylien, toimijoiden ja 

hankkeen välillä sekä tehostaa myös hankkeen matkakustannuksia. Projektityöntekijältä edellytetään 

kokonaisvaltaista näkemystä laajakaista-asioista sekä tietoliikenteestä. Projektihenkilöstö tekee tiivistä 

yhteistyötä keskenään. 

 

Hankkeen tärkeänä työkaluna toimivat myös tarpeen mukaan (kylien kyläverkkojen kiinnostuksen 

mukaan) rekrytoitavat kylä/kyläkuntakohtaiset kylätiedottajat, joille maksetaan kylä- ja 

asukaskohtaisesta tiedottamisesta aiheutuneet kulut sekä palkkio pohjautuen tehtyihin 

paikkakohtaisiin tiedottamistoimenpiteisiin.  
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Hankkeen ohjausryhmä 

Varsinainen jäsen/varajäsen: 

Anna-Kaisa Teurajärvi, Lapin ELY-keskus/Inka Ahonen, Lapin ELY-keskus 

Nina-Maria Möykkynen, KKTM r.y./Jaana Hangasvaara, KKTM r.y. 

Anne Anttila, Outokaira tuottamhan r.y./Hilkka Konttaniemi, Outukaira tuottamhan r.y, 

Laura Vilander, Peräpohjolan Leader r.y./Jonna Kokko, Peräpohjolan Leader 

Hanna-Leena Talvensaari, PLL/Annika Kostamo, PLL 

Heli Palo, Kinisjärvi-Vuoman kyläverkko/Tapani Haapasaari, Saaripudas-Äkäsjokisuu kyläverkko 

Jussi Rantamo, Tähtikuitu Oy, Sodankylä/ Antero Isola 

Johanna Koivumaa, Kolarin kunta/Asta Hakso, Kolarin kunta 

 

 

 

Yhteistyökumppanit 

 

● Lapin liitto, tuo tietoa uusista sähköisistä toimintamalleista ja runkoverkon rakentamisen 

etenemisestä  

● Alueen kunnat: osallistuvat kyläverkkohankkeiden hallinnolliseen suunnitteluun (esim. hakija, 

omistaja, rahoitus), tiedottamiseen ja koordinointiin niillä alueilla missä on kunnan rakentama 

valokuitu, mutta joka ei kata jokaista kylää 

● Teleoperaattorit 

● Kylien neuvostot: kokoavat kylät, muodostavat kunnan kylien yhteisen näkemyksen ja 

neuvottelevat kuntien kanssa kyläverkkohankkeista yhdessä projektipäällikön kanssa 

● Alueen kyläyhdistykset: osallistuvat kyläkohtaisten tiedotustilaisuuksien järjestämiseen ja 

avustavat kylätiedottajien hankinnassa ja talosta taloon – tiedottamisen suunnitteluun 

● Kuntayhtiöt tms. 

● Lapin ELY-keskus: kyläverkkohankkeiden rahoitus 

● Muut kyläverkkoihin, sähköisiin palveluihin ja laajakaistaan liittyvät hankkeet, esim 

DigimpiLappi-hanke ja Lapin Leadereiden yhteinen tiedotushanke Lapin Keino 

 

2. Hankkeen tarve ja tausta 

 

Lapissa on toteutettu edellisellä ohjelmakaudella 2007-2013 kolme tiedonvälityshanketta, Laajakaistaa 

kyliin -hanke, Kuitua Tunturiin -hanke ja Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappin -hanke. Toteutunutta laajakaista-

tiedottamistyötä on perusteltua jatkaa koko Lapin maakunnan laajuisena yhtenä tiedottamishankkeena, 

jossa Leader-ryhmät omalla verkostoillaan ja kontakteillaan pystyvät tavoittamaan alueensa toimijat ja 

keskeiset sidosryhmät kylien edustajineen. 

 Kyläverkkotietous on vietävä mahdollisimman lähelle ihmistä ja usein tarvitaan useita kontakteja ja 

toistuvaa tiedottamista viestin perille saamiseksi. Myös hankkeen ja hankehenkilöstön rooli neuvovana 

nivelenä on äärimmäisen tärkeää ketjussa, joka syntyy, kun aletaan rakentaa prosessia, jonka 

tavoitteena on kyläverkkohanke. Lapin ihmisillä on tahtoa olla mukana uusimmassa kehityksessä, mutta 
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prosessin vaativuus ja rakentamiskustannusten kalleus sekä itse laadukas rakentaminen tarvitsevat ns. 

laajakaistalähettiläitä kentällä.  

 

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä 1: Koulutus ja tiedotus 

sekä alatoimenpidettä 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet. Hanke toteuttaa myös Leader-ryhmien 

kehittämisstrategioita 2014–2020. Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan: 

Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. Maaseudun yritystoiminta 

monipuolistuu työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat 

 

Lappi toimintaympäristönä on laaja ja toimijoiden yleistavoitteet kyläverkkojen edistämisessä ovat 

yhteneväiset. Tarvitaan samanaikaisesti monen tasoista tiedottamista sekä edunvalvontaa 

kyläverkkojen rakentamisen edistämiseksi. Kuitua Pohjoiseen -hanke edesauttaa ja yhtenäistää 

valokuituverkon toteutusta alueella. 

 

Tulevaisuudessa Pohjois-Suomen kasvuodotus kohdistuu mm. kasvavaan matkailuun, älypalvelujen 

(digitalisaation, robotiikan) ja teollisen internetin kehittymiseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin sekä 

lisääntyviin kansainvälisiin yhteyksiin. Lapissa on suunnitelmia hyödyntää alueen arktista sijaintia 

muun muassa erilaisten älypalveluiden testialustoiksi mm. liikenteen ja liikkuvuuden osalta. 

Odotettavissa ja nähtävissä olevan Barentsin alueen ja kansallisen arktisen strategian valossa Suomen 

ja erityisesti Lapin lisääntyvä kansainvälinen kauppa, liikenne ja logistiikka tulevat tarvitsemaan 

parempia tietoliikenneyhteyksiä. Myös julkinen sektori tarvitsee sähköisten palveluiden kehittämiseen 

hyviä tietoliikenneyhteyksiä. Tästä syystä laajakaistainfran rakentaminen tulisi olla yhtälailla 

perustarve kuin on vaatimus toimivista vesi-, viemäri- ja sähköverkoista. Unohtaa ei sovi myöskään 

sosiaali- ja terveysuudistusta ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista verkon kautta. 

 

Kiinteät runkoverkot ovat edellytys Pohjois-Suomen kehittymiselle ja mahdollistavat myös 

kyläverkkojen syntymisen. Kyläverkkoja on toteutettu ja tullaan toteuttamaan eri tavoin ja 

tiedottaminen sekä sen eri menetelmät riippuvat kylien tarpeista sekä mahdollisesti jopa kylien 

asenneilmapiiristä. Aiemmissa tiedottamishankkeissa havaittiin erittäin toimiviksi ns. kylätiedottajat, 

jotka ovelta ovelle veivät tietoa kädestä pitäen kotitalouksiin valokuidusta. Kylätiedottajien rooli on 

ollut erittäin merkittävä, kun uutta kyläverkkoa on ruvettu suunnittelemaan ja asukkaita on aktivoitu 

asiaan. 

 

Tietoa tarvitaan myös langattomien yhteyksien kehittymisestä Lapissa. Sonera ja DNA ovat yhdistäneet 

kapasiteettiaan sekä laitekantaansa joten korkeamman taajuuden 4G-verkot tulevat tarjoamaan 

parempia nopeuksia aivan lähialueilla, mutta niiden kantavuudet taas supistuvat suppeammalle 

alueelle. DNA ja Sonera ovat perustaneet Suomen Yhteisverkko Oy -nimisen yhtiön, jonka uusi verkko 

rakennetaan LTE Advanced -radioverkkotekniikalla, josta löytyy 4G:n lisäksi tuki myös vanhemmille 

päälaitteille eli 3G:lle ja GSM:lle. Mediassa tiedonsiirtonopeuksiksi Yhteisverkko lupaa taajamissa 300 

Mbit/s ja harvemmin asutuilla alueilla 150 Mbit/s eli nykyisiin nopeuksiin verrattuna jopa 

kymmenkertaiset. Tarjolla on myös ns. ”kiinteä langaton verkko”, jota tarjoaa mm. Ukkoverkot. Tämä 

verkko on tarkoitettu pelkästään internetille eikä sen kautta kulje puheluita. Lapin kunnat ja kylät 

tarvitsevat siis ajantasaista tietoa langattomien verkkojen todellisesta kantavuudesta, kuuluvuuksista 
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ja nopeuksista sekä tietoa siitä, millainen tietoliikenneinfra on kullekin kylälle paras ratkaisu. Myös 

kupariverkkojen alasajo kiihtyy hankkeen aikana.  Poistuvan kupariverkon korvaaminen yksinomaan 

mobiiliverkoilla ei ole Lapin näkökulmasta kestävä ratkaisu. Valokuitua tarvitaan varsinkin pitkien 

etäisyyksien ja maastoesteiden vuoksi. 

Maaseuturahaston tuella on tällä ohjelmakaudella tarkoitus toteuttaa maaseutualueilla pienimuotoisia 

tietoliikenneinfrastruktuuri-investointeja eli kyläverkkoja alueilla, joihin yhteyksiä ei rakenneta 

markkinaehtoisesti. Laadukkaiden kyläverkkohankkeiden hakemusten ja rakentamisen 

käynnistämiseksi tarvitaan konkreettista tiedottamistyötä heti ohjelmakauden alusta, jotta 

asianmukaisesti valmisteltuja kyläverkkohakemuksia voidaan odottaa viranomaiskäsittelyyn. 

 

Varsinkin laajakaistaan liittyvän markkinointiviestinnän on hyvä olla paikallisen koordinaattorin 

kontrollissa, jotta tiedottaminen onnistuu tuloksekkaasti. Tarvitaan taho, joka koordinoi, hoitaa 

yhteydenpidon ja toimii rajapintana rakentajan ja loppukäyttäjän sekä rahoittajan välillä.  

Joka tapauksessa tarvitaan asiantuntevia avainhenkilöitä, jotka vievät tiedon laajakaistasta suoraan 

käyttäjälle juuri hänen tarvitsemassaan ja ymmärtämässään muodossa.  

 

Osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksista tiedottamista on lisättävä, jotta vaihtoehtoiset toimintamallit 

voisivat nousta esille pohdintaan ja mahdolliseen toteutukseen. Tällä hankkeella pyritään aktivoimaan 

paikallisia toimintamalleja, joilla pyritään löytämään kyläkohtaisia verkkoratkaisuja. Samalla 

tiedotetaan kyläverkon rahoitusmahdollisuuksista. Kyläverkon kokoaminen toteuttamiskelpoiselle 

hankeasteelle, jossa päätetään hakija, toimenpiteet, kustannukset, mahdollinen yksityinen 

rahoitusosuus jne. vie oman aikansa ja tähän työhön on syytä osoittaa resurssia neuvomalla ja 

tiedottamalla mahdollisuuksista. Verkkoratkaisuista ja niiden toteutumismahdollisuuksista 

alueellamme tulee uusin tieto koota yhteen ja rakentaa niistä Lapin potentiaalisiin kyläkohtaisiin 

ratkaisuihin tietopaketti, joiden avulla kylät voivat suunnitella jatkotoimenpiteitä. Parhaassakin 

tapauksessa kyläverkko toteutuu Lapissa mahdollisesti monin eri ratkaisuin. 

 

Lapissa tarvitaan paikallisista lähtökohdista tehtävää tiedottamista laajakaistasta. Tarve on sekä 

yleisviestinnälle että kyläkohtaisille tilaisuuksille. Hanke tulee auttamaan tiedon jakamisessa sekä 

asukkaiden aktivoimisessa, jotta tarjouksen tekijä tulee saamaan mahdollisimman kustannustehokkaan 

verkon ja asukkaat osaavat arvioida liittymispäätöksensä oikeassa mittasuhteessa myös tulevaisuutta 

ajatellen. 

 

Asukkaiden näkökulmasta laajakaista tulee kalliiksi eikä sen välttämättömyyttä varsinkaan 

tulevaisuudessa aina tiedosteta: yritykset ja nuoret perheet toki näkevät tämän, mutta nämä eivät riitä 

innostamaan operaattoreita tekemään tarjouksia. Asiakaskohtainen hinta on riippuvainen asukkaan 

etäisyydestä liityntäverkkoon ja siinä vaiheessa kun liittymishalukkuutta alustavasti tiedustellaan 

operaattoreiden tarjousten pohjaksi, hinta voi olla vain arvio, koska liittyjien määrää ja kaikkia 

etäisyyksistä johtuvia kustannuksia ei tiedetä.  

Tämä luonnollisesti vähentää kiinnostuneita ja sitä kautta operaattorien halukkuutta laajakaistan 

rakentamiseen. Haasteena on erityisesti saada asiakkaita niistä asukkaista, jotka eivät itse välttämättä 

tarvitse nopeita yhteyksiä, mutta tulevan sukupolven kannalta se silti on välttämätön. Tieto laajakaistan 

hyödyistä ja välttämättömyydestä on vielä hajanaista: operaattoreiden toteuttamana tiedottaminen ei 
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ole asiakkaan näkökulmasta luotettavaa eikä varsinkaan ikäihmisten mielestä ymmärrettävää. Tällä 

hetkellä tieto ei aina tavoita ensimmäisenä varsinaista käyttäjää, asukasta tai yrittäjää. Tietoa jaetaan 

yleisissä tilaisuuksissa, joita on harvakseltaan, ja jotka pidetään kaukana kyliltä. 

 

Rahoituspäätöksen saanut kyläyhteisö tarvitsee informaatiota ja asiantuntija-apua hankkeen eri 

vaiheiden toteuttamiseksi. Kuitua pohjoiseen -hankkeen avulla tuetaan osuuskuntien mahdollisuutta 

onnistua rakentamisessa sekä hankesuunnitelman toteuttamisessa rahoittajan ehtojen mukaisesti. 

 

Edellisellä ohjelmakaudella on rahoitettu ja rakennettu useita kyläverkkoja Lapin alueelle. Kyläverkko-

osuuskunnat ovat ikäänkuin operaattoreita ja niitä koskevat samat Viestintäviraston ohjeet ja 

määräykset kuin isojakin toimijoita. Hankkeessa koordinoidaan ja kootaan pienet toimijat yhteen, jotta 

he saavat tietoa velvollisuuksistaan ja toiseksi voivat yhdessä hyödyntää suurempana kokonaisuutena 

volyymiään velvoitteiden ja määräysten toteuttamiseksi. 

 

Ensimmäisten kyläverkko-osuuskuntien palveluoperaattorisopimuksien määräajat umpeutuvat 2018. 

Nyt jo alettava neuvotella tulevan palveluntarjoajan löytämiseksi ja tässä Kuitua pohjoiseen- hanke voi 

toimia osuuskuntien apuna parhaimman neuvottelutuloksen saamiseksi. 

 

Parhaillaan rakennetaan merikaapelina uutta suoraa kuituyhteyttä Suomesta Saksaan. Tämä voi avata 

myös uusia mahdollisuuksia Pohjois-Norjan kasvaville markkinoille ja vähentää tietoliikenteen viiveitä 

Norjasta Eurooppaan Suomen kautta. Tässä yhteydessä on mahdollista parantaa myös pohjoisten 

kuntien mahdollisuutta saada valokuituverkkoa rakennetuksi kuntien alueelle, ja siten mahdollistaa 

myös kyläverkkohankkeiden syntymistä alueille, josta tällä hetkellä runkoverkko puuttuu. Kuitua 

pohjoiseen- hanke on aktiivisesti yhteydessä operaattoreihin ja  toimijoihin tällaisten mahdollisuuksien 

hyödyntämiseksi. 

3. Hankkeen tavoitteet 

 

Hankkeen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden ja yritystoiminnan toimintaedellytysten 

vahvistaminen. Yritystoiminnan, palvelujen saatavuuden ja yleensä maaseudulla asumisen edellytys on 

riittävän nopea ja kaikissa olosuhteissa toimintavarma valokuituverkko. Kyläverkko tarjoaa myös 

parempia etätyömahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on kyläverkkoihin liittyen uusimman 

tietotaidon ja mallien välittäminen, ja tietoyhteiskunnan laajakaistaan pohjautuvien innovaatioiden 

hyödyntäminen sekä taloudellisessa mielessä että maaseudun asukkaiden arkielämässä. Hankkeella 

tuetaan maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista itsensä kehittämistä ja ammattiosaamisen ajan 

tasalla pitämistä ja kohentamista. Lisäksi hankkeella vaikutetaan maaseudun asukkaiden tiedontasoon 

ja asenteisiin sekä yleiseen ilmapiiriin maaseutua kohtaan.  

 

Kuitua Pohjoiseen -hanke edistää oppimisen, tiedonsaamisen ja yrittäjyyttä sekä tasa-arvon 

toteutumisesta myös Lapin harvimpaan asutuilla alueilla. Osaaminen kytkeytyy mahdollisuuksiin olla 

mukana vuorovaikutusprosesseissa, ja nykyisin monet osaamiseen liittyvät kokonaisuudet toteutetaan 

verkossa. Alueellisen kehittämistyön perustana ovat osaavat ja aktiiviset ihmiset, jotka etsivät tietoa ja 

uusia ratkaisuja esim. sähköisistä palvelumalleista. Yrittäjyyden toimintamallit ja tapa hankkia 

asiakkuuksia ovat muuttuneet viime vuosina. Yhä enenevässä määrin asiakkaat ovat siirtyneet 
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verkkoon ja sosiaalinen media on markkinointikeino siinä missä perinteinenkin markkinointi. Samoin 

yritystoiminnan palvelukokonaisuudet ja -tuotteet ovat esillä netissä, tiedostot tulee olla toimivia ja 

houkuttelevia. Yrittäjä tarvitsee omien asioidensa sujuvaan hoitamiseen palveluita, jotka nykyisin 

luontevasti löytyvät verkosta. Leader-ryhmien tavoitteena on myös tasapainottaa hanketoiminnan 

avulla alueiden erilaisia lähtökohtia ja varmistaa, että myös harvaanasutuimmat alueet saavat yhtäläiset 

toiminnalliset mahdollisuudet kuin keskeisimmilläkin alueilla sijaitsevat kylät ja kyläkeskittymät. Tämä 

alueellisen tasa-arvon toteutumisen näkökulma kattaa myös laajemman näkökulman, jossa 

valtakunnan tasolla Lappi ei voi jäädä ilman nykyaikaisen yhteiskunnan peruspalveluita ja 

toimintaedellytyksiä. Lapin liiton tukiessa sähköisten palvelumallien syntymistä Pohjois-Suomeen, 

tarvitaan uusien palvelumallien käyttöönottoa edistäviä paikallisia toimenpiteitä, jotta 

laajakaistaverkkoja eri muodoissaan on mahdollisimman paljon eri puolilla maakuntia.  

 

Kylätasolla tavoitteena on konkreettisella tasolla edistää laajakaistan saamista lappilaisiin kyliin, johon 

liittyy laajakaistan tuomien mahdollisuuksien ja lisäarvon esilletuonti sekä tiedottaminen kylä- ja 

yrityskohtaisten ratkaisujen rahoitusmahdollisuuksista. Tällä pyritään saamaan mahdollisimman moni 

mukaan laajakaistan piiriin, jolloin verkon toteuttajat näkisivät panostuksensa runkoverkkoon 

kannattavaksi jotta laajakaistaratkaisut todellisuudessa toteutuisivat. 

 

Mikäli laajakaistaverkon rakentamisinvestointeihin ei löydy käytännön toteuttajia operaattoreista, 

tulee mietittäväksi että valokaapeli-investoinnin rakennuttajana toimisivat esim. perustettavat 

osuuskunnat tai kunnat.  

 

Hankkeella myös tuetaan välillisesti maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista itsensä 

kehittämistä ja ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä ja kohentamista. Lisäksi hankkeella 

vaikutetaan maaseudun asukkaiden tiedontasoon ja asenteisiin sekä yleiseen ilmapiiriin maaseutua 

kohtaan. 

 

 

Määrälliset tavoitteet 

 

● kyläyhteisöjen tai kuntien kyläverkkohankkeiden määrä, toteutuneet hankealueet    5-7  

● laajakaistaseminaarit, joko oma tai muiden järjestämä    4 

(yhteistyökumppaneiden kanssa)     

● kylien kyläverkko-tiedotustilaisuudet (yhteistyökumppaneiden kanssa) vähintään    40 

● toimenpiteisiin osallistuneet         5000 

● lehtiartikkelit          50         

● tiedotteet          30   

● medianäkyvyys, jutut radiossa, TV:ssä, sosiaalisessa mediassa    60  

 

4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa 

 

Hankkeen toimenpiteitä ovat tiedotus- ja aktivointitilaisuudet, kylätiedottajien käyttö sekä hankkeen 

yksilöidyt toimenpiteet. Alla toimenpiteet on aseteltu tarkemmin. 
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0 

 

 

 

Tiedotus- ja aktivointitilaisuudet  

 

Hanke tiedottaa laajakaista-asioista paikallistasolla järjestäen kuntaseminaareja, kyläiltoja ja kyliin 

tulevia tiedotuskampanjoita. Tilaisuudet koostetaan yhteistyötahojen (mm. kylät, joissa kyläverkko jo 

on), kuntien ja operaattoreiden kanssa ja tilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita ja mahdollisia 

esimerkkitapauksia. Tilaisuuksien tarkoituksena on lisätä yleistä laajakaistatietoutta sekä innostaa 

kyläverkon hankkimiseen sekä tiedottaa kyläverkkoinvestointien rahoitusmahdollisuuksista, 

erityisesti maaseuturahaston mahdollisuudesta kyläverkon rahoittamiseen ja yrityskohtaisten 

ratkaisujen rahoittamiseen.  

Hanke tulee tekemään yhteistyötä Lapin liiton kanssa sekä Lapin Leader-ryhmien ja Lapin ELY-

keskuksen yhteisen viestintähankkeen Lapin Keinon kanssa mm. tiedottamalla Lapin Keinon 

viestintäpäällikköä kyläverkkohankkeen tapahtumista ja tilaisuuksista. 

Hankkeessa myös kootaan kylät kunnittain yhteen pohtimaan kunnan kanssa kyläverkon 

rahoitusmahdollisuuksia ja käytännössä sopimaan kyläverkkohankkeiden kokoamis- ja 

hakuprosessista esim. kylienneuvoston tapaamisissa. 

 

Kylätiedottajat 

 

Tiedottamiseen koulutetaan hankkeen toimesta ns. kylätiedottajat, jotka jalkauttavat tiedottamisen 

joka kylään ja taloon. He toimivat kampanjoissa projektipäällikön ja projektityöntekijän apuna. 

Kylätiedottajat koulutetaan tarpeen mukaa kunta- tai jopa kyläryhmäkohtaisiksi. Tällä varmistetaan se, 

että viesti kyläverkon tärkeydestä tuleville sukupolville ja tieto rahoitusmahdollisuuksista menee 

kansantajuisesti kaikille ja näin saadaan kriittinen määrä liittyjiä, jotta verkkorakentamiseen lähdetään. 

Tämän ovelta ovelle tai kylältä kylälle -tiedotuskampanjan yhteydessä kootaan tietoa kyläverkkoon 

liittymisen halukkuudesta ja edellytyksistä. Kartoituksissa kerättyä tietoa jaetaan kyläläisille 

järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa. Kyläkohtaiset tulokset toimitetaan myös kuntien käyttöön. 

 

 

Hankkeen yksilöidyt toimenpiteet 

 

● järjestää kuntakohtaisia seminaareja ja kyläkohtaisia tiedotusiltoja yhteistyössä kylien, kuntien 

ja operaattoreiden kanssa 

● organisoi ja pyörittää kylä/kyläkuntakohtaisia tiedotuskampanjoita. Tiedotuskampanjat 

koostuvat paitsi kyläilloista ja tiedotusmateriaalista, myös ovelta ovelle tai naapurustossa 

tapahtuvasta viestinviemisestä. 

● tiedottaa ja on tarpeen tullen mukana kuntien uuden infran rakentamisen keskusteluissa ja 

neuvottelupöydissä  

● tiedottaa mahdollisuudesta hakea tukea maaseuturahastosta kyläverkolle tukea  

● kerää ja jakaa tarvittavaa tietoa kyläverkkohankkeiden kokoamista sekä toteuttamista varten 
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● pitää säännöllisesti yhteyttä Lapin liiton kanssa 

 

● selvittää vaihtoehtoisia ja/tai täydentäviä ratkaisuja ongelmallisten alueiden 

laajakaistaratkaisuihin muun tiedottamisen yhteydessä tiedottaa myös 

yleispalveluvelvoitteesta 

● tekee ja ylläpitää hankkeen kotisivuja, joihin kerätään hankkeessa saatu ajankohtainen tieto ja 

tiedotetaan tulevista toimenpiteistä 

● pysyy ajan tasalla tietoliikenteen muutoksista, tulevaisuuden suunnitelmista ja kylien ja kuntien 

tietoliikennetarpeista osallistumalla aktiivisesti alan tilaisuuksiin, seminaareihin ja koulutuksiin 

● tuo ajankohtaista tietoliikennealan tietoa kuntien, kyläyhteisöjen ja yrityksien hyödynnettäviksi 

 

Riskit 

 

Hankkeen riskinä nähdään, että tiedottamisenkaan avulla ei saada uusia kyläverkkoja Lapin alueelta 

riittävästi toteutukseen. Riskinä voidaan nähdä myös mobiiliyhteyksien kehittyminen tukiasemien 

lähialueella, jolloin osa potentiaalisista kyläverkon jäsenistä ei liitykään verkkoon. 

 

Kuitenkin oletuksena on, että jo aiemmin hyväksi havaitut toimintatavat ja jo vakiintunut 

verkostoyhteistyö auttavat huomattavasti tämän hankkeen onnistumisen mahdollisuuksia ja 

toteutuneiden tiedotushankkeiden kautta saadut opit ja kokemukset vievät hanketta jo alusta lähtien 

jouhevasti eteenpäin.  

Toteutunutta laajakaista-tiedottamistyötä on perusteltua jatkaa koko Lapin maakunnan laajuisena 

yhtenä tiedottamishankkeena, jossa Leader-ryhmät omalla verkostoillaan ja kontakteillaan pystyvät 

tavoittamaan alueensa toimijat ja keskeiset sidosryhmät kylien edustajineen. 

 

Hanke tulee tekemään yhteistyötä Lapin liiton kanssa sekä Lapin Leader-ryhmien ja Lapin ELY-

keskuksen yhteisen viestintähankkeen Lapin Keinon kanssa mm. tiedottamalla Lapin Keinon 

viestintäpäällikköä kyläverkkohankkeen tapahtumista ja tilaisuuksista. 

5. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu 

 

Kuitua Pohjoiseen –tiedonvälityshankkeen toiminta-alueena on koko Lappi Lapin Leader –ryhmien 

alueella( Leader Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry, Leader Pohjoisin Lappi, Leader Outokaira 

tuottamhan ja Peräpohjolan Leader ry) hanke toteuttaa kaikkia toimenpiteitä. Kohderyhmänä ja 

hankkeen hyödynsaajina ovat Lapin kuntien asukkaat ja yritykset ja kunnat itse. 

 

Hanke alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.8.2018 eli se kestää n. 3v. 

6. Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan 
hankkeen päättymisen jälkeen? 

 
Hankkeen toteutumista arvioidaan toteutuneiden ja suunnitteilla olevien kyläyhteisöjen tai kuntien 

kyläverkkohankkeiden määrällä, erilaisten tiedotus- ja koulutustilaisuuksien osallistujamäärillä, 
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kyläyhteisöjen osallistumisella ja uusien tietoliikennekäytäntöjen oppimisella, kotisivuille kootun 

tiedon määrällä ja laadulla ja kylätiedottajien käynneillä. 

 

Hankkeessa syntyvää tietoa ja taitoa kyläverkkojen toteuttamisesta ja suunnittelemisesta 

hyödynnetään laajasti Lapin Leader-ryhmien kylissä ja kunnissa hankkeen päättymisenkin jälkeen. 

Tieto jää kylien asukkaiden hyödynnettäväksi tulevia kehittämistoimia varten ja hankkeen avulla 

käynnistyneet kyläverkkohankkeet tuovat hyvinvointia ja työntekomahdollisuuksia pitkälle 

tulevaisuuteen. Nettisivuille koottua tietoa voi hyödyntää myös hankkeen jälkeenkin. 

 

7.Tiedottaminen 
 

KOHDERYHMÄ 
 

TIEDOTTAMISEN SISÄLTÖ JA 
TAVOITE 

VÄLINE AJANKOHTA/MÄÄRÄ 

yksityistaloudet 

Laajakaistan yleiset hyödyt 
Konkreettiset mahdollisuudet 
saada kyläverkko 
Rahoitusmallit 
Kyläverkkoratkaisut 
Kyläverkkohankkeeseen 
saatava kyläverkkotuki  
Yleispalveluvelvoite 
 

esitteet, ovelta ovelle - 
kampanja, kirjeet, muualla 
asuvat puhelimitse 

joko 
kyläverkkotarjousten 
jälkeen ennen 
lopullista 
rakentamispäätöstä tai 
ennen 
kyläverkkorakentamis
- tarjouksien saantia 

yritykset 

Laajakaistan yleiset hyödyt 
Konkreettiset mahdollisuudet 
saada kyläverkko 

rahoitusmallit 
kyläverkkoratkaisut 
kyläverkkohankkeeseen 
saatava kyläverkkotuki  
yrityskohtaisten ratkaisujen 
rahoitus 
yleispalveluvelvoite 
 

esitteet, ovelta ovelle - 
kampanja, kirjeet, 
puhelimitse 

em. kierroksen 
yhteydessä ja koko 
hankkeen ajan 

Kylät Kyläverkkohankkeeseen 
saatava kyläverkkotuki  
Laajakaistan yleiset hyödyt 
kyläverkkoratkaisut 
Yleinen hankeneuvonta 

kyläverkkohankkeissa 

Kyläkirjeet 
kyläillat 
seminaarit ja 
tiedotustilaisuudet 

Koko hankkeen ajan 
 
 

Kunnat 
 
 

Kyläverkkohankkeeseen 
saatava kyläverkkotuki, 
Asukkaiden ja yrityksen 
kiinnostus ja mielipide  
 

keskustelutilaisuudet 
kyläneuvostot /kylien 
kokoontumiset 
Seminaarit ja 
tiedotustilaisuudet 
kooste ovelta-ovelle -
kampanjan tuloksista 

Koko hankkeen ajan 
 
 
 
 

hankkeen 
loppuvaiheessa 

Ohjausryhmä 
 

Hankkeen eteneminen ja 
tulokset 

Sähköposti, kirjeet, 
kokoukset, seminaarit 

n. 2 kertaa vuodessa ja 
hankkeen loputtua 
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Rahoittaja 
 

Hankkeen eteneminen ja 
tulokset 

Raportit n. 1 kertaa vuodessa ja 
hankkeen loputtua 

 

8. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

 

Hankkeella edistetään kyläverkkojen rakentumista ja tiedottamalla kyläverkkoihin liittyvistä asioista. 

Palkkakustannukset muodostuvat projektihenkilöstön palkoista ja sivukuluista sekä tarvittavien 

kylätiedottajien ja ohjausryhmän palkkioista.  

Ostopalvelut ja palkkiot muodostuvat projektihenkilöstön osallistumisesta messuihin, seminaareihin ja 

koulutuksiin, seminaarien järjestelyistä ja asiantuntijoiden käytöstä kyläverkkoseminaareissa ja 

kyläverkkohankkeiden tiedonkeruu- ja tiedotustyöstä sekä muista vastaavista kuluista, kylätiedottajien 

palkkioista, tiedotusmateriaalin suunnittelukuluista, kirjanpitopalveluista, atk- ja 

tietoliikennepalveluista, tilintarkastuksesta ja työterveyshuollosta. Tiedottamisen kulut muodostuvat 

tiedotusmateriaalin painatuskuluista, lehti-ilmoituksista, puhelinkuluista, kopioinnista ja 

tiedotustilaisuuksien järjestelykuluista sekä domain-rekisteröinnistä ja nettisivujen rakentamisesta. 

 

Matkakulut muodostuvat hankkeen työntekijöiden matka- ja majoituskuluista toiminta-alueella ja 

erillisellä matkamääräyksellä koulutuksiin ja seminaareihin sekä toiminta-alueen ulkopuolelle 

suuntautuvista matkoista, asiantuntijoiden matkoista seminaareihin ja ryhmätapaamisiin sekä 

ohjausryhmän matka- ja majoituskuluista kokouksiin ja seminaareihin. Matkakuluihin kuuluu myös 

kylätiedottajien matkat koulutuksiin, tiedotustilaisuuksiin sekä talokohtaisen tiedottamisen 

matkakulut. 

 

 

Hanke toteutetaan 100 % julkisella rahoituksella (EU ja valtio). Hankkeelle haetaan rahoitusta Lapin 

ELY-keskuksen maaseuturahastosta. 

   
2016 2017 Yhteens

ä 
TOTAALI 

     
  

Palkkauskulut /kk 
   

  

projektipäällikkö 1.9.2015 max. 3.300 €/kk 3300 39600 39600 79 200 79 200 

sivukulut 1,3 kert. 990 €/kk 990 11 880 11 880 23 760 24 000 

hallinto sivukuluineen,tuntikirjanpidon mukaan 557 6 684 6 684 13 368 14 000 

projektityöntekijä 2500 15000 30000 45 000 45000 

sivukulut 1,3 kert. 750 €/kk 750 4500 9000 13 500 13500      
  

Yhteensä: 
   

174 828 175 700 

Palkkiot 
    

  

kylätiedottajien palkkiot, sis sos.kulut 15 
e/krt 

20 000 15 000 35 000 35 000 

Yhteensä: 
   

35 000        
210 700  
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Ostopalvelut, asiantuntijat 
    

  

tiedottamiskuluja 
 

7 000 3000 
 

10 000 

  * laajakaistaseminaarien järjestelyt ja seminaarien 
asiantuntijat 

1 000 1 000 2 000 2 000 

  * nettisivujen perustaminen ja päivitys 
 

800 400 1 200 1 200 

  * kirjanpitopalvelut 
 

1 500 1 500 3 000 3 000 

  * palvelintila-, sähköposti 
 

180 180 360 500 

Yhteensä: 
   

6 560 16 700      
  

Vuokrat 
    

  

  * tiedotus- ja koulutustilaisuudet tilavuokrat 
 

500 500 1 100 1000      
  

Kotimaan matkakulut 
    

  

  * matkakulut, työntekijät 
 

15 000 10 000 25 000 25 000 

  * majoituskulut, työntekijät 
 

1 500 500 2 000 2 000 

  * matkakulut, asiantuntijat (ostopalv.) 
 

800 800 1 600 1600 

  * matkakulut, kylätiedottajat 
 

7 000 10 000 17 000 17 000 

Yhteensä: 
   

45 600        
45 600      
  

Flat rate 15% 
    

26355      
  

Yhteensä         300 355      
  

RAHOITUSSUUNNITELMA 
    

       
  

Lapin ELY-keskus, EU Maaseuturahasto       100 % 300 355 

 

 


