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Työn tavoite

Valmistautuminen 5G Hämeeseen
Työn keskeisimpänä tavoitteena on tuoda esille toimintatapoja, joiden
avulla varmistetaan riittävän laajan valokuituinfran rakentuminen
Hämeeseen. Kattava valokuituinfra luo vahvan perustan 5G:n ja siihen
tukeutuvien teknologioiden hyödyntämiselle koko Hämeen alueella.
Työssä tuodaan esille toteutettuja tai toteutuksessa olevien
infrahankkeiden oppeja ja parhaita käytäntöjä niin valtakunnallisesti kuin
maakunnankin näkökulmasta. Lisäksi hankkeen puitteissa otetaan kantaa
erilaisista väestön tiheyksistä koostuviin alueisiin; miten ja missä nopeiden
tietoliikenneyhteyksien rakentuminen on todennäköisintä sekä millä tavoin
kunta voi edistää infran rakentumista.
Työssä keskitytään tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen Kanta-hämeen
kolmen eri teeman avulla:
 Kuituverkkojen rakentamisen nykytila ja parhaat käytänteet Suomessa.
 5Gn tuomat vaikutukset ja liiketoimintapotentiaali Kanta-Hämeeseen.
 Vaihtoehdot kuituverkon rakentamisen parhaiksi käytänteiksi KantaHämeessä.

”Uusien teknologioiden hyödyntäminen ja kattava
tietoliikenneinfra vaatii laajan ymmärryksen,
yhteisen tahtotilan ja vision kaikilla keskeisillä
toiminnan alueilla, jotta se palvelee
mahdollisimman hyvin maakuntaa, sen asukkaita
ja elinkeinoelämää. Maakunnan ja kuntien rooli
alueellisen teknologisen harppauksen
ottamisessa on merkittävä, johtuen
mahdollisuuksista edistää asioista monella eri
tasolla sekä prosessien eri vaiheissa.”

Kuituverkkojen rakentamisen nykytila ja parhaat käytänteet
Suomessa
Mobiililiittymien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina, ja mobiiliverkossa
liikkuvan datan määrä on huomattavan suurta. Suomalaiset käyttävät suhteellisesti
eniten mobiilidataa maailmassa. Määrä tulee 5G: myötä kasvamaan – arvioiden
mukaan jopa 150-kertaiseksi nykyisestä.
Kasvava datamäärä mahdollistaa yhä lisää innovaatioita. Kuituverkkojen
rakentaminen tuo mukanaan merkittäviä hyötyjä esimerkiksi kuntatalouteen ja ja
liiketoimintaan.
5G myös luo perustan uusille teknologioille, jotka edelleen mahdollistavat uudet
liiketoimintamallit ja palvelut. Nämä puolestaan toimivat teollisuuden ja
yhteiskunnan uudistajana.
Vaikka 5G mahdollistaakin datan siirron tehokkuuden, varsinainen murros
tapahtuu vasta nopeaa yhteyttä vaativien teknologioiden murroksen kautta
(itseliikkuvat autot, lisätty todellisuus, virtuaaliteknologia, keinoäly jne.)

Valokuituinfraa rakennetaan suomessa usean toimijan
voimin
Tietoliikenneverkkoja rakennetaan Suomessa monesta eri lähtökohdista ja useiden toimijoiden
toimesta.
Alueellisesti rakentajia voi olla useita riippuen teknologiasta ja tietoliikenneverkkojen
käyttötarkoituksesta.
Valokuituliittymien saatavuus on suuremmalla tasolla kuin liittymien määrä. Hankkimista ovat
vähentäneet mm. laadukkaat mobiiliyhteydet (kaupunkialueella) sekä liittymämaksusta koostuva
investointi (taajama-alue).
Haja-asutusalueella (kuten maaseudulla) liittymämäärä on kasvanut hitaasti pitkien välimatkojen, sekä
välimatkoista johtuvien suurien rakentamiskustannusten vuoksi.
Kunnat ja kaupungit ovat avainroolissa tietoliikenneverkkojen rakentumisessa. Verkkojen rakentumisen
helpottaminen voi tapahtua oman toiminnan tarkastelun kautta sekä nostamalla yhteyksien
tärkeys julkiseen keskusteluun sekä osaksi päätöksentekoa.
Oman toiminnan tarkastelua, siitä tehtäviä johtopäätöksiä sekä tietoliikenneinfran edistämiseen
liittyvien linjausten muodostamista helpottavat tavoitteiden asettaminen ja seuranta.

Operaattorit
Merkittävimpiä alueellisia
rakentajia ja investoivat
vuosittain merkittäviä summia
tietoliikenneinfran
rakentamiseen.
Kuidutetut alueet pääasiassa
kaupunkien keskusta-alueita,
kerrostalo- ja rivitaloalueita
sekä yritysalueita.
Viime vuosina alkaneet
kuiduttamaan myös taajamien
vanhoja pientaloalueita.
Rakentaminen on usein
markkinaehtoista ja siksi
pientaloalueiden
rakentuminen on ollut
suhteellisen hidasta.

Energiayhtiöt
Passiivisen valokuituverkon
tarjoaminen. Avoin verkko: ,
joissa tilaaja voi itse valita
palveluntuottajan alueella
palveluita tarjoavista
operaattoreista.
Yhteisrakentamisen
hyödyntäminen:
kokonaiskustannuksissa
valokuituverkon materiaali- ja
asennuskustannukset murtoosan kokonaiskustannuksista.
Ajurina säävarman sähköverkon
rakentaminen, jota tehty vasta
noin 50%.
Yhteiskuntavastuu: mahdollisuus
liittyä valokuituverkkoon alueilla,
joilla verkkoja ei muuten
mahdollista toteuttaa.
Eivät kilpaile operaattoreiden
kanssa  tekevät yhteistyötä
palveluiden tuottamisen osalta.

Kaupungit ja kunnat
Valokuituverkko rakennetaan
usein omaan käyttöön.
Yleisintä ”hybridimalli”:
rakennetaan osa verkosta ja
vuokrataan osa
palveluntuottajalta.
Käyttökohteina mm.
kiinteistöjen väliset yhteydet
sekä liikennevalojen ja
ulkovalaistusverkon ohjaus).

Kuituosuuskunnat/
seutuverkot
Kuituosuuskuntien omistajina
toimivat valokuituliittymän
omistamat yksityinen henkilöt,
yritykset ja muut tahot
Seutuverkkoja perustavat
maakunnan alueen kunnat,
joiden alueella markkinaehtoinen
verkkojen rakentaminen ei ole
muuten toteutunut.

Valokuituinfran
rakentajat
Uudenlaisia toimijoita,
perustavat liiketoimintansa joko
valokuituinfran rakentamisen
varaan tai tarjoamalla sekä infran
että palvelut.
Kuituverkkojen rakentaminen
esim. taajamiin,
omakotitaloalueille tai hajaasutusalueille.

Verkot lähes aina oman
palvelutuotannon käyttöön yhteyksiä ei yritysten ja
kuluttajien tarpeisiin.

Verkon rakentaminen ja ylläpito
on usein eriytetty palveluista.
Palveluiden osalta tehdään
yhteistyötä alueellisten
palveluntarjoajien kanssa.

Avoin verkko: asiakas voi itse
päättää palveluita tarjoavan
operaattorin ja tehdä
liittymäsopimuksen oman
mieltymyksen mukaan.

Osallistuvat kuituosuuskuntien
rahoittamiseen
prosenttiosuudella tai takaamalla
hankkeeseen kohdistuvia lainoja.

Haasteena esimerkiksi
rahoituksen saaminen tai
lainojen takaus sekä
resurssit.

Esim. Valokuitunen, Adola
(täyskuitu) sekä Telsita.

Myös esimerkkejä kunnan ja
operaattorin perustaman
yhteisyrityksistä taajamien
ulkopuolella.

Kuituosuuskunnan rakentama
verkko on usein alueellinen ja
hanke hyvin suoraviivainen,
kunhan rahoitus- ja vastuuasiat
on ratkaistu.

Nykytilanne Kanta-Hämeessä

Traficom tähtiluokitus
Kiinteän laajakaistan
tähtiluokitus 2019

Forssa
Hattula

Kiinteän laajakaistan
tähtiluokitus 2020

Mobiiliyhteyksien
tähtiluokitus 2019

Mobiiliyhteyksien
tähtiluokitus 2020

Kanta-Hämeen maakunta on valtakunnallisessa
Traficomin tietoliikenneyhteyksien saatavuuksiin ja
nopeuteen liittyvässä pisteytyksessä (v.2019 tilanne)
asteikolla 1-5 keskimäärin keskitason alapuolella
(alle 3) niin kiinteiden kuin mobiiliverkkojenkin
osalta. Kokonaisvertailussa Kanta-Häme on muihin
alueisiin verrattuna keskitason alapuolella.

Hausjärvi
Humppila
Hämeenlinna
Janakkala
Jokioinen
Loppi
Riihimäki
Tammela
Ypäjä

Saadakseen viisi pistettä kiinteiden yhteyksien
osalta, pitäisi kaikille kunnan kotitalouksille olla
saatavilla ja käytössään 100 megan laajakaistayhteys.
Saadakseen viisi pistettä mobiiliyhteyksien osalta,
pitäisi kaikilla yhdysteillä ja sitä suuremmilla
tieosuuksilla olla saatavilla 100 megan yhteys
ideaalitilanteessa sekä kaikkien kotitalouksien sijaita
ainakin yhden operaattorin 300megan mobiiliverkon
peittoalueella.

5Gn vaikutukset ja liiketoimintapotentiaali KantaHämeeseen
 Kehittyvät tietoliikenneyhteydet ja kasvava datan määrä pitävät sisällään huikean liiketoimintapotentiaalin, jonka
tarkkoja euromääräisiä hyötyjä on kuitenkin vaikeaa arvioida. Hyödyt ovat hyvin riippuvaisia uusien teknologioiden
tehokkaasta käyttöönotosta ja hyödyntämisestä.
 Kanta-Hämeen maakunta sekä alueen kunnat voivat ottaa aktiivisen edistäjän roolin eri teknologisen kehityksen
eri vaiheissa. Vaikka 5G -verkot tulevat rakentumaan tietyille alueille markkinaehtoisesti ja operaattoreiden
toimesta, on kuntien hyvä käydä aktiivista keskustelua alueella toimivien operaattoreiden kanssa yhteistyön
kehittämisestä yhteyksien rakentumisen varmistamiseksi.
 Liiketoimintapotentiaalin saavuttaminen vaatii tehokkaaseen datan siirtoon vaadittavat nopeat
tietoliikenneyhteydet, 5G-verkkoja hyödyntävien teknologioiden läpimurron sekä Datan määrän kasvamisen
myötä datan keräämiseen, hyödyntämiseen ja omistamiseen liittyvien asioiden ratkaisemisen.
• Nämä kolme osa-aluetta mahdollistavat uudet liiketoimintamallit ja palvelut, jotka toimivat eri toimialojen ja koko
yhteiskunnan uudistajana.

Hämeen kehityksen painopistealueet
Kanta-Häme on älykkään erikoistumisen
strategiassaan määritellyt kehittämisen
painopistealueet, joihin keskittymällä voidaan
saavuttaa merkittäviä rakenteellisia muutoksia
5G:n mahdollistavien uusien teknologioiden
sekä datan määrän kasvun myötä.
Älykkään erikoistumisen strategian lisäksi
merkittäviä kustannussäästöjä on
löydettävissä lakisääteisistä kuntien
palvelutuotannosta kuten sosiaali- ja
terveyspalveluista, kaupunkirakenteen
palveluista sekä sivistys- ja
hyvinvointipalveluista.

Luonnonvarojen kestävä
käyttö

Bio- ja kiertotalous, älykäs maatalous
& elintarviketuotanto

Teollisuus 4.0

IoT, eli Internet of Things,
robotiikka & älykäs tuotanto

Rakennettu ympäristö

Ympäristöystävällinen
rakentaminen & älykäs liikenne

Luova talous

Matkailu, kulttuuri, hyvinvointi,
liikunta ja älykkäät palvelut

Valokuitu ja älykkäät mobiiliverkot yhdessä avaavat mahdollisuuksia
monille uusille palveluille Kanta-Hämeessä

Älykkäät palvelut ja niiden tehostaminen

Julkisten palveluiden kehittäminen
Ja digitalisaatio

Etätyön kehittyminen ja kasvaminen

Etätuotetut lähipalvelut

Etähallinta ja monitorointi
teollisuudessa sekä tuotannossa

Datan kerääminen ja tiedolla
johtaminen

5Gn tuomat vaikutukset Kanta-Hämeeseen
Älykkäät palvelut ja niiden tehostaminen
Hyötyjinä esimerkiksi maatalous ja terveydenhuolto (esimerkiksi etänä
ohjattavien robottien avulla tehtävät leikkaukset tai kirurgiset toimenpiteet)

Etätyön kehittyminen ja kasvaminen
Tietoliikenneyhteydet tulee pyrkiä takaamaan myös taajamien ulkopuolelle
ottaen huomioon myös vapaa-ajan asuminen.
Uusilla älypalveluilla voidaan helpottaa vapaa-ajan asuntojen ylläpitoa ja
lisätä myös turvallisuutta. Mökkeily ja vapaa-ajan matkustaminen tuovat
kaupungeille lisäksi tulovirtoja, auttavat paikallisia takaamalla alueen
palveluita ja tukevat paikallisia yrittäjiä.
Hyvät tietoliikenneyhteydet lisäävät myös etätyöskentelyä.
‒ Entistä paremmat etätyö- sekä etäopetusmahdollisuudet tukevat
myös ympäristön kannalta asetettuja tavoitteita vähentämällä
koulu- ja työperäisen matkustamisen tarvetta.
‒ Hubit vaihtoehtoina kodille, sosiaalinen yhteys säilyttäen.

5Gn tuomat vaikutukset Kanta-Hämeeseen
Etätuotetut lähipalvelut
Usein käytettyjä tai arkipäiväisiä palveluita, jotka ovat kohtalaisen helposti saavutettavissa, joko
asiakkaan läheltä, sähköisesti tai kotiin tuotuna.
Lähipalveluita ovat esimerkiksi kirjastot sekä terveyskeskuksen ja sosiaalitoimiston palvelut ja
yksityisistä palveluista ravintolat, pankit sekä parturipalvelut.

‒ Etätuotetuissa lähipalveluissa korostuvat tehokkaat tietoliikenneyhteydet ja mahdollisesti myös videokuvan
välittäminen.
• Terveydenhuolto yksi merkittävimmistä valokuituverkkoja ja 5G-tekniikkaa hyödyntävistä aloista.
Esimerkiksi terveystarkastusten ja etämonitoroinnin toteuttaminen etäpalveluna tulevat olemaan
mahdollisia toteuttavia etätuotettuja lähipalveluita.
• Myös viranomais- ja sosiaalipalveluiden etätuottaminen on mahdollista
• Energian säästäminen ja vihreät arvot. Esim. ulkovalaisun älykäs ohjaus ja hallinta.
• Koulutuksen ja opetuksen osalta muutoksia erilaisiin opetusmenetelmiin: virtuaalinen ja lisätty
todellisuus mahdollisuus ilmiöpohjaisen oppimisen, osallistumisen oppitunnille etänä.

Tietoliikenneverkkojen mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen ja uusien palvelumallien
kehitys on tulisi ottaa kaupungeissa yksityiskohtaiseen tarkasteluun, sillä näin voidaan:
• Säästää kustannuksissa
• Tarjota asukkaille entistä parempia palveluita  lisää vetovoimaisuutta asuinpaikkana tai uuden
yrityksen perustamispaikkana.

5Gn tuomat vaikutukset Kanta-Hämeeseen
Muiden julkisten palveluiden kehittäminen ja digitalisaatio
Kaupungin palveluiden ylläpito ja kehittäminen joukkoistamispalveluiden myötä, hyvien
tietoliikenneyhteyksien kautta.
Hyvät yhteydet ja palveluiden saavutettavuus isoissa tapahtumissa,

• Lisää turvallisuutta ja mahdollistaa avun saannin hätätilanteissa
• 5G-verkot tulevat ratkaisemaan osaltaan isompien tapahtumien kapasiteettiongelmia, sillä 5G:n avulla
tukiasemiin pystyy liittymään huomattavasti suurempi määrä käyttäjiä kuin aiempiin 4G-verkon
tukiasemiin. Helpotusta ruuhkaisuuteen tuo myös 5G:n suuremmat tiedonsiirtonopeudet ja pienempi
viive.

Turvallisuuden ja terveydentilan valvonta, esimerkiksi liikenteen solmukohdissa
Biotalouden kehitys

• Vaatii digitalisaatiota ja digitalisaatio taas yleisesti koostuu useasta eri teknisestä osa-alueesta.
Digitalisaation etenemiseen vaikuttavat mm. tietotekniikan yleinen kehitys, tietoliikenneverkkojen ja
radioteknologioiden kehittyminen sekä datakeskusten mahdollistamat, skaalautuvat palvelut.
• Älykäs logistiikka ja raaka-aineiden hallinta.
• Datan keräämisen ja analyysiin perustuva ajattelun sekä verkostoitumisen ja digitaalisten
yhteistyöverkostojen paremman hyödyntämisen kannalta (sovellukset, datan keräys analysointia
varten ja erilaiset digitaaliset alustat)

5Gn tuomat vaikutukset Kanta-Hämeeseen
Etähallinta ja monitorointi teollisuudessa ja tuotannossa
Älykäs maatalous: Uusien tehokkaiden langattomien verkkojen myötä maatalouteen on jo
kehitetty erilaisia IoT-teknologian hyödyntämiskeinoja esimerkiksi kastelun,
kasvinsuojelun tai lannoittamisen tarpeiden seurantaan.
• Langattomia verkkoja voidaan hyödyntää myös eläintuotannossa eläinten paikantamiseen
sekä dronejen ja itsestään kulkevien työkoneiden, kuten traktoreiden ohjaamiseen.

Monitorointi: esim. reaaliaikaisen videokuvan välittäminen pilvipalvelun kautta verkossa
tai IoT-sensoreiden avulla toteutettu erilaisten tarvittavien arvojen monitorointi. Voidaan
suorittaa myös pitkien välimatkojen taakse langattomien IoT-verkkotekniikoiden avulla.
‒ Haasteeksi voi nousta tehokkaiden, langattomien verkkojen saatavuus taajamien
ulkopuolella.
‒ 5G-verkkojen kantama lyhyt kantama  tukiasemien rakennus tiheämpään.

Operaattoreiden markkinaehtoisen rakentamisen vuoksi ei voida odottaa operaattoreiden
rakentavan tiheää tukiasemaverkkoa maatilojen läheisyyteen ilman taloudellista intressiä.
 Kaupunkien tulisi selvittää mahdollisuuksia ja ratkaisuja kiinteän valokuituverkon
laajentamiselle haja-asutusalueille ja maaseuduille.

5Gn tuomat vaikutukset Kanta-Hämeeseen
Datan kerääminen ja tiedolla johtaminen
Kunnat omistavat jo tällä hetkellä valtavat määrät erilaista dataa, mutta olemassa olevaa
tietoa ei aina hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla.
Olemassa olevaa dataa hyödynnettäessä strategisen tai operatiivisen johtamisen välineenä
puhutaan tiedolla johtamisesta. Tiedolla johtaminen tuo näkyvyyttä ja parhaimmillaan lisää
reaaliaikaisuutta päätöksentekoon sekä selkeyttää tilannekuvaa. Dataa voidaan analysoida
valtavia määriä erilaisista tietolähteistä ja aineistoista, jolloin saadaan luotettavaa tietoa
päätöksen teon tueksi.
Mahdollisuudet tiedon hyödyntämiseen ovat rajattomat:

• Asuntotuotantoon liittyen voidaan kuvata kaavoituksen etenemistä, asuntotuotannon toteutumista
ja kaavavarantojen riittävyyttä ja muodostaa tilannekuva tälle osa-alueelle. Palveluverkon
tilannekuvassa voidaan muodostaa esimerkiksi esittämällä palveluverkon rakenne, palveluiden
sijoittuminen, palveluiden oikea mitoitus alueittain ja ennustaa tulevaisuuden palvelutarpeita.

Dataa voidaan kerätä esimerkiksi erilaisten IoT-sensoreiden, anturoiden tai kameroiden avulla
sekä käyttää hyväksi erilaisiin järjestelmiin kerättyä tietoa.

Vaihtoehdot kuituverkon rakentamisen parhaiksi
käytänteiksi Kanta-Hämeessä
Tietoliikenneverkkojen rakentuminen pelkästään markkinaehtoisesti
ei ole ollut tasa-arvoisin tapa toteuttaa valtakunnallista saatavuutta
kiinteiden yhteyksien osalta.
Nyt markkinaehtoinen kilpailu on menossa erilaisten alueiden välillä
oikeaan suuntaan. Niin perinteiset kuin uudetkin toimijat ovat
löytäneet liiketoiminta-alueet, joilla toimia.
Kaikkien toimijoiden ei odoteta rakentavan verkkoja kaikkialla.

Kaupungissa
• Ennakkorakentaminen sekä tietoliikenneinfran
rakentamisen huomiointi kaupungin prosessien eri
vaiheissa.

-Aktiivinen yhteydenpito eri operaattoreiden kanssa
-Mahdollisten putkivarausten rakentamiseen ja
vuokraamiseen liittyvän hallintamallin
muodostaminen tai selkeyttäminen.
• Jos kaupunki ei halua lähteä rakentamaan omaa
valokuituverkkoa tai putkivarauksia  rakentamisen
helpottaminen kaupunkiympäristössä.
-Kaavoituksen, lupaprosessin helpottaminen,
kartta-aineistojen hinnoittelun sekä pinnoitteisiin
liittyvien linjausten osalta.

• Tietoliikenneinfran edistäminen voi vaatia laajaakin
keskustelua ja strategisten linjausten
muodostamista  auttaa määrittämään linjaukset
eri vastuualueiden näkökulmasta ja selkeyttää
toimintatapoja.
Lisäksi: eri palvelualojen tarpeiden tunnistus (kuinka
niihin vastataan?) sekä kunnan roolin selvittäminen
tietoliikenneinfran rakentumiseen liittyen. Kypsyysja/tai toimintaympäristöanalyysi kunnan kypsyyden,
tahtotilan ja aseman selvittämiseksi toimijakentässä.

Taajamassa
• Taajama-alueelle on kallista rakentaa (pinnoitteiden
uusiminen, tien alitukset jne.) Yhteisrakentaminen
on hyvä keino saada kustannussäästöjä
-Samaan kaivantoon saadaan operaattorin ja
energiayhtiön lisäksi kustannuksia jakamaan myös
katuvaloverkoista vastaava taho.
• Rakentamiskustannuksia voidaan laskea sallimalla
matalakaivutekniikat sekä helpottamalla tekniikoiden
käyttöön liittyvää lupaprosessia sekä muita
rakentamiseen liittyviä määräyksiä.

• Taajama-alueiden tietoliikenneinfran rakentumiseksi
kunnalta vaaditaan aktiivisuutta:
- Aktiivinen keskustelu eri toimijoiden suuntaan.
Keinojen selvitys, joilla turvataan nopeat yhteydet
taajama-alueilla.

Lisäksi: kustannussäästöjä voivat tuoda
esimerkiksi pinnoitussuunnitelmien
hyödyntäminen.

Haja-asutusalueella
• Energiayhtiöiden perustamat kuituyhtiöt, alueelliset
kuituosuuskunnat ja seutuverkot, pelkkään
valokuituinfran rakentamiseen keskittyvät verkkooperaattorit sekä paikalliset operaattorit ovat tahoja,
joiden toimesta kiinteitä verkkoja haja-asutusalueille
synnytetään. Perinteisten operaattoreiden lisäksi
kannattaa huomioida myös uudet toimijat ja
paikalliset energiayhtiöt
- Kunnan aito tahtotila nopeiden
tietoverkkoyhteyksien toteutumiseksi edistää
jokaisen toimijan liike-toimintaa ja ennakkomyynnin
aikana selvitettävää kiinnostusta liittyä
valokuituverkon piiriin.

• Vaatii riittävän liittyjien määrän, jotta
liiketoiminnalliset edellytykset täyttyvät 
markkinointi sekä positiivinen viestintä aiheen
ympärillä.
• Itse rakentaminen kiinteiden verkkojen osalta hajaasutusalueilla on suhteellisen edullista kaupunki- ja
taajama-alueisiin verrattuna. .
• Lähitulevaisuuden vaihtoehto yhteyksien
parantamiseksi on 5G FWA helpottaa
rakentamiskustannuksia tilaajayhteyksien osalta.
- Se on silti mobiiliyhteys, jolloin kaistaa jaetaan
alueen asukkaiden kesken.

Yhteenvetona
Digitalisaation murros pakottaa ottamaan kantaa ja tekemään
toimenpiteitä, jotta voidaan toimia osana digitalisoituvaa
kokonaisuutta. Nopeat tietoliikenneyhteydet, 5G:n myötä suuren
hyödyntämispotentiaalin omaavien teknologioiden käytön
lisääntyminen ja datan kerääminen, jakaminen sekä tehokas
hyödyntäminen mahdollistavat uusien palveluiden ja kuntarakenteen
kehittämisen uudella tavalla.
Teknologian avulla voidaan sekä tehostaa ja parantaa kunnan palveluita
että luoda täysin uusia palvelutuotteita. Lisäksi digitalisaation murros
pitää sisällään suuren liiketoimintapotentiaalin.
Kuntien on mahdollista olla tukemassa liiketoimintapotentiaalin
realisoitumista sekä uuden liiketoiminnan syntymistä investointien ja
oman toiminnan kehittämiseen kautta.

Nykyistä toimintaa voidaan arvioida
kypsyysmallikehikon kautta, jonka avulla oman
toiminnan taso voidaan selvittää ja asettaa
tavoitteet toiminnan kehittämiseksi
Toiminta on
määriteltyä
Ad-hoc-perustaso –
oikeita asioita
tehdään yksittäin

Jäsentymätön

0

”Tietoliikenneyhteyksien
tilannetta ei ole huomioitu
eikä kuntien tai maakunnan
mahdollisuuksia vaikuttaa ja
ohjata tietoliikenneyhteyksien
rakentumista tunneta.”

1

”Nopeiden
tietoliikenneverkkojen
merkitys maakunnassa ja
kunnissa on tunnistettu.
Tehdään yksittäisiä oikeita
asioita tietoliikenneinfran
hallinnan ja ohjauksen
edistämiseksi, mutta selkeitä
ohjeistuksia ei ole. Asioita
tehdään tarpeen mukaan ja
aktiivinen edistäminen
puuttuu.”

Kehittyvä toiminta
tunnistettuja vikoja,
linjauksia, ohjeistuksia
ja puutteita korjataan

2

”Hallintaan ja ohjaukseen
liittyvät merkitykselliset asiat
on tunnistettu ja niiden
osalta kaupunki on tehnyt
linjaukset, ohjeet, tai muuta
vastaavaa ohjeistusta.
Asioita pyritään tekemään
aktiivisesti, mutta se on
hankalaa ilman selkeää
suuntaa ja organisaation
tukea.”

Jatkuvasti kehittyvä ja
optimoitu toiminta

3

”Kaikki infran hallintaan ja
ohjaukseen liittyvät osaalueet on huomioitu ja
määriteltyjä. Prosesseja
kehitetään tunnistettujen
tarpeiden pohjalta.
EI selkeää tapaa haasteiden
tunnistamiseksi, eikä
välttämättä selkeää
kehittämissuuntaa, ei
selkeää ja systemaattista
toimintatapaa seurannalle
ja kehittämiselle”.

4

Toimintaa ohjataan ja
kehitetään systemaattisesti
haluttuun suuntaan.

” Kunta on määrittänyt
tavoitteet ja ymmärtää
roolinsa infran hallintaan ja
ohjaukseen liittyvissä
asioissa.”
Kunnan tasolla seurataan,
ohjataan ja kehitetään
toimintaa siihen suuntaan,
että tavoitteiden mukaiset
tietoliikenneyhteydet
toteutuvat kunnan alueella.
Kehittäminen on
systemaattista ja toimintaa
arvioidaan mittareiden
perusteella.”

Kuntien on ratkaistava kolme suurta kokonaisuutta vastatakseen
digitaalisen murroksen aiheuttamiin haasteisiin:
1. Nopeiden tietoliikenneyhteyksien
rakentuminen alueella
•
•
•

Kaupungeissa
Taajamissa
Haja-asutusalueella

Muodostetaan maakuntatasoinen strategia,
joka määrittelee tietoliikenneverkkojen kapasiteettiin ja peittoon liittyvät tavoitteet
maakunta- ja kaupunkirakenteisiin peilaten.
Asetetaan selkeät tavoitteet ja mittarit,
määritellään vastaavat henkilöt sekä toimitaan
aktiivisesti tietoliikenneyhteyksiä rakentavien
tahojen suuntaan. Arvioidaan nykyisen
toiminnan riittävyys ja kehitetään tarvittavia
osa-alueita.
Yhteisen tahtotilan ja vision puuttuessa, on
mahdollista, että toiminta alkaa ohjautua yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden mukaan
lyhytaikaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja
toiminta pirstaloituu pieniksi kokonaisuuksiksi

2. Datan hyödyntäminen
•
•
•
•
•

Datan kerääminen
Datan jakaminen
Datan hallinta
Datan omistus
Tiedolla johtaminen

Kunnan rooli datan tuottamisessa ja
hyödyntämisessä sekä uuden
liiketoimintapotentiaalin mahdollistamisessa
alueelle on merkittävä.
Kunnan tekemät ratkaisut luovat suuntaviivat ja
mahdollisuudet uusille toimijoille luoda liiketoimintaa sekä mahdollistavat kunnan
palvelutuotantoalueiden ja prosessien
kehittämisen.

3. Teknologian hyödyntäminen
Nopeiden tietoliikenneyhteyksien sekä IoTteknologian avulla kerättävän datan avulla voidaan hyödyntää uusia teknologioita
tehokkaasti.
Digitaalisen älykaupunkialustan avulla voidaan
luoda yksityiselle sektorille mahdollisuus
kehittää teknologioita alueen kuntien,
asukkaiden ja yritysten hyödynnettäväksi.

