
Kohti monipaikkaista asumista 

Monipaikkainen asuminen perustuu sekä tieto- ja väestöteknologian kehitykseen että yleiseen 

vaurastumiseen, joka ilmenee vakinaisen ja vapaa-ajan asumisen yhä yleisempänä limityksenä ja 

lomittamisena. Käytännössä tämä näkyy vapaa-ajan asuntojen varustetason nousussa niin, että 

vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon välinen teknologinen ero kapenee. 

Koronan aikana niin vanhojen kuin uusienkin vapaa-ajan asuntojen kysyntä on nopeasti kasvanut. 

Tonttikauppa lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta 2020. Nykyään noin 60 % vapaa-ajan 

asunnoista rakennetaan suoraan talviasuttavaksi eli ympärivuotiseen käyttöön. Maamme 310 

kunnasta peräti 65:ssä on enemmän kausittaisia loma-asukkaita kuin pysyviä asukkaita. 

Monipaikkaisuus liittyy muuttuviin perherakenteisiin.  Suomessa on arviolta noin 65000 

etäomaista tai henkilöä, joka päävastuullisesti hoitaa paikkakunnalla tai vähintään 50 kilometrin 

päässä asuvaa omaistaan.  Väestön ikääntymisen ja kaupungistumisen myötä monet ovat yhä 

kauempana lähiomaistaan. Myös erotilanteiden jälkeiset monipaikkaiset asumisjärjestelyt 

koskettavat yhä useampia perheitä. Suomessa noin 150000 lasta asuu vuorotellen molempien 

vanhempien luona. 

Ehkä yllättävää kyllä, Suomessa on EU:n huonoimmat maaseudun nopeat laajakaistat. Keskimäärin 

EU:n huonoimmat maaseudusta 50 prosenttia oli nopeiden yhteyksien piirissä vuonna 2019. 

Suomessa lukema oli yhdeksän prosenttia, käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden tammikuussa 2021 

julkaisemasta uutisesta. 

Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Laki laajakaista rakentamisen tuesta astui Suomessa voimaan 

vuoden 2021 alussa. Tukiohjelma suunnataan alueille, joilta kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa 

ennen vuotta 2025. Laajakaistayhteyksien rakentajat voivat hakea avustusta nopeiden 

laajakaistayhteyksien rakentamiseen vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten ja 

julkishallinnon toimipaikkoihin. Asian ajankohtaisuutta lisää EU:n elvytysrahasto, josta on niin ikää 

aikomus käyttää euroja laajakaistayhteyksien rakentamiseen. 

Uusi laajakaistatukihanke tukee kiinteiden verkkojen rakentamista vuodesta 2022 alkaen. 

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista 

alueille, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Tukiohjelmalle on 

haettu rahaa EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa. 

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden 

vähimmäisnopeudesta tulevat voimaan 9.2.2022. Uusi laajakaistahanke käynnistyy lain voimaan 

tulon myötä. Hankkeessa voidaan tukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista, 

joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 

Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kuten aiemmin kotitalouksien välineisiin ja vapaa-ajan asuntoihin 

sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin. 

Maakunnalla on merkittävä rooli hankkeiden aktivoinnissa alueellaan. Maakuntaliittojen 

tehtävänä on yhdessä kuntien kanssa suunnitella ja määrittää hankehakuun soveltuvat 

hankealueet. Maakuntien tehtävänä on esittää perusteltu pyyntö lain edellyttämän markkina-

analyysin tekemisestä Traficomille. 
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