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1. TAUSTA JA PERUSTELUT  

 

Tämän hakumenettelyn yleinen tausta määritellään Verkkojen Eurooppa välineen 

televiestintäsektorin vuosien 2017
1
 ja 2018

2
 työohjelman kohdissa 2.3.2 ja 4. Työohjelma 

on julkaistu innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston, jäljempänä ’INEA’, 

verkkosivuston
3
 WiFi4EU-sivulla. Tämän hakumenettelyn tausta ja perustelut on 

määritelty vuoden 2017 muutetun työohjelman ja vuoden 2018 työohjelman kohdassa 

4.1.1.  

 

Tässä hakumenettelyssä myönnetään yksinkertaistettu avustus kertasuorituksena, 

jäljempänä ’arvoseteli’.  

 

 

2. PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 

 

2.1  Ensisijaiset tulokset 

 

Tämän hakumenettelyn ensisijaiset tulokset on määritelty vuoden 2017 muutetun 

työohjelman ja vuoden 2018 työohjelman kohdassa4.1.2.  

 

WiFi4EU-aloite on tukiohjelma korkealaatuisen internetyhteyden tarjoamiseksi 

paikallisissa julkisen elämän keskuksissa asukkaiden ja vierailijoiden käyttöön.  

Maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien 

internetyhteyksien odotetaan osaltaan auttavan kuromaan umpeen digitaalista kuilua 

                                                 
1  Muutettu Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintää koskeva vuoden 2017 työohjelma – komission 

täytäntöönpanopäätös C(2017) 7732. Ks. myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1953, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2017, asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen 

internetyhteyksien parantamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?uri=celex:32017R1953 
2
 Komission täytäntöönpanopäätös C(2018) 568. 

3 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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erityisesti yhteisöissä, joissa digitaalisen lukutaidon kehitys on jäänyt jälkeen, myös 

maaseudulla ja syrjäseuduilla. 

Sillä olisi parannettava sellaisten verkkopalveluiden saantia, joilla kohennetaan 

elämänlaatua paikallisyhteisöissä tukemalla palveluiden saantia, esimerkiksi sähköiset 

terveyspalvelut ja sähköinen hallinto, mahdollistettava uuden digitaalista osallisuutta 

tukevan tarjonnan syntyminen, esimerkiksi tietokoneiden ja internetin käyttökurssit, ja 

edistettävä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden alalla innovoivien pienten ja 

keskisuurten yritysten kehitystä. 

 

2.2 Rahoitustuesta odotetut tulokset 

 

Tämän hakumenettelyn hyödyt ja odotetut tulokset on määritelty vuoden 2017 muutetun 

työohjelman ja vuoden 2018 työohjelman kohdassa 4.1.2. Tämän hakumenettelyn nojalla 

myönnettävien arvoseteleiden suuntaa-antava lukumäärä on 2 800. 

 

3. AIKATAULU 

 

 

Hakupyynnön avaaminen 7. marraskuuta 2018 (klo 13.00.00 Keski-

Euroopan aikaa) 

Hakupyynnön päättyminen 9. marraskuuta 2018 (klo 17.00.00 Keski-

Euroopan aikaa) 

Hakemusten arviointi marraskuu 2018 (alustava) 

Verkkojen Eurooppa -välineen komitean 

kuuleminen 

marraskuu 2018 (alustava) 

Valintapäätöksen hyväksyminen joulukuuta 2018 (alustava) 

Avustussopimusten valmistelu ja 

allekirjoittaminen 

joulukuuta 2018 (alustava) 

 

 

4. TALOUSARVIO 

 

Suuntaa-antava määrä, joka jaetaan tämän hakumenettelyn kautta WiFi4EU-aloitteeseen, 

on 42 miljoonaa euroa. Kunkin kertasuorituksena myönnettävän arvosetelin määrä on 

15 000 euroa. 

 

 

5. EDELLYTYKSET HAKEMUKSEN KÄSITTELYLLE 

 

Tukikelpoisuutta koskee neljä vaatimusta: 

 

1. Hakemukset on toimitettava sähköisesti WiFi4EU-portaalissa
4
. 

 

2. Hakemukset on jätettävä käyttämällä EU Login -tunnusta,
5
 jota on käytetty kunnan 

rekisteröitymiseen. 

                                                 
4 https://www.wifi4eu.eu/#/home 
5 Lisätietoja EU Login -tunnuksen hankkimisesta, ks.https://webgate.ec.europa.eu/cas  

https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://webgate.ec.europa.eu/cas
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3. Hakemuksen on oltava täydellinen eli siihen on sisällytettävä seuraavat kaksi –

lukukelpoista – tausta-asiakirjaa, jotka ladataan WiFi4EU-portaaliin: 

1. Todiste laillisen edustajan (eli pormestarin tai kunnan- tai kaupunginjohtajan) 

antamasta hyväksynnästä hakemuksen tekemiselle (myös henkilötodistuksen 

tai passin kopio)
6
  

2. Kopio laillisen edustajan nimitysasiakirjasta. 

 

 

4. Hakemukset on toimitettava haun avaamisen jälkeen ja edellä kohdassa 3 

täsmennettyyn määräaikaan mennessä.  

 

Hakemuksen jättäminen WiFi4EU portaaliin ei ole mahdollista, ellei kahta edellä 

mainittua tausta-asiakirjaa ole ladattu portaaliin.  

 

Sähköpostitse tai tulosteena toimitettuja hakemuksia tai niiden osia ei hyväksytä. 

 

Kukin avustuksen saaja voi saada vain yhden arvosetelin koko aloitteen keston aikana. 

 

 

6. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 

 

6.1  Tukikelpoiset hakijat 

 

Vuoden 2017 muutetun työohjelman ja vuoden 2018 työohjelman mukaisesti 

hakemuksia voivat toimittaa ainoastaan kunnat tai johonkin EU:n jäsenvaltioon, Islantiin 

tai Norjaan perustetut kuntien yhteenliittymät jäsentensä puolesta.
7
 Hakijoiden on 

sisällyttävä tukikelpoisten kuntien ja kuntien yhteenliittymien luetteloon,
8
 sellaisena kuin 

se on hakupyynnön julkaisupäivänä.
9
  

 

HUOM: Kuntien yhteenliittymät voivat tehdä hakemuksen jäsentensä eli yhden tai 

useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteenliittymät eivät kuitenkaan voi olla 

arvoseteleiden avustuksen saajia. Ainoastaan yksittäiset kunnat voivat saada arvosetelin.   

 

 

Brittiläisten hakijoiden osalta: Huomatkaa, että avustuskelpoisuusperusteiden on 

täytyttävä avustuksen koko keston ajan. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta 

avustuskauden aikana eikä ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan 

varmistetaan, että brittiläiset hakijat ovat edelleen avustuskelpoisia, hakija ei enää saa 

                                                 
6
 Tämä lomake on saatavilla seuraavasta osoitteesta:  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu 
7 Vuoden 2017 muutetun työohjelman kohdan  5.3.1 mukaisesti Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat, jotka ovat 

Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua hakemuspyyntöön samoin oikeuksin, velvollisuuksin ja 

vaatimuksin kuin EU:n jäsenvaltiot ja myös silloin, kun sitä ei erityisesti työohjelman tekstissä mainita.  
8 Ks.: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-first-call 
9 Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, 

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 

913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta, (ETA:n kannalta 

merkityksellinen teksti) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316) 9 artiklan 1 a 

kohdassa todetaan, että jäsenvaltiot voivat hyväksyä vuoden 2017 muutetun työohjelman 5.4 kohdan mukaisen 

ehdotusluokan (kunnat tai niiden yhteenliittymät) ennen hakemuspyyntöä, kun se on perusteltua kohtuuttoman 

hallinnollisen rasitteen välttämiseksi ja jotta jäsenvaltioiden ei tarvitse hyväksyä erikseen kutakin yksittäistä 

hakemusta.  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eu-first-call
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
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EU:lta rahoitusta (vaikka hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai 

hakijaa voidaan vaatia poistumaan hankkeesta avustussopimuksen II.16.3.1 artiklan a 

kohdan (avustuksen saajan oikeudellisen tilanteen muuttuminen) mukaisesti.
10

 

 

 

6.2  Tukikelpoiset toimet 

 

WiFi4EU-aloitteella pyritään myöntämään tukea toimiin,   

 

1) joita toteuttavien kuntien on suunniteltava langattomien liityntäpisteiden asennus 

julkisen elämän keskuksissa sijaitseviin sisä- tai ulkotiloihin ja valvottava sitä ja 

sitouduttava  

 

a) pitämään WiFi4EUverkko (-verkot) täysin toiminnassa kolmen vuoden ajan 

alkaen viraston antaman vahvistusilmoituksen päivästä, mikä kuvataan 

avustussopimuksen 4.2 artiklassa;  

b) konfiguroi WiFi4EU-verkon (-verkot) uudelleen, jotta ne voidaan liittää 

suojattuun todentamis- ja valvontaratkaisuun, joka on täysin kohdassa 6.2.1
11

 

vahvistettujen vaatimusten mukainen.   

 

 2) jotka perustuvat nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille 

korkealaatuisen internetkäyttökokemuksen eli internetyhteyden, joka 

 

a) on maksuton ja käyttöehdoiltaan syrjimätön, helppokäyttöinen ja perustuu 

sellaisten uusimpien ja parhaiden saatavilla olevien laitteiden käyttöön, joiden 

avulla käyttäjille tarjotaan nopea internetyhteys,   

b) tukee esimerkiksi digitaalipalvelujen infrastruktuurien kautta tarjottavien 

innovatiivisten digitaalipalvelujen saatavuutta;  

c) tarjoaa palveluiden saatavuuden parantamiseksi pääsyn palveluihin vähintään 

kyseisen jäsenvaltion merkittävillä kielillä ja mahdollisuuksien mukaan muilla 

EU:n virallisilla kielillä; 

d) on saatavilla julkisen elämän keskuksissa, myös julkisissa yleisölle avoimissa 

ulkotiloissa paikallisyhteisön julkisen elämän yhteydessä. 

 

3) joissa käytetään komission tarjoamaa yhteistä visuaalista ilmettä (ks. kohta 11 

jäljempänä); 

 

4) joissa sitoudutaan hankkimaan (tai toteuttamaan vastaava menettely, jotta 

saadaan) tarvittavat laitteet ja niihin liittyvät asennuspalvelut, tapauksen mukaan 

sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, ja asentamaan wifi-liityntäpisteitä 

alueille, joilla ei ennestään ole vastaavaa maksutonta wifi-yhteystarjontaa. 

 

WiFi4EU-arvoseteliä voidaan käyttää rahoittamaan jotakin seuraavista toimista: 

a) kokonaan uuden julkisen wifi-verkon asentaminen 

b) olemassa olevan julkisen wifi-verkon parantaminen  

c) olemassa olevan julkisen wifi-verkon kattavuuden laajentaminen. 

                                                 
10 Avustussopimuksen malli on saatavilla hakumenettelyn verkkosivulta: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-

europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
11

 Suojatun todentamis- ja seurantaratkaisun oletetaan olevan toiminnassa seuraavien kolmen vuoden kuluessa. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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6.2.1 Vaatimukset, jotka koskevat WiFi4EU-verkon (-verkkojen) konfigurointia ja 

liittämistä Euroopan komission seurantaratkaisuun  

 

Jollei jäljempänä olevasta neljännestä kohdasta muuta johdu, avustuksen saajan on 

varmistettava, että WiFi4EU-arvosetelillä rahoitetuissa yhteyspisteissä käytetään 

ainoastaan WiFi4EU:n verkkotunnusta (SSID) ja että kohdassa 6.2.4 vahvistettuja 

velvoitteita sovelletaan kaikilta osin. 

 

Avustuksen saajan on varmistettava, että WiFi4EU-verkko, jonka verkkotunnus on 

WiFi4EU, on avoin verkko siinä mielessä, että siihen liittyminen ei edellytä 

minkäänlaisia todentamistietoja (kuten salasanan käyttöä). Avustuksen saajan on 

varmistettava, että käyttäjän liittyessä WiFi4EU-verkkoon, jonka verkkotunnus on 

WiFi4EU, siinä esitetään https-kirjautumissivu, minkä jälkeen käyttäjälle annetaan lupa 

liittyä internetiin. 

 

Ellei kansallisessa lainsäädännössä unionin lainsäädännön mukaisesti sitä edellytetä, 

liittyminen internetiin avoimen verkkotunnuksen WiFi4EU välityksellä ei edellytä 

mitään rekisteröintiä tai todentamista https-kirjautumissivulla ja se on voitava saattaa 

päätökseen yhdellä liittymisnapin napsautuksella https-kirjautumissivulla.  

 

Avustuksen saaja voi käyttää täydentävää verkkotunnusta (SSID) kohdassa 6.2.1.2 

tarkoitettuihin asianmukaisesti suojattuihin yhteyksiin I vaiheen alusta ja omalla 

vastuullaan. Avustuksen saaja voi käyttää lisäverkkotunnusta sillä edellytyksellä, että se 

on rajattu avustuksen saajan sisäiseen käyttöön eikä aiheettomasti vaikuta yleisölle 

tarjottavan palvelun laatuun. Molemmissa tapauksissa avustuksen saajan on 

asianmukaisesti erotettava tällaiset verkkotunnukset WiFi4EU:n avoimesta 

verkkotunnuksesta ja varmistettava, että kohdissa 6.2.3 ja 6.2.4 määrätyt velvollisuudet 

täyttyvät kaikilta osin.  

 

Avustuksen saaja voi käyttää verkkotunnusta WiFi4EU myös yhteyspisteissä, joita ei ole 

rahoitettu WiFi4EU-arvosetelillä (joko ainoana verkkotunnuksena tai käytössä olevan 

paikallisen verkkotunnuksen rinnalla). Avustuksen saajan on varmistettava, että 

vähintäänkin niiden loppukäyttäjien osalta, jotka liittyvät WiFi4EU:n verkkotunnukseen, 

sovelletaan kohdissa 6.2.3, 6.2.4 ja tässä kohdassa (kohta 6.2.1) vahvistettuja velvoitteita 

kaikilta osin. 

 

Liittyminen Euroopan komission seurantasovellukseen toteutetaan kaksivaiheisena. 

 

6.2.1.1 Vaihe I 

Käyttäjien rekisteröinti, todentaminen, hyväksyminen ja käyttäjäkirjanpito ovat kunkin 

avustuksen saajan vastuulla EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.  

Avustuksen saajan on varmistettava, että seuraavat verkkotunnuksen WiFi4EU https-

kirjautumissivua koskevat vaatimukset täyttyvät: 

a) WiFi4EU-verkossa, jonka verkkotunnus (SSID) on WiFi4EU, on 

käyttäjärajapintana käytettävä https-kirjautumissivua.  

Kirjautumissivulla on oltava aiemmin liittyneiden käyttäjien automaattinen 

tunnistamisjakso, jotta kirjautumissivua ei näytetä uudelleen, kun verkkoon 
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liitytään uudelleen. Tämä jakso nollataan joka päivä automaattisesti klo 00.00 tai 

se asetetaan enintään 12 tunnin mittaiseksi. 

b) Https-kirjautumissivuun liittyvän verkkoalueen nimen on oltava perinteinen (muu 

kuin IDN), ja sen on koostuttava kirjaimista a–z, numeroista 0–9 ja yhdysviivasta 

(−).  

c) Visuaalinen ilme: Kirjautumissivuun on sisällyttävä WiFi4EU:n visuaalinen ilme.  

d) Kirjautumissivuun on sisällytettävä seurantakoodi (tracking snippet), jolla virasto 

voi toteuttaa WiFi4EU-verkon etäseurantaa.  

Seurantakoodin asennusohjeet ovat saatavissa seuraavasta linkistä: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

Seurantakoodilla ei kerätä mitään henkilötietoja. Sitä käytetään WiFi4EU-

verkkoon liittyvien käyttäjien määrän laskemiseen, WiFi4EU:n visuaalisen 

ilmeen lataamiseen ja sen asianmukaisen esitystavan tarkistamiseen. 

e) Kirjautumissivuun on sisällytettävä vastuuvapauslauseke, jossa selvästi 

ilmoitetaan käyttäjille, että WiFi4EU on avoin julkinen verkko. 

Vastuuvapauslausekkeen olisi sisällettävä myös varautuvia suosituksia, joita 

yleensä esitetään, kun internetiin ollaan yhteydessä tällaisten verkkojen kautta. 

Avustuksen saajalla on oikeus perustaa samalla arvosetelillä rahoitettuja erillisiä 

WiFi4EU-verkkoja, joista kullakin on eri verkkotunnus ja joissa käytetään eri 

kirjautumissivua. Avustussopimuksen 9 artiklan mukainen velvoite, jonka mukaan 

WiFi4EU-verkkoa on ylläpidettävä 3 vuoden ajan viraston tekemän tarkastuksen jälkeen, 

koskee kaikkia tällaisia samalla arvosetelillä rahoitettuja WiFi4EU-verkkoja. 

Vaihetta I sovelletaan, kunnes avustuksen saaja saa ilmoituksen siitä, että vaihe II on 

aktivoitu. Kun ilmoitus on saatu, avustuksen saajalla on avustussopimuksen 9 artiklan 

mukaisesti velvollisuus mukauttaa verkon konfiguraatiota kohdassa 6.2.1 vahvistettujen 

vaatimusten, jotka on tarkemmin eritelty ilmoituksessa, ja siinä annetun aikataulun 

mukaisesti. 

 

6.2.1.2  Vaihe II 

Myöhemmässä vaiheessa EU:n tasolla perustetaan suojattu todentamis- ja 

seurantajärjestelmä, johon sisältyy mahdollisuus kehittää sitä kohti yhteistä 

käyttäjätunnistusta.  

Kun suojattu todentamis- ja seurantajärjestelmä on toiminnassa, avustuksen saajan on 

avustussopimuksen 9 artiklan mukaisesti konfiguroitava WiFi4EU-verkko (-verkot) 

uudelleen tähän uuteen järjestelmään liittymistä varten. Tähän uudelleenkonfigurointiin 

sisältyy kirjautumissivua käyttävä avoin verkkotunnus (SSID) WiFi4EU, 

verkkotunnuksen WiFi4EU lisääminen asianmukaisesti suojattuja yhteyksiä varten (joko 

muuttamalla sen olemassa oleva paikallinen järjestelmä yhteiseksi tai yksinkertaisesti 

lisäämällä yhteinen järjestelmä kolmanneksi verkkotunnukseksi) ja sen varmistaminen, 

että ratkaisulla voidaan seurata WiFi4EU-verkostoja liityntäpisteiden tasolla.  

Kunkin avustuksen saajan vastuulla on edelleen EU:n ja kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti käyttäjien rekisteröinti ja todentaminen WiFi4EU-verkon avoimen 

verkkotunnuksen (SSID) ja paikallispohjaisen verkkotunnuksen osalta, jos sellainen on 

käytössä, sekä käyttäjien hyväksyminen ja käyttäjäkirjanpito kaikissa verkkotunnuksissa. 

  

6.2.2 WiFi4EU-verkon wifi-laitteiden tekniset vaatimukset: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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Avustuksen saajan asentamien liityntäpisteiden (Access Point) on vastattava arvosetelin 

arvoa sen markkinoilla. Joka tapauksessa sen on asennettava vähintään seuraava määrä 

sen mukaisesti, mikä on sisä- ja ulkotiloissa olevien liityntäpisteiden yhdistelmä: 

 

 

 

Ulkotiloissa olevien 

liityntäpisteiden vähimmäismäärä 

Sisätiloissa olevien liityntäpisteiden 

vähimmäismäärä 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

Avustuksen saajan on varmistettava jokaisesta yhteyspisteestä, että 

 

 se tukee rinnakkaista kaksitaajuuskäyttöä (2,4 Ghz – 5 Ghz) 

 sillä on yli 5 vuoden tukijakso 

 sen keskimääräinen vikaväli (MTBF) on vähintään 5 vuotta 

 sillä on varattu ja keskitetty yksi hallinnointipiste kunkin WiFi4EU-verkon 

kaikille yhteyspisteille  

 se tukee IEEE 802.1x:ää 

 se on 802.11ac Wave I:n mukainen 

 se tukee IEEE 802.11r:ää 

 se tukee IEEE 802.11k:ta 

 se tukee IEEE 802.11v:tä  

 se pystyy käsittelemään ainakin 50 samanaikaista käyttäjää ilman suorituskyvyn 

heikentymistä 

 sillä on vähintään 2x2 multiple-input-multiple-output-antennia (MIMO) 

 se on Hotspot 2.0:n mukainen (Passpoint Wi-Fi Alliance -sertifiointiohjelma). 

 

6.2.3 Palvelun laatuvaatimukset 

Jotta varmistetaan, että rahoitettu WiFi4EU-verkko voi tarjota korkealaatuisen 

käyttäjäkokemuksen, avustuksen saajan on tehtävä sopimus palvelusta, joka vastaa 

nopeinta kyseisellä alueella yleisesti saatavilla olevaa internet-yhteyttä ja tarjoaa joka 

tapauksessa vähintään 30 Mbps:n latausnopeuden. Avustuksen saajan on myös 

varmistettava, että tällainen runkoliitäntäyhteyden nopeus vähintäänkin vastaa sitä, jota 

avustuksen saaja mahdollisesti käyttää omiin sisäisiin yhteystarpeisiinsa.  

6.2.4 Maksuja, mainontaa ja tietojen käyttöä koskevat vaatimukset  
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1. Avustuksen saajan on varmistettava, että loppukäyttäjien pääsy WiFi4EU-

verkkoon on maksutonta eli se tapahtuu ilman minkäänlaista suorana maksuna tai muulla 

tavalla suoritettavaa korvausta ja että siihen ei liity kaupallista mainontaa eikä 

henkilötietojen uudelleenkäyttöä kaupallisiin tarkoituksiin. 

2. Avustuksen saajan on myös varmistettava, että sähköisen viestintäverkon 

operaattoreiden tarjoama loppukäyttäjien pääsy verkkoon toteutetaan syrjimättä eli että 

sillä ei vaikuteta unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa kansallisessa 

lainsäädännössä edellytettyihin rajoituksiin, kun otetaan huomioon tarve varmistaa 

verkon sujuva toiminta ja erityisesti kapasiteetin tasapuolinen jakaminen käyttäjien 

kesken kuormitushuippujen aikana. 

3. Tietoja voidaan säännöllisesti käsitellä tilasto- ja analyysitarkoituksiin verkkojen 

toiminnan edistämiseksi, seuraamiseksi tai parantamiseksi. Tätä varten kaikki 

tallennettavat tai käsiteltävät henkilötiedot anonymisoidaan sovellettavan erityisen 

tietosuojaselosteen tai -selosteiden mukaisesti (Service Specific Privacy Statement, 

SSPS). 

6.3 Hylkäämisperusteet 

 

Varainhoitoasetuksen
12

 136 artiklan mukaisesti hakija suljetaan hakumenettelyyn 

osallistumisen ulkopuolelle, jos se on jossakin seuraavista tilanteista:  Hakijaa pyydetään 

tätä varten allekirjoittamaan valaehtoinen vakuutus WiFi4EU-portaalin kautta. Portaaliin 

sisältyy myös linkki varainhoitoasetuksen 136 artiklassa esitettyyn 

poissulkemistilanteisiin.  

 

 

7. VALINTAMENETTELY
13

 

 

Arvostelit myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä käyttäen perusteena 

WiFi4EU-portaaliin hakemuksen onnistuneen toimittamisen yhteydessä kirjattua 

aikaleimaa. Aikaleima määräytyy, kun keskuspalvelin on vastaanottanut hakemuksen 

Keski-Euroopan (kesä)ajan (Brysselin aika) mukaisesti. Rahoituksen tasapainoisen 

maantieteellisen jakautumisen varmistamiseksi hakemusten valinnassa otetaan lisäksi 

huomioon seuraavat perusteet: 

 

1. Kullekin jäsenvaltiolle ja ETA-maalle (Norja ja Islanti) myönnetään tässä 

hakupyynnössä vähintään 15 arvoseteliä sillä edellytyksellä, että kyseisistä 

maista saadaan riittävä määrä hakemuksia. 

 

2. Kullekin jäsenvaltiolle ja ETA-maalle (Norja ja Islanti) myönnettävien 

arvoseteleiden kokonaismäärä ei saa ylittää kahdeksaa prosenttia hakupyynnön 

myönnettävästä talousarviosta.  

 

Kutakin tukikelpoista maata kohden laaditaan varallaololuettelo, jossa on rajallinen 

määrä hakemuksia. Jos talousarviomäärärahoja tulee saataville, varallaololuettelosta 

voidaan valita hakemuksia. Tätä varten noudatetaan edellä mainittuja perusteita 

                                                 
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 

varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 

1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 

541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL  L 193, 30.7.2018, 

s. 1). 
13 Ks. vuoden 2017 muutetun työohjelman liite 4. 
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valittaessa hakemuksia varallaololuettelosta. Varallaololuettelo on voimassa vain tässä 

hakupyynnössä, ja varallaololuetteloon merkityille hakijoille ilmoitetaan päivämäärä, 

johon asti varallaololuettelo on voimassa.  

 

8. EU-LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN 

 

Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan asetuksen 23 artiklan mukaisesti rahoitetaan 

ainoastaan toimia, jotka ovat unionin lainsäädännön mukaisia.  

 

9. RAHOITUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA SÄÄNNÖKSET 

 

9.1 Yleiset periaatteet 

 

9.1.1  Muut rahoituslähteet 

 

Varainhoitoasetuksen 191 artiklan mukaisesti yhteen toimeen voi saada EU:n 

talousarviosta vain yhden avustuksen. Samoja kustannuksia ei missään olosuhteissa saa 

rahoittaa kahdesti EU:n talousarviosta. 

 

9.1.2  Taannehtivuuskielto 

 

Varainhoitoasetuksen 193 artiklan mukaisesti avustusta ei myönnetä takautuvasti 

toimille, jotka on jo saatettu päätökseen ennen avustussopimuksen voimaantulopäivää.  

 

9.2  Rahoituksen muoto 

 

9.2.1 Avustuksen muoto 

 

Tämän hakemuspyynnön nojalla myönnettävät avustukset ovat muodoltaan 15 000 euron 

kertasuorituksia avustuksen saajaa kohden.  

 

9.2.2  Toimen kesto 

 

Toimen aloituspäivä on avustussopimuksen voimaantulopäivä ja kesto on enintään 18 

kuukautta. 

 

9.3  Maksujärjestelyt 

 

Avustussopimuksen ehtojen mukaisesti arvoseteli maksetaan wifi-asennuksesta 

vastaavalle yritykselle, kun avustussopimuksen mukaisesti on vahvistettu, että asennus 

on toiminnassa. Maksu suoritetaan mahdollisimman pian ja enintään 60 päivän kuluessa 

pankkitilille, jonka wifi-asennuksesta vastaava yritys on ilmoittanut WiFi4EU-portaaliin. 

On huomattava, että wifi-asennuksesta vastaavan yrityksen on ladattava portaaliin 

luettavissa oleva tiliote tai vastaava asiakirja. 

 

Jos avustuksen saaja ei 

 

a) noudata velvoitetta, jonka mukaan wifi-asennus on pidettävä toiminnassa kolmen 

vuoden ajan  
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b) konfiguroi WiFi4EU-verkkonsa uudelleen, jotta se voidaan liittää suojattuun 

todentamis- ja valvontaratkaisuun, joka on täysin kohdassa 6.2.1 vahvistettujen 

vaatimusten mukainen. 

arvoseteli voidaan periä takaisin avustuksen saajalta. 

  

Virasto ei puutu avustuksen saajan ja wifi-asennuksesta vastaavan yrityksen välisiin 

sopimussuhteisiin. 

 

 

10. AVUSTUSSOPIMUS 

 

INEA kutsuu valitun kunnan allekirjoittamaan avustussopimuksen, joka on laadittu 

euromääräisenä ja jossa esitetään rahoitusta koskevan yksityiskohtaiset edellytykset. 

Avustussopimuksen vakiomuotoista mallia, joka on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla 

kielillä, ei voida muuttaa.
14

  

 

Avustussopimuksen allekirjoittaa laillinen edustaja (pormestari/kunnanjohtaja). Jos 

laillinen edustaja haluaa nimetä toisen henkilön allekirjoittamaan sopimuksen, WiFi4EU-

portaaliin on ladattava seuraavat asiakirjat viimeistään ennen avustussopimuksen 

allekirjoittamista:   

 

1. Valtuutettua henkilöä koskeva lomake
15

.   

2. Valtuutetun henkilön laillisen henkilöllisyystodistuksen tai passin kopio 

 

On huomattava, että valtuutetun allekirjoittajan on käytettävä omaa EU 

Login -tunnustaan
16

 voidakseen allekirjoittaa avustussopimuksen. 

 

 

11.  JULKISUUS 

 

WiFi4EU-aloitetta koskevissa avustuksen saajien toteuttamissa tiedotustoimissa 

käytettävää visuaalista ilmettä koskevat säännöt ovat saatavilla tästä linkistä: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. 

 

 

12.  TIETOJA HAKIJOILLE JA HAKUMENETTELY  

 

12.1  Tietoja hakijoille 

 

Käytännön tietoa tästä hakumenettelystä (eli avustussopimusmalli, Verkkojen Eurooppa -

välineen muutettu vuoden 2017 työohjelma, vuoden 2018 työohjelma, soveltuva 

lainsäädäntö) on saatavilla INEAn verkkosivustolla WiFi4EU-sivulta: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

                                                 
14

 Avustussopimuksen malli on saatavilla hakumenettelyn verkkosivulta:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
15 Tämä lomake on saatavilla seuraavasta osoitteesta:  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu 
16 Tietoja EU Login -tunnuksen hankkimisesta, ks. alaviite 5. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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On suositeltavaa, että hakijat tutustuvat tähän verkkosivustoon ja seuraavat säännöllisesti 

INEAn Twitter-tiliä (@inea_eu) hakemusten jättämisen määräaikaan asti. 

 

Kaikki tätä pyyntöä koskevat kysymykset on osoitettava hakupyynnön 

neuvontapalveluun (Helpdesk), joka on saatavilla WiFi4EU-portaalin kautta
17

. 

Neuvontapalvelu antaa vastauksen suoraan siihen sähköpostiosoitteeseen, josta kysymys 

on lähetetty.  

 

Toistuvasti esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset voidaan julkaista UKK-

luettelona, joka on saatavilla digitaalisten sisämarkkinoiden verkkosivulta
18

 ja lisäksi 

hakupyynnön verkkosivulta.   

 

12.2  Hakumenettely 

 

Hakemukset voidaan jättää ainoastaan sähköisesti ja sillä edellytyksellä, että asiakirjat on 

ladattu WiFi4EU-portaaliin käyttäen samaa EU Login -tiliä, jota käytettiin 

rekisteröitäessä kunta portaaliin. Hakemukset on toimitettava hakupyynnön 

avaamispäivän jälkeen: 7/11/2018 kello 13.00.00 Keski-Euroopan aikaa (Brysselin 

aika) ja ennen haun määräajan päättymistä: 9/11/2018 kello 17.00.00 Keski-Euroopan 

aikaa (Brysselin aika). Hakemuksia otetaan vastaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä.  

 

Hakija voi milloin tahansa napsauttaa painiketta, jolla hakemus jätetään. Kaikki yritykset 

jättää hakemus ennen hakupyynnön virallista avaamista hylätään kuitenkin 

automaattisesti keskuspalvelimen kellonajan perusteella. Hakijalle ilmoitetaan asiasta 

välittömästi, ja hän voi yrittää uudelleen. Hakijalle ilmoitetaan, kun hakemus on 

onnistuneesti toimitettu haun avaamisen jälkeen. 

 

Ks. myös kohta 6 edellä, vaadittujen tausta-asiakirjojen toimittaminen.  

 

Hakijoille ilmoitetaan valintamenettelyn tuloksista hyvissä ajoin.  

  

 

13. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

 

Vastaaminen hakumenettelyyn WiFi4EU-portaalin kautta johtaa henkilötietojen (kuten 

nimen ja osoitteen) käsittelyyn. Näitä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön 

mukaisesti.  

 

Jollei toisin ilmoiteta, kysymyksiin annettavia vastauksia ja henkilötietoja käsitellään 

yksinomaan hakumenettelyn mukaista arvoseteleiden myöntämistä varten, ja jos 

hakemus hyväksytään, avustuksen hallinnointia varten. Hakemukseen sisältyviä 

henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, rekisteröidyn asema organisaatiossa, 

henkilötodistus tai passi) käsitellään asetuksessa (EY) N:o 45/2001
19

 vahvistetuissa 

rajoissa ja tiedonsaantitarpeen mukaisesti. 

 

                                                 
17 Ks. www.wifi4eu.eu 
18 Ks. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans 
19 

Ks.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32001R0045 

http://www.wifi4eu.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
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Rekisterinpitäjiä ovat viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto sekä INEA 

yhdessä. 

 

Yksityiskohtaista tietoa hakijan henkilötietojen käsittelystä on Wifi4EU-portaalin 

aloitussivulta saatavilla olevassa tietosuojaselosteessa. 

 

Hakijan henkilötietoja (kuten nimi, sähköpostiosoite, oikeudellinen muoto ja 

edustusvaltaa käyttävien henkilöiden nimi) voidaan kirjata komission perustamaan 

varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmään (EDES), jos avustuksen saajaa koskee 

jokin asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046
20

 136 artiklan 1 kohdassa ja 141 artiklassa 

tarkoitetuista tilanteista.  

 

Lisätietoja EDES-järjestelmästä (myös tietokantaan rekisteröinnin perusteet), ks.: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm 

 

ja EDES-tietosuojaseloste osoitteessa:  

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_e

des_en.pdf 

 

Hakijoille ilmoitetaan, että EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi heidän 

henkilötietojaan voidaan ilmoittaa sisäisen tarkastuksen yksiköille, Euroopan 

komissiolle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, taloudellisten väärinkäytösten 

tutkintaelimelle tai Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF).  

 

 

 

                                                 
20

 Ks.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX:32018R1046 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf

