WiFi4EU – Kysymyksiä ja vastauksia
1. TAUSTA
1.1. Mikä on WiFi4EU-aloitteen yleinen tavoite?
WiFi4EU-aloitteen tavoitteena on tarjota WiFi-alueiden (”hot spots”) kautta kansalaisille ja
matkailijoille kaikkialla EU:ssa korkealaatuisia maksuttomia internet-yhteyksiä julkisissa tiloissa,
kuten puistoissa, toreilla, julkisissa rakennuksissa, kirjastoissa ja terveyskeskuksissa. Euroopan
komissio rahoittaa aloitteessa kunnille myönnettäviä arvoseteleitä, joilla tuetaan WiFi-alueiden
perustamista tällaisiin julkisen elämän keskuksiin. Asennustyöhön käytetään WiFi-asennuksesta
vastaavien yritysten palveluita.

1.2. Kuka voi osallistua WiFi4EU-aloitteeseen?
WiFi4EU-aloite on avoin EU:n jäsenmaiden ja aloitteeseen osallistuvien ETA-maiden eli Norjan ja
Islannin julkisen sektorin elimille. Ainoastaan kunnat (tai vastaava paikallishallinto) ja kuntien
muodostamat yhteenliittymät voivat osallistua hakuihin. Neljännessä hakupyynnössä hakukelpoisten
elinten yksityiskohtaisesta luettelosta on sovittu EU-maiden kanssa, ja se on tutustumista varten
saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/list-eligibleentities-wifi4eus-fourth-call
Kukin kunta voi saada vain yhden maksusetelin koko WiFi4EU-aloitteen keston aikana. Tämän vuoksi
kunnat, joille on jo myönnetty WiFi4EU-maksuseteli jossakin aiemmassa hakupyynnössä, eivät voi
osallistua uuteen hakuun, mutta kunnat, joille ei ole myönnetty seteliä, voivat yrittää uudelleen
myöhemmissä hauissa.

1.3. Mikä on WiFi4EU-maksusetelin määrä?
Kunkin maksusetelin määrä on 15 000 euroa.

2. REKISTERÖITYMINEN
2.1. Mitkä kunnat ja kuntien yhteenliittymät voivat rekisteröityä? Miten ja
milloin rekisteröityminen on mahdollista?
Voidakseen tehdä hakemuksen WiFi4EU-aloitteeseen kaikkien edellä mainittuun luetteloon (kysymys
1.2) sisältyvien tukikelpoisten kuntien (tai kuntien yhteenliittymien) on ensin annettava
rekisteröintitietonsa WiFi4EU-portaalissa (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home).
On huomattava, että rekisteröintiprosessiin on käytettävä kyseiseen kuntaan liittyvää EU Login tunnusta. Lisätietoja EU Login -tunnuksen luomisesta on saatavilla osoitteessa:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf
).
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Siirry WiFi4EU-portaalin etusivulle, josta rekisteröityminen alkaa. Valitse oma kuntasi
pudotusvalikosta. Anna vaaditut tiedot kunnasta (mukaan lukien maa, rekisteröityvän organisaation
tyyppi eli kunta tai kuntien yhteenliittymä, osoite).
Sisällytä tietoihin pormestarin / kunnan- tai kaupunginjohtajan / oikeudellisen edustajan eli sen
henkilön yhteystiedot, jolla on valtuudet allekirjoittaa avustussopimus. Huomio: Suosittelemme, että
avustussopimuksen allekirjoittamista varten kyseessä on AINOASTAAN kunnan- tai
kaupunginjohtaja tai pormestari eikä kunnan oikeudellinen edustaja. Jos pormestari tai kunnan- tai
kaupunginjohtaja haluaa kuitenkin nimetä jonkun muun henkilön (eli ”valtuutetun henkilön”)
avustussopimuksen allekirjoittajaksi, myös tällaisen valtuutetun henkilön yhteystiedot olisi
sisällytettävä rekisteröintiin.
On huomattava, että pääsy portaaliin on aina yhteydessä siihen henkilöön (ja tällaisen henkilön
sähköpostiosoitteeseen), joka on luonut EU Login -tunnuksen rekisteröintiprosessin aikana ja joka
näin ollen on portaalissa ilmoitettu ”yhteyshenkilöksi”. Tämän vuoksi on avustussopimuksen
allekirjoittamisprosessin helpottamiseksi erittäin suotavaa, että jos hakemukseen sisällytetään
”valtuutettu henkilö”, kyseinen henkilö on myös ”yhteyshenkilö” (myös ilmoitetun
sähköpostiosoitteensa osalta).
Kuntien yhteenliittymät voivat rekisteröidä useita kuntia, jotta tällaisten rekisteröintien hallinnointi
olisi yksinkertaisempaa. Kunkin kuntien yhteenliittymän on kuitenkin tehtävä erikseen lopullinen
hakemus verkossa kunkin rekisteröimänsä kunnan osalta. On huomattava, että kuntien
muodostamilla yhteenliittymillä ei ole oikeutta saada maksuseteliä. Maksusetelin saaja on yksittäinen
kunta.
Kaikissa tapauksissa ainoastaan rekisteröidyn kunnan nimi julkistetaan. (Ks. kysymys 8.1
tietosuojasta.)
Kuntien ei tarvitse sisällyttää rekisteröitymiseensä (tai hakemukseensa) toteutettavaa WiFi-verkkoa
koskevia teknisiä suunnitelmia tai asiakirjoja. Mitään hankekustannusten alustavaa arviointia (esim.
WiFi-asennuksesta vastaavien yritysten esittämiä arvioita) ei myöskään edellytetä.

2.2. Edustan WiFi-asennuksesta vastaavaa yritystä. Miten ja milloin yritys voi
rekisteröityä? Miten voin muuttaa yrityksen tietoja?
WiFi-asennusyrityksiä kannustetaan osallistumaan WiFi4EU-aloitteeseen. Luettelo rekisteröityneistä
WiFi-asennusyrityksistä on saatavilla WiFi4EU-portaalissa. Kunnat voivat tutustua tähän luetteloon,
jos niille myönnetään maksuseteli ja ne etsivät alueeltaan WiFi-asennusyrityksiä, jotka voivat tarjota
tarvittavia palveluja.
WiFi-asennuksista vastaavien yritysten olisi rekisteröidyttävä WiFi4EU-portaaliin ilmaistakseen
mielenkiintonsa. Aloita rekisteröityminen WiFi4EU-portaalin etusivulta. Anna tiedot yrityksen
toimintamaista ja ‑alueista ja lisäksi yrityksen yhteystiedot ja pankkitiedot.
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Rekisteröi yritys portaaliin vain YHDEN kerran. Jos et pääse yrityksen rekisteröitymistietoihin tai pysty
muuttamaan niitä, ota yhteys neuvontapalveluun (helpdesk) https://europa.eu/europeanunion/contact/write-to-us_fi.

WiFi-asennuksista vastaavat yritykset voivat rekisteröityä WiFi4EU-portaaliin milloin tahansa. Jos
valittu kunta on tehnyt sopimuksen tällaisten yritysten kanssa kunnan WiFi4EU-verkon
asentamiseksi, yritysten on rekisteröidyttävä portaaliin, jotta ne voivat toimittaa verkon
toteuttamisesta vaadittavat tiedot hankkeen päätyttyä.

2.3. Miten voin muokata tai päivittää kuntani rekisteröintitietoja portaalissa?
Kunnat voivat milloin tahansa muuttaa lähes kaikkia portaaliin kirjattuja tietojaan, lukuun ottamatta
lyhyttä ajanjaksoa, jolloin haku on avoinna, ja avustuksen saavien kuntien osalta sitä aikaa, joka alkaa
siitä, kun kunta allekirjoittaa avustussopimuksen, ja päättyy siihen, kun INEA vahvistaa sen
allekirjoituksella. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi kunnan/kaupunginjohtajan/oikeudellisen edustajan nimen ja/tai sähköpostiosoitteen muutos
kunnallisvaalien tai sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena tai yhteyshenkilön nimen ja/tai
osoitteen tai tausta-asiakirjojen muuttaminen jne.
Ainoa tieto, jota kunta ei voi suoraan muokata tai päivittää, on kunnan alkuperäisen
rekisteröitymisen portaaliin tehneen henkilön sähköposti, sillä se on linkitetty yhteyshenkilön EU
Login ‑tunnukseen. Yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen päivittämistä tai muuttamista voi kuitenkin
pyytää Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirastolta (HADEA) seuraavasti:
1. Lähetä osoitteeseen HADEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu sähköpostiviesti, jonka aiheena
on ”CONTACT PERSON UPDATE”.
2.
Ilmoita seuraavat tiedot:
▪ Kunta
▪ Maa
▪ Nykyisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite sellaisena kuin se on WiFi4EUportaalissa
▪ Uuden yhteyshenkilön sähköpostiosoite + etu- ja sukunimi
(Huom. osoite on ensin rekisteröitävä EU Login -palvelussa. Lisätietoja EU Login -tunnuksen
luomisesta on saatavilla osoitteessa:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf).
Lähettämällä edellä mainitun pyynnön kunta vahvistaa, että sähköpostiviestissä annetut tiedot ovat
oikeat ja että niitä käytetään tarvittaessa kaikissa WiFi4EU-aloitteeseen liittyvissä viesteissä ja
seurannassa.
Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HADEA) tekee tarvittavat muutokset
saatuaan ilmoituksen ja ilmoittaa kunnalle suoraan, kun muutokset ovat valmiit.
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3. HAKEMUS
3.1. Olen kunnan edustaja. Miten ja milloin voin tehdä hakemuksen?
Jotta kunnat voivat tehdä hakemuksen vastauksena WiFi4EU-hakupyyntöön, niiden on ensin
rekisteröidyttävä WiFi4EU-portaaliin käyttämällä voimassa olevaa EU Login -tiliä.
Kun hakupyyntö on tämän jälkeen julkaistu, kunnat voivat tehdä hakemuksen napsauttamalla Hae
maksuseteliä -painiketta portaalin Hakemukseni-osiossa.

3.2. Mitä asiakirjoja hakemukseen vaaditaan?
Jotta kunta voi tehdä hakemuksen, sen on ensin saatettava rekisteröitymisensä loppuun lataamalla
WiFi4EU-portaaliin seuraavat kaksi vaadittua tausta-asiakirjaa:
1. Täytetty kunnan laillisen edustajan suostumuslomake, myös kopio oikeudellisen
edustajan/pormestarin/kunnan- tai kaupunginjohtajan passista tai henkilötodistuksesta
2. Jäljennös nimityspäätöksestä tai asiakirjasta, jolla osoitetaan, että oikeudellisella edustajalla (eli
pormestarilla tai kunnan- tai kaupunginjohtajalla) on laillisesti oikeus edustaa kuntaa.
Jos oikeudellinen edustaja haluaa valtuuttaa jonkun henkilön allekirjoittamaan avustussopimus
puolestaan, on toimitettava seuraavat kaksi lisäasiakirjaa viimeistään ennen avustussopimuksen
allekirjoittamista:
– valtuutuslomake, jonka ovat allekirjoittaneet sekä laillinen edustaja eli pormestari tai
kaupungin- tai kunnanjohtaja että kyseinen valtuutettu henkilö, joka allekirjoittaa
avustussopimuksen;
– jäljennös valtuutetun henkilön passista tai henkilötodistuksesta.
Kunnan laillisen edustajan suostumusta ja valtuutettua henkilöä koskevat lomakkeet ovat saatavilla
kaikilla EU-kielillä WiFi4EU-portaalin Oma rekisteröintini -osiossa.
Kaikkien tausta-asiakirjojen mallit ovat saatavilla Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden
toimeenpanoviraston
(HADEA)
WiFi4EU-verkkosivulta:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en. Kun asiakirjat ovat
valmiit, ne on ladattava erillisinä tiedostoina WiFi4EU-portaalin Oma rekisteröintini -osioon
soveltuvassa tiedostomuodossa (.pdf, .png tai .jpg).

3.3. Voiko kunta aloittaa WiFi-verkkoon liittyvät työt jo nyt ja lunastaa sille
mahdollisesti myönnettävän maksusetelin myöhemmin?
EU:n
varainhoitoasetuksen
(ks.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/fi/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) mukaisesti avustusta ei voida myöntää takautuvasti jo
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päättyneelle toimelle. Asennus, joka on kokonaan valmistunut ja toimitettu
avustussopimuksen allekirjoittamista, ei siis olisi oikeutettu maksusetelin saajaksi.

ennen

4. VALINTA JA SOPIMUKSENTEKO
4.1. Miten maksusetelin saajat valitaan?
Kunnat valitaan saapumisjärjestyksessä niiden hakemuksen jättämispäivän ja ‑ajan mukaisesti (eli sen
ajan mukaisesti, jolloin portaalissa olevaa hakupainiketta on painettu, EIKÄ siis rekisteröitymispäivän
ja -ajan mukaisesti). Ks. hakupyynnön kohta 7, josta saa lisätietoja.

4.2. En voi allekirjoittaa avustussopimusta. Miten minun pitäisi toimia?
Avustussopimuksen allekirjoittaminen voi poikkeustapauksissa
rekisteröityminen portaalissa on tehty jollakin erityisellä tavalla.

olla

mahdotonta,

koska

Jos esimerkiksi pormestarin tai kunnan- tai kaupunginjohtajan tai oikeudellisen edustajan
sähköpostiosoite on sama kuin yhteyshenkilön sähköpostiosoite mutta pormestarin tai kunnan- tai
kaupunginjohtajalla ja yhteyshenkilöllä on eri nimi, avustussopimuksen allekirjoittaminen ei
välttämättä ole mahdollista. Helpoin ratkaisu tämän korjaamiseksi on, että kunta muuttaa
pormestarin sähköpostiosoitteen (ks. kysymys 2.3 edellä). Toinen vaihtoehto on valtuuttaa
yhteyshenkilö allekirjoittamaan avustussopimus.
Tietotekniikkaan tai teknisiin seikkoihin liittyvissä erityiskysymyksissä on otettava yhteys
neuvontapalveluun (Helpdesk) ja selitettävä ongelma tarvittaessa myös ruutukaappausten avulla.

4.3. Miten varallaololuettelo toimii?
Jos hakupyynnössä tulee saataville lisärahoitusta ja jos kunta on kyseisen hakupyynnön
varallaololuettelossa ja varallaololuettelo on yhä voimassa, kuntaa voidaan edelleen pyytää
allekirjoittamaan avustussopimus.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos jokin varsinaisessa luettelossa olevista hakijoista jättäytyy
pois, varallaololuettelosta valitaan hakija käyttämällä perusteena hakujärjestystä ja maantieteellistä
tasapainoa, kuten hakupyynnön valintaperusteissa (kohta 7) ilmaistaan.
Kaikille varallaololuettelon hakijoille ilmoitetaan hyvissä ajoin sähköpostitse, jos määrärahoja on vielä
käytettävissä ja avustussopimus on mahdollista allekirjoittaa.

4.4. Voiko WiFi4EU-aloitteesta vetäytyä myös sen jälkeen, kun
avustussopimus on allekirjoitettu?
Kyllä. Vaikka kunta olisi allekirjoittanut avustussopimuksen WiFi4EU-portaalissa, se voi silti päättää
vetäytyä WiFi4EU-aloitteesta. Tässä tapauksessa kunnan on ilmoitettava asiasta Euroopan terveys- ja
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digitaaliasioiden toimeenpanovirastolle (HADEA) (sähköpostiosoitteeseen HADEA-CEFWiFi4EU@ec.europa.eu) ja toimitettava kunnan- tai kaupunginjohtajan allekirjoittama virallinen kirje,
jossa selkeästi ilmoitetaan peruuttamisen syyt. HADEA käsittelee peruuttamisen ja ilmoittaa asiasta
kunnalle.

5. TOTEUTUS JA TOIMINTA
(Teknisissä erityiskysymyksissä ks. myös kohta 9)

5.1. Kunnalleni on myönnetty maksuseteli ja sekä kunta että Euroopan
komissio / innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) ovat
allekirjoittaneet avustussopimuksen. Mitä kunnan on seuraavaksi tehtävä?
Kunnan on varmistettava, että asennus on valmis ja asennetun verkon toiminta alkaa 32 kuukauden
kuluessa (hakupyynnöt 1, 2 ja 3) tai 24 kuukauden kuluessa (hakupyyntö 4) avustussopimuksen
allekirjoittamisesta.
Kunnan on ensin valittava WiFi-asennuksesta vastaava yritys. (On huomattava, että myös valitun
WiFi-asennusyrityksen on rekisteröidyttävä portaaliin – ks. kysymys 2.2)
Kukin kunta voi valita WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen, jonka kanssa se tekee sopimuksen
langattomasta laitteistosta. On huomattava, että komissio/HADEA ei puutu kuntien ja niiden WiFiasennuksesta vastaavan yrityksen välisiin sopimussuhteisiin.
Kunnat nimeävät ne ”julkisen elämän keskukset”, joihin WiFi4EU-alueet asennetaan. WiFi-alueet olisi
sijoitettava paikkoihin, joissa ei ennestään ole vastaavia maksuttomia yhteyksiä.
Internetyhteydestä ja laitteiston ylläpitokustannuksista ovat vastuussa kunnat, jotta kansalaisille ja
vierailijoille voidaan tarjota ilmaisia ja laadukkaita WiFi-yhteyksiä vähintään kolmen (3) vuoden ajan
verkon asennuksesta alkaen.
Kuntien olisi myös tuotava selvästi esiin WiFi4EU-tunnus niillä julkisilla alueilla, joissa tarjotaan
WiFi4EU-yhteys internetiin. Lisätietoa visuaalisista tunnusta koskevista säännöistä sekä WiFi4EUtunnuksesta/logosta
on
saatavilla
HADEAn
WiFi4EU-verkkosivustolla:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en.
Lisätietoja aloitteen teknisistä erityisvaatimuksista on hakupyynnön kohdassa 6.2.

5.2. Mitä maksusetelin on tarkoitus kattaa?
WiFi4EU-maksuseteli on kertasuoritus, jolla on tarkoitus kattaa ainoastaan sellaisten WiFiyhteyspisteiden laitteiston hankinta ja asennus, jotka täyttävät hakupyynnössä ja valittujen kuntien
kanssa allekirjoitettavan avustussopimuksen liitteessä I määritellyt vaatimukset.
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Näihin laitteisiin sisältyvät ne, jotka ovat välttämättömiä WiFi4EU-verkon käyttöönottamaista varten,
kuten virransyöttölaitteet (Power over Ethernet (PoE) -sovitin, virtalähde, PoE-kytkin) tai laitteet
internetiin liittymistä varten (esim. reititin, kytkimet, palomuurit). Maksusetelin päätavoitteena on
kuitenkin oltava liityntäpiste ja se, että asennettavien liityntäpisteiden vaadittua vähimmäismäärää
noudatetaan (ks. myös kysymys 9.2).
Kunnat voivat myös halutessaan vuokrata laitteiston osto-optiolla.
Kunnat ovat vastuussa internet-yhteyden kustannuksista (internet-liittymä) sekä laitteiston
ylläpidosta ja toiminnasta vähintään kolmen (3) vuoden ajan.
Maksujen tarkemmat yksityiskohdat, ks. myös kohta 6 jäljempänä.

5.3. Mitä maksusetelillä ei ole tarkoitus kattaa?
Maksuseteli ei kata laitteita, joilla laajennetaan runkoliityntäyhteys toisesta sijaintipaikasta WiFi4EUsijaintipaikkaan. Internet-yhteyden olisi oltava jo käytettävissä toteuttamispaikassa, ja kunta on
vastuussa sen ylläpidosta kolmen vuoden ajan.

5.4. Voiko hanke olla laajempi kuin maksusetelillä rahoitettava osuus? Onko
siis mahdollista yhdistää toisiinsa useita julkisen elämän keskuksia?
Kunnat voivat käyttää WiFi4EU-maksuseteliä rahoittaakseen osan suurempaa hanketta. Tällöin kaikki
maksusetelin määrän ylittävät laite- ja asennuskustannukset jäävät toimittajan ja kunnan välisen
sopimuksen piiriin.
Useita julkisen elämän keskuksia voidaan esimerkiksi yhdistää yhdeksi verkoksi (yksi kirjautumissivu)
tai useiksi verkoiksi (eri kirjautumissivut). Jos laitteiden ja asennuksen arvo kuitenkin ylittää
maksusetelin määrän, kuntien tai jonkin muun kansallisen tai alueellisen rahoituslähteen olisi
vastattava lisäkustannuksista.

5.5. Voivatko nykyiset julkiset WiFi-verkot liittyä WiFi4EU-aloitteeseen?
Nykyiset julkiset WiFi-verkot voivat liittyä WiFi4EU-aloitteeseen sillä edellytyksellä, että
avustussopimuksen liitteessä I kuvattuja ehtoja ja teknisiä eritelmiä noudatetaan, jotta WiFi4EUaloitteen keskeisiä piirteitä ei muuteta. Näitä ovat esimerkiksi maksuton pääsy ja syrjimättömät
ehdot sekä tietyt brändiä koskevat vaatimukset.
Nykyiset verkot voivat liittyä WiFi4EU-aloitteeseen myös ilman maksusetelin käyttämistä.
Tavoitteenamme on tarjota soveltuvia ratkaisuja mahdollisesti ilmeneviin eri tilanteisiin.

5.6. Mitä tarkoitetaan ”vähintään 30 Mbit/s:n latausnopeudella”, joka
WiFi4EU-verkkojen pitäisi tarjota?
WiFi4EU-verkon pitäisi kyetä tarjoamaan laadukas käyttäjäkokemus kaikille loppukäyttäjille. Tämän
vuoksi kaikkien avustuksen saavien kuntien on noudatettava avustussopimuksen I.3 kohdassa
esitettyjä ehtoja: ”...avustuksen saajan on tehtävä sopimus palvelusta, joka vastaa nopeinta
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kyseisellä alueella yleisesti saatavilla olevaa internet-yhteyttä ja tarjoaa joka tapauksessa vähintään
30 Mb/s:n latausnopeuden. Avustuksen saajan on myös varmistettava, että tällainen
runkoliityntäyhteyden nopeus vähintäänkin vastaa sitä, jota avustuksen saaja mahdollisesti käyttää
omiin sisäisiin yhteystarpeisiinsa.”
Jotta voidaan varmistaa edellä mainitun sopimusvaatimuksen noudattaminen, WiFi4EU-aloitteen
toteuttamisen vaiheessa II (ks. kysymys 9.4), joka on suunniteltu vuodelle 2020, on mahdollista
seurata WiFi4EU-liityntäpisteiden palvelun laatua koskevien vaatimusten täyttymistä
avustussopimuksen mallin I.3 artiklan mukaisesti. Kussakin verkossa kaikkien liityntäpisteiden
(vähintään 10) yhteenlasketun kokonaisnopeuden on oltava vähintään 30 Mbit/s. Kuntia
kannustetaan varmistamaan mahdollisimman nopeat yhteydet loppukäyttäjien edun vuoksi ja
Euroopan komission yhteyksille asettamien tavoitteiden mukaisesti (vrt. asetuksen (EU) 2017/1953
johdanto-osan 2 kappale – https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=fi).

5.7. Mitä tapahtuu, jos 30 Mbit/s:n latausnopeutta ei voida taata?
Avustussopimuksen liitteessä I olevan I.3 artiklan mukaan kunnan on tehtävä sopimus palvelusta,
joka vastaa nopeinta kyseisellä alueella yleisesti kaupallisesti saatavilla olevaa internet-yhteyttä ja
varmistettava, että tällainen runkoliityntäyhteyden nopeus vähintäänkin vastaa sitä, jota kunta
(mahdollisesti) käyttää omiin sisäisiin yhteystarpeisiinsa, ja tarjoaa joka tapauksessa vähintään 30
Mbit/s:n latausnopeuden. Tässä vaatimuksessa tarkoitetaan näin ollen runkoliityntäyhteyttä, eikä siis
käyttäjäkohtaista nopeutta. Runkoliityntäyhteyden pitäisi saavuttaa 30 Mbit/s:n nopeus 32
kuukauden kuluessa (hakupyynnöt 1, 2 ja 3) tai 24 kuukauden kuluessa (hakupyyntö 4)
avustussopimuksen allekirjoittamisesta. Nopeuden tilapäinen heikentyminen odottamattomissa
olosuhteissa on hyväksyttävää, mutta tätä nopeutta seurataan ja siitä raportoidaan
järjestelmällisesti. Nopeuden heikkeneminen ei saa olla seurausta runkoliityntänopeuden
pienentymisestä. Tavoitteena ei ole pelkästään luoda ilmainen WiFi-yhteys vaan myös yhteys, joka on
nopea ja tehokas.

5.8. Mitä tarkoitetaan maksuttomuudella?
Kuten asetuksen (EU) 2017/1953 (ks. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=fi)
johdanto-osan 4 kappaleessa todetaan, WiFi4EU-alueessa tarjottavan palvelun olisi oltava
maksutonta, mikä tarkoittaa, että ensimmäisten kolmen (3) toimintavuoden aikana ”yhteyksien
käytöstä ei veloiteta korvausta suoraan maksulla tai hyödyntäen muuntyyppisiä vastineita, kuten
kaupallista mainostamista tai henkilötietojen antamista kaupallisiin tarkoituksiin”.
Mikään sellainen mainonta kirjautumissivulla (eli kunnan verkkosivulla, joka esitetään yhteyden
muodostaville käyttäjille), joka muodostaa kunnalle tulonlähteen, tai loppukäyttäjiä koskeva velvoite
ostaa jokin tuote tai palvelu verkkoon pääsemiseksi, ei vastaa mainitussa asetuksessa tarkoitettua
’maksuttomuutta’.

5.9. Kuinka kauan WiFi4EU-maksuseteli on voimassa?
WiFi4EU-maksusetelin voimassaoloaika alkaa siitä päivästä, jona Euroopan terveys- ja
digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HADEA) allekirjoittaa avustussopimuksen, ja päättyy
toteutusajan päättyessä.
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Alkuperäinen toteutusaika oli 18 kuukautta, mutta sitä on jatkettu kahdesti, jotta voitaisiin lieventää
koronaviruspandemian vaikutuksia WiFi4EU-verkkojen käyttöönottoon. Näin ollen hakukierrosten 1–
3 avustuksen saajien osalta toteutusaika on 32 kuukautta ja hakukierroksen 4 avustuksen saajien
osalta 24 kuukautta. Kaikki toteuttamisen määräajat löytyvät HADEAn verkkosivuilta:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu/deadlines-wifi4eubeneficiaries_en
Tämän toteuttamiselle asetetun enimmäisajan jälkeen setelin voimassaolo päättyy, eivätkä WiFiasennuksesta vastaavat yritykset enää voi lunastaa sitä.

5.10. Mitä tapahtuu, jos WiFi4EU-verkon toteuttamisesta ei ilmoiteta
määräaikaan mennessä?
Kaikki toteuttamisen määräajat löytyvät Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston
(HADEA)
verkkosivuilta:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europefacility/wifi4eu/deadlines-wifi4eu-beneficiaries_en. Toteuttamisen määräajan jälkeen WiFiasennuksesta vastaava yritys ei voi toimittaa asennusilmoitustaan eikä kunta voi hyväksyä
asennusilmoitusta WiFi4EU-portaalissa. Avustusta ei voida maksaa, koska hanketta ei ole saatettu
päätökseen avustussopimuksessa määrättynä toteutusaikana.
Avustussopimuksen artiklan II.25.4 mukaisesti ensimmäisessä virallisessa ilmoituksessa (kuukausi
ennen määräajan päättymistä) muistutetaan sekä kuntaa että WiFi-asennuksesta vastaavaa yritystä
toteuttamisen määräajasta ja korostetaan, että avustusta ei makseta, ellei kunta hyväksy
asennusilmoitusta ennen määräaikaa. Määräajan jälkeen lähetetään toinen virallinen ilmoitus, jossa
ilmoitetaan sekä kunnalle että WiFi-asennuksesta vastaavalle yritykselle, että WiFi4EU-maksuseteli ei
ole enää käytettävissä.
Jos joko kunta tai WiFi-asennuksesta vastaava yritys ei ole saanut kumpaakaan näistä kahdesta
ilmoituksesta, asiasta on ilmoitettava viipymättä WiFi4EU-tiimille sähköpostitse osoitteeseen HADEACEF-WIFI4EU@ec.europa.eu.

5.11. Edellytetäänkö WiFi4EU-verkoilta joitain turvaominaisuuksia?
Avustussopimuksessa ja erityisesti sen liitteessä I esitetyissä laitteiston teknisissä eritelmissä
mainitaan joitakin turvaominaisuuksia. Viime kädessä kunnat vastaavat WiFi4EU-verkon
hallinnoinnista paikallistasolla, ja ne määrittelevät turvatekijät EU:n ja kansallisen lainsäädännön
mukaisesti.
Alkuvaiheessa julkisilta WiFi4EU-alueilta ei vaadita salausta. On kuitenkin suunniteltu, että toisessa
vaiheessa perustetaan yhteinen todentamispalvelu, jossa tarjotaan lisää turvaominaisuuksia
loppukäyttäjien liittymistä varten ja samalla helpotetaan saumatonta liikkumista eri paikoissa
sijaitsevien WiFi4EU-alueiden välillä.
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5.12. Mikä on määräaika palveluntarjoajan valitsemiselle?
Kunnilla on avustussopimuksen mukaisesti 32 kuukautta (hakupyynnöt 1, 2 ja 3) tai 24 kuukautta
(hakupyyntö 4) aikaa toteuttaa hanke. Tämän 32 kuukauden (hakupyynnöt 1, 2 ja 3) tai 24
kuukauden (hakupyyntö 4) jakson sisällä ei ole erillistä määräaikaa asennusyrityksen valitsemiselle.
On kuitenkin suositeltavaa, että kunnat tekevät valintansa WiFi4EU-portaalissa mahdollisimman
varhain, jotta lopullista toteutuksen määräaikaa voidaan noudattaa ja myös kaikki muut tärkeät
vaiheet saadaan päätökseen ennen tätä määräaikaa.

6. MAKSU
6.1. Miten maksuseteli lunastetaan eli mitä vaiheita kuuluu WiFiasennuksesta vastaavalle yritykselle suoritettavaan maksuun?
Jotta WiFi-asennuksesta vastaava yritys voi lunastaa 15 000 euron maksusetelin Euroopan
komissiolta, sen täytyy suorittaa kaikki seuraavat vaiheet tässä järjestyksessä:
1. WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen on rekisteröidyttävä WiFi4EU-portaaliin.
2. Kunnan on portaalissa nimettävä kyseinen yritys WiFi-asennuksen tarjoajaksi.
3. WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen on ilmoitettava WiFi4EU-portaalin Oma
rekisteröintini -osion Pankkitili-kohdassa yksi tai useampi pankkitili kaikkine pyydettyine
tietoineen ja tositteineen. Pelkkä pankkitilin rekisteröinti ei kuitenkaan käynnistä pankkitilin
validointia. Myös kohta 4 on täytettävä.
4. Asennusyrityksen on liitettävä jokin sen rekisteröidyistä pankkitileistä kuntaan maksun
suorittamista varten. Tämä olisi tehtävä WiFi4EU-portaalin Asennustiedot-sivulla Pankkitilikohdassa napsauttamalla Valitse pankkitili -painiketta. Vasta tämän jälkeen komissio aloittaa
pankkitilin validoinnin.
5. Komission on vahvistettava pankkiyhteystiedot WiFi4EU-portaalissa (ks. myös kysymykset 6.5
ja 6.6).
6. Asennuksesta vastaavan yrityksen on toimitettava asennusilmoitus (avustussopimuksen 4
artiklan mukaisesti), johon on tämän jälkeen saatava sekä kunnan että komission hyväksyntä
WiFi4EU-portaalissa.

6.2. Kattaako maksuseteli arvonlisäveron (alv)?
Maksuseteli on kertakorvaus, jonka on tarkoitus kattaa toimen toteuttaminen. Euroopan terveys- ja
digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HADEA) ei tarkastele aiheutuneiden todellisten kustannusten,
arvonlisävero (alv) mukaan luettuna, tukikelpoisuutta. Kuten myös jäljempänä kysymyksessä 6.3
todetaan, kaikki setelin 15 000 euron summan ylittävät kustannukset (riippumatta siitä, sisältyykö
niihin alv) jäävät kunnan maksettaviksi.

6.3. Mitä tapahtuu, jos asennuskustannukset ovat yli tai alle 15 000 euroa?
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WiFi4EU-aloitteen hakupyynnön 4 kohdan mukaan jokainen maksuseteli myönnetään 15 000 euron
kertakorvauksena. Mitään tämän ylittävää määrää ei voida kattaa maksusetelillä. Mitään käyttämättä
jääneitä rahoitusosuuksia ei palauteta Euroopan komissiolle.

6.4. Voiko kunta antaa verkon asennuksen tehtäväksi useille kolmansille
osapuolille ja tässä tapauksessa pyytää maksusetelin jakamista useiden WiFiasennuksesta vastaavien yritysten kesken?
WiFi4EU-maksuseteliä voidaan käyttää ainoastaan WiFi-liityntäpisteen laitteen ja laitteiston
hankintaan ja asentamiseen. Setelin määrä voidaan maksaa vain yhdelle WiFi-asennuksesta
vastaavalle yritykselle, jonka kunta on nimennyt tätä tarkoitusta varten portaalissa. On huomattava,
että valittu WiFi-asennuksesta vastaava yritys voi ulkoistaa osan tehtävistä tai teettää ne
alihankintana muilla yrityksillä. Tässä tapauksessa on kunnan vastuulla huolehtia hallinnoinnista, kun
otetaan huomioon, että maksu suoritetaan vain sen valitsemalle alkuperäiselle asennusyritykselle.

6.5. Millaisella menettelyllä varmistetaan WiFi-asennuksesta vastaavan
yrityksen pankkiyhteystiedot?
Kun kunta on valinnut WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen, sen on
1) ilmoitettava sen tilin tiedot, jolle maksu pyydetään suorittamaan (WiFi4EU-portaalin
Oma rekisteröintini -osion Pankkitili-kohdassa – ks. myös kysymys 6.6), ja
2) liitettävä mukaan tarvittavat tositteet.
3) liitettävä WiFi4EU-portaalissa se pankkitili, jolle yritys haluaa saada maksun, siihen
kuntaan, jossa yritys suorittaa tai on suorittanut asennuksen (ks. myös kysymys 6.1 kohta
4).
Kun tiedot on kirjattu ja vasta sen jälkeen, kun asennusyritys on yhdistänyt WiFi4EU-portaalissa sen
pankkitilin, jolle yritys haluaa saada maksun, siihen kuntaan, jossa yritys suorittaa tai on suorittanut
asennuksen, komission yksiköt suorittavat tarkastuksia voidakseen validoida sekä pankkitiedot että
tausta-asiakirjat. Validointiprosessi alkaa vasta, kun WiFi-asennuksesta vastaava yritys on varannut
tietyn pankkitilin vähintään yhden kunnan maksua varten. Tämän jälkeen WiFi-asennuksesta
vastaavalle yritykselle ilmoitetaan varmistuksen onnistumisesta sähköpostitse heti kun kaikki
tarkastukset on saatettu tyydyttävällä tavalla päätökseen. Jos varmistusprosessin loppuun
saattamiseksi tarvitaan lisätietoja, WiFi-asennuksesta vastaavaan yritykseen otetaan yhteys
sähköpostitse. WiFi-asennuksesta vastaava yritys voi myös seurata tilannettaan portaalin Oma
rekisteröintini -osiossa.

6.6. Miten pankkiyhteystiedot täytetään WiFi4EU-portaaliin ja mitä tietoja
vaaditaan?
WiFi4EU-portaalin Oma rekisteröintini -osion Pankkitili-kohtaan on merkittävä seuraavat tiedot:
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•

•
•
•

•

Tilin nimi: nimi, jolle tili on avattu. Se voi olla sama kuin tilinhaltijan nimi, mutta ei
välttämättä (esim. jos kyseessä on yhteinen tili tai tilillä on erityinen käyttötarkoitus).
Portaalissa olisi ilmoitettava se tilin nimi, joka käy yleensä ilmi tiliotteesta tai muusta
pankkiasiakirjasta.
IBAN: IBAN (International Bank Account Number) on kansainvälisessä standardimuodossa
esitetty tilinumero, jonka ansiosta pankit voivat toteuttaa maiden rajat ylittäviä tilisiirtoja.
Pankin nimi: koskee tässä kohdassa lopullista kohteena olevaa pankkia eli pankkia, jossa
tilinhaltija pitää tiliä.
BIC/SWIFT-koodi: SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication –
pankkien välinen tiedonsiirtoverkko) myöntää pankeille (maksusta) BIC-koodin (Business
Identifier Code – kansainvälinen pankkikoodi).
Maa: Maa, jossa tili on.

WiFi4EU-portaalin Oma rekisteröintini -osion Tilinhaltijan tiedot -kohtaan on merkittävä seuraavat tiedot:
•

Katuosoite – kaupunki – maa: tarkoittaa pankille ilmoitettua tilin haltijan osoitetta.

6.7. Millä menettelyllä WiFi-asennuksesta vastaava yritys saa maksun?
WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen on ensin vahvistettava pankkiyhteystietonsa portaalissa (ks.
kysymykset 6.1 ja 6.5). Kun tiedot ovat oikein:
1. WiFi-asennuksesta vastaava yritys toimittaa asennusraportin kunnalle tarkistusta varten
WiFi4EU-portaalin kautta.
2. Kunta tarkistaa asennusraportin portaalissa ja vahvistaa, että kaikki ilmoitetut liityntäpisteet
ovat todella olemassa ja että ne sijaitsevat ilmoitetuissa GPS-koordinaateissa.
3. Kun kunta on hyväksynyt raportin, toimeenpanovirastolla on enintään 60 päivää aikaa
a) tarkistaa, että WiFi-asennus on avustussopimuksen 4.2 artiklan mukainen (eli siihen
kuuluu toiminnassa oleva verkko, WiFi4EU-logo on esillä jne.)
b) vahvistaa portaalin asennusraportissa annettujen tietojen laatu ja luotettavuus ja c)
suorittaa maksu.
Jos kyseessä on avustussopimuksen 4.2 artiklan vaatimusten noudattamatta jättäminen, sekä
asennusraporttia koskeva HADEAn vahvistus että sen jälkeinen maksu keskeytetään siihen asti, että
vaatimusten noudattaminen on varmistettu. On myös huomattava, että on tärkeää varmistaa, että
seurantakoodi (snippet) on asennettu asianmukaisesti, sillä muussa tapauksessa mitään maksua ei
voida suorittaa. Seurantakoodin asentamisohje (Snippet Installation Guide) ja html-malli ovat
saatavilla HADEAn WiFi4EU-verkkosivustolta: https://hadea.ec.europa.eu/system/files/202109/cnect-2017-00250-00-11-en-ori-00_0.pdf.

6.8. Pitäisikö WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen laskuttaa Euroopan
komissiota / toimeenpanovirastoa vai kuntaa?
WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen on laskutettava kuntaa suoraan. On syytä huomata, että
Euroopan komissio / Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HADEA) ei ole
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osallisena missään kunnan ja asennusyrityksen välisissä sopimussuhteissa eikä sen tarvitse saada
jäljennöksiä laskuista. On muistettava, että kuntien ja WiFi-asennuksesta vastaavien yritysten on
noudatettava laskutukseen liittyviä kansallisia rahoitussääntöjä. Kunnat voivat ottaa yhteyden oman
maansa toimivaltaiseen viranomaiseen saadakseen lisätietoja julkisia hankintoja koskevista
säännöistä, sopimuksista ja/tai kirjanpidosta.
On myös huomattava, että kuntien olisi säilytettävä kaikki alkuperäiset tositteet kolmen vuoden ajan
loppumaksun suorittamisesta. Jos tarkastuksia on käynnissä, asiakirjat on säilytettävä siihen asti,
kunnes tällaiset tarkastukset, muutoksenhaut, riita-asiat tai vaatimusten käsittelyt on saatu
päätökseen.

6.9. Voiko WiFi-asennuksesta vastaava yritys muuttaa asennusraporttia sen
jälkeen, kun se on toimitettu kunnalle?
WiFi-asennuksesta vastaava yritys antaa asennusraportin, kun asennus on valmis. Toimittamalla
asennusraportin WiFi-asennuksesta vastaava yritys ilmoittaa, että asennus on valmis ja täyttää
avustussopimusmallin liitteessä I esitetyt tekniset vaatimukset. Jos asennusraportti on toimitettu
liian varhain, WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen olisi pyydettävä kuntaa hylkäämään se. Jos
kunta ei ole vielä vahvistanut asennusraporttia, se toimitetaan tässä tapauksessa takaisin WiFiasennuksesta vastaavalle yritykselle muutosten tekemistä varten.
Kun WiFi-asennuksesta vastaava yritys on toimittanut asennusraportin, WiFi4EU-portaali ilmoittaa
kunnalle tästä automaattisesti sähköpostitse ja kehottaa kuntaa tarkistamaan WiFi-asennuksesta
vastaavan yrityksen toimittamat tiedot ja vahvistamaan, että asennus on valmis ja täyttää
avustussopimusmallin liitteessä I esitetyt tekniset vaatimukset.
Kunta voi hylätä asennusraportin. WiFi4EU-portaali ilmoittaa hylkäämisestä WiFi-asennuksesta
vastaavalle yritykselle automaattisesti sähköpostilla, jossa ilmoitetaan kunnan antamat hylkäämisen
syyt. Jos kunta hylkää asennusraportin, asennusyritys voi muuttaa raporttia ja jättää sen uudelleen.
Kun kunta on validoinut asennusraportin, siihen ei voida enää tehdä muutoksia. Jos kunta tai WiFiasennuksesta vastaava yritys haluaa vielä tehdä muutoksia, sen on ilmoitettava asiasta
toimeenpanovirastolle (HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu), joka kirjaa muutokset WiFi4EUportaaliin.
WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen toimittama ja kunnan hyväksymä asennusraportti tarvitaan,
jotta komissio voi aloittaa omat varmistuksensa siitä, että avustussopimusmallissa vahvistettuja
sääntöjä on noudatettu. Jos kaikki on vaatimusten mukaista, komissio maksaa avustuksen 60 päivän
kuluessa.
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6.10. Voiko kunta vaihtaa alun perin valitsemansa WiFi-asennuksesta
vastaavan yrityksen toiseen toteutusajan (32 kuukautta hakupyyntöjen 1, 2 ja
3 osalta ja 24 kuukautta hakupyynnön 4 osalta) aikana?
Avustuksen saaja (kunta) voi vaihtaa WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen toiseen. Avustuksen
saajan olisi varmistettava, että toteutusaikaa (32 kuukautta hakupyyntöjen 1, 2 ja 3 osalta ja 24
kuukautta hakupyynnön 4 osalta) – joka alkaa sen jälkeen, kun innovoinnin ja verkkojen
toimeenpanovirasto (INEA) on varmentanut avustussopimuksen allekirjoituksellaan – on riittävästi
jäljellä, jotta uusi WiFi-asennuksesta vastaava yritys ehtii saada WiFi-verkon (-verkkojen) asennuksen
valmiiksi. Sen olisi joka tapauksessa tapahduttava ennen kuin avustuksen saaja hyväksyy
asennusraportin portaalissa (ks. kysymys 6.7). Avustuksen saaja voi tarkistaa WiFi-asennuksesta
vastaavan yrityksen tiedot ja päivittää alkuperäisen valinnan Maksusetelini-kohdasta napsauttamalla
WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen kohdalta Lisätietoja-linkkiä.

7. WIFI4EU-PORTAALI
7.1. En pysty kirjautumaan WiFi4EU-portaaliin. Miten minun pitäisi toimia?
Jos henkilö ei voi enää käyttää WiFi4EU-portaalia (eli hänellä ei ole saatavillaan alkuperäisessä
rekisteröitymisessä käytettyjä EU Login -tunnuksia), kunnan olisi otettava yhteys suoraan Euroopan
terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirastoon (HADEA) sähköpostitse. Ks. edellä kysymyksessä
2.3 kuvattu menettely.
Tietotekniikkaan tai teknisiin seikkoihin liittyvissä erityiskysymyksissä on otettava yhteys
neuvontapalveluun (Helpdesk).

8. TIETOSUOJA
8.1. Miten henkilötiedot suojataan?
WiFi4EU-portaalissa kerätään EU:n soveltuvan lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EU) 2018/1725,
mukaisesti ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen WiFi4EU-aloitteeseen osallistumista ja
Euroopan komission / toimeenpanoviraston toteuttamaa aloitteen hallinnointia varten. Tietoja ei
säilytetä, elleivät ne ole tarpeen valvontaa ja tarkastusta varten.
Euroopan komissio / toimeenpanovirasto voi samoin jakaa joitakin näistä tiedoista
tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti toisten EU:n toimielinten ja elinten sekä EU-maiden (niiden
alueelliset tai paikallisviranomaiset mukaan luettuina) taikka valvonnasta ja tarkastuksista EUlainsäädännön mukaisesti vastaavien muiden tahojen (Euroopan tilintarkastustuomioistuin,
Euroopan petostentorjuntavirasto, Euroopan oikeusasiamies jne.) kanssa.
Lisä tietoa on WiFi4EU-portaalin aloitussivulta saatavilla olevassa WiFi4EU-tietosuojaselosteessa.
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On huomattava, että WiFi4EU-verkoston vaiheessa I käyttäjien rekisteröinti ja todentaminen ja näin
ollen mahdollinen henkilötietojen kerääminen ja käsittely on kunkin kunnan ja niihin
sopimussuhteessa olevan internetpalveluntarjoajan (ISP) vastuulla. Tässä vaiheessa WiFi4EUalueiden on oltava tietosuojaselosteen ja sovellettavan kansallisen ja EU-lainsäädännön, kuten
asetuksen (EY) 2018/1725, mukaisia.
Vaiheessa II keskitetty todentamispalvelu (Single Authentication Service) antaa loppukäyttäjille
mahdollisuuden rekisteröityä vain kerran ja tehdä sen jälkeen ”verkkovierailuja” (roaming) kaikissa
WiFi4EU-alueissa ilman tietojen antamista uudelleen.

9. TEKNISET KYSYMYKSET
9.1. Mikä on tukisopimuksen 4.1 artiklassa määritelty ”verkkoaluetunnus”
(domain name)?
Verkkoaluetunnus (domain name) on WiFi4EU-verkon verkkoportaalin kirjautumissivun verkko-osoite
(URL). On huomattava, että tässä viitataan verkkosivuun, jolla kirjautumissivu sijaitsee, eikä
verkkosivuun, jolle käyttäjä ohjataan kirjautumisen jälkeen. Kunta voi valita verkkotunnuksen.

9.2. Liityntäpisteet (Access Points)
9.2.1 Mitkä ovat WiFi4EU-liityntäpisteiden tekniset vaatimukset?
Laitteiden tekniset eritelmät esitetään hakupyynnön 6.2.2 kohdassa sekä kuntien ja komission
allekirjoittaman avustussopimuksen liitteessä I olevassa I.2 artiklassa.
Kunnan on varmistettava jokaisesta liityntäpisteestä, 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
liityntäpisteille
• 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).
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9.2.2. Mikä asennettavien liityntäpisteiden vähimmäismäärä sisä- tai ulkotiloissa?
Myös hakupyynnön 6.2.2 kohdassa ja avustussopimuksen liitteessä 1 olevassa I.2 artiklassa esitetty
liityntäpisteiden vähimmäismäärä on seuraava:
Ulkotilojen liityntäpisteiden
vähimmäismäärä

Sisätilojen liityntäpisteiden
vähimmäismäärä
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0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0
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9.2.3. Voiko kunta pienentää liityntäpisteiden vähimmäismäärää (ja samalla maksusetelin
määrää)?
Tämä ei ole mahdollista. Liityntäpisteiden määrä on vahvistettu avustussopimuksen liitteessä 1
olevassa I.2 artiklassa. Tähän ei voida tehdä poikkeusta, sillä ohjelmaa ei ole suunniteltu
osarahoitusta tai edellytysten osittaista täyttämistä varten. Liityntäpisteet voivat kuitenkin kattaa
useita alueita, vaikka ne eivät olisikaan fyysisesti lähellä toisiaan tai toisiinsa liittyneitä. Lisäksi
tiettyyn paikkaan voidaan asentaa useampia liityntäpisteitä (esim. WiFi-signaalin vastaanoton
vahvistamiseksi).

9.2.4. Kuinka monta verkkoa kunnan hanketta varten pitäisi perustaa? Onko hyödyllistä perustaa
useita verkkoja saman kunnan alueelle?
Yksi verkko voi toimia kaikkien liityntäpisteiden isäntänä riippumatta internetpalvelujen tarjoajasta
tai liityntäpisteen IP-osoitteesta. Vaikka useiden verkkojen perustaminen on periaatteessa sallittua,
sen perusteena olisi oltava tarve perustaa ja ylläpitää useita kirjautumisportaaleita (yksi kutakin
verkkoa varten): esim. yksi verkosto paikallista museota varten ja toinen kaikille muille
liityntäpisteille (kunnantalo, kävelyalue, puisto jne.)
Kuten edellä todettiin, vaikka mikään ei estä WiFi-asennuksesta vastaavaa yritystä käyttämästä useita
verkkoja ja jakamasta liityntäpisteiden vähimmäismäärää eri verkkoihin, on seuraavista syistä erittäin
suositeltavaa käyttää mahdollisimman pientä määrää verkkoja:
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1. Verkot, joissa on vain pieni määrä liityntäpisteitä, saavat helposti vain erittäin vähäisen määrän
yhteyksiä viikkoa kohden, mikä saa aikaan WiFi4EU-etävalvontajärjestelmän automaattisen
varoitusilmoituksen.
2. Jokainen käyttöön otettava WiFi4EU-verkko on yhdistettävä eri kirjautumisportaaliin.
3. Lukuisat verkot – ja näin ollen lukuisat kirjautumisportaalit – lisäävät yleisiä toiminta- ja
ylläpitokustannuksia.
4. Jos toiminnassa on useita verkkoja, WiFi4EU-etävalvontajärjestelmän ennen maksun suorittamista
tekemät vaatimustenmukaisuustarkastukset tehdään erikseen kullekin ilmoitetulle verkolle. Toisin
sanoen, ellei kukin ilmoitettu verkko täytä avustussopimuksen 4.2 artiklan mukaisia teknisiä
vähimmäisvaatimuksia (esim. visuaalinen tunnus, loppukäyttäjien vähimmäisyhteydet), Euroopan
terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto ei voi maksaa avustusta.
Tästä huolimatta kunnan voi kuitenkin olla hyödyllistä ottaa käyttöön useita verkkoja (esim.
jakamalla liityntäpisteiden vähimmäismäärä useisiin verkkoihin), jos se pitää välttämättömänä, että
sen digitaalisia palveluja edistetään erillisillä ”aloitussivuilla” (kirjautumisportaalit). Kunnalla voi
esimerkiksi olla yksi paikallisille asukkaille sähköisiä viranomaispalveluja tarjoava verkko
liityntäpisteineen kunnantalossa tai muussa julkisessa rakennuksessa ja toinen ulkopuolisille
vierailijoille tarkoitettu verkko liityntäpisteineen matkailutoimistossa tai muussa kulttuurikohteessa.

9.2.5 Voiko kussakin paikassa olla useampi kuin yksi liityntäpiste?
Kyllä. Avustussopimuksessa ei aseteta rajoituksia sille, miten liityntäpisteet jaetaan. Päätös kuuluu
pelkästään kunnille, ja ne voivat ottaa huomioon, miten ne katsovat liityntäpisteiden parhaiten
palvelevan käyttäjiä.

9.2.6.
Onko
maksusetelillä?

nykyisten

liityntäpisteiden

parantaminen

mahdollista

WiFi4EU-

Kyllä, WiFi4EU-maksuseteliä voidaan käyttää nykyisen julkisen WiFi-verkon parantamiseen sillä
edellytyksellä, että parannuksen ansiosta verkko täyttää hakupyynnössä esitetyt ehdot (eli WiFi4EUjärjestelmien tekniset vaatimukset). Liityntäpisteiden vähimmäismäärään sisältyvät sekä uusien
liityntäpisteiden asentaminen että olemassa olevien liityntäpisteiden parantaminen.

9.3. SSID (Service Set Identifier)
9.3.1. Miten verkko (SSID) perustetaan?
WiFi4EU:n langattoman lähiverkon verkkotunnus (SSID) olisi nimettävä avustussopimuksen liitteen I
(I.5 artikla) mukaisesti. Avustuksen saajan on varmistettava, että WiFi4EU-maksusetelillä
rahoitetuissa liityntäpisteissä käytetään ainoastaan WiFi4EU:n verkkotunnusta (SSID). Tämä
verkkotunnuksen (SSID) nimi eli WiFi4EU on näin ollen yleisön nähtävissä eli se nimi, jonka jokainen
WiFi-alueeseen (hotspot) liittyvä käyttäjä näkee langattomalla laitteellaan.
WiFi4EU-verkon nimi viittaa nimeen, jonka kunta antaa WiFi4EU-verkolleen (esim. ”Kaupungintalo”)
sen tunnistamiseksi WiFi4EU-portaalissa viestiessään Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden
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toimeenpanoviraston (HADEA) kanssa ja sen erottamiseksi (tarvittaessa) muista paikallisista
verkoista. Tätä tietoa käytetään sisäisissä raporteissa eikä sitä periaatteessa julkaista yleisölle.

9.3.2. Voimmeko käyttää muuta langattoman lähiverkon verkkotunnusta (SSID) kuin
WiFi4EU?
Langattoman lähiverkon verkkotunnukseksi (SSID) on vahvistettu ”WiFi4EU” (avoimen verkon ja
kirjautumissivun pohjalta), ja sen lisäksi on mahdollista käyttää myös
- yhtä langattoman lähiverkon verkkotunnusta (SSID) kunnan sisäiseen käyttöön, esim.
kaupungintalon tai kunnan kirjaston hallintovirkailijoiden käyttöön tai älykästä kaupunkia
käsittelevään hankkeeseen;
ja/tai
- yhtä langattoman lähiverkon verkkotunnusta (SSID), jolla tarjotaan suojattu todentamispalvelu
WiFi4EU-käyttäjille WiFi4EU:n ensimmäisessä toteutusvaiheessa (esim. ”WiFi4EU – Suojattu”) .
On huomattava, että WiFi4EU-aloitteen toteuttamisen vaiheessa II perustetaan suojattu keskitetty
todentamispalvelu, joka palvelee kaikkia WiFi4EU-verkkoja Euroopassa (ks. myös kysymys 9.4). Jos
(kuten edellä esitetyssä tapauksessa) ensimmäisessä vaiheessa perustetaan suojatun
todentamispalvelun tarjoava paikallinen verkkotunnus (SSID), se voidaan joko poistaa vaiheen II
aikana tai sen rinnakkaista käyttöä voidaan jatkaa.
Lisäverkkotunnuksen (SSID) käyttäminen ei saisi missään tapauksessa vaikuttaa yleisölle tarjottavan
palvelun laatuun. Kunnan olisi myös asianmukaisesti erotettava tällaisten verkkotunnusten (SSID)
nimet avoimesta verkkotunnuksesta WiFi4EU.
Lisätietoja on avustussopimuksen liitteessä I olevassa I.5 artiklassa.

9.3.3. Onko kunnalla velvollisuus käyttää verkkotunnusta (SSID) avoimelta
kirjautumissivulta ilman käyttäjän tunnistautumista?
WiFi4EU:n tavoitteena on tarjota mahdollisimman helppo tapa käyttää maksuttomia WiFi-verkkoja
julkisissa tiloissa. Etusijalle olisi siksi asetettava yksinkertaisin verkkoonpääsy eli periaatteessa se, että
verkkoon päästään yhdellä liittymisnapin napsautuksella. Jos kansallinen lainsäädäntö kuitenkin
vaatii, että kunta ottaa käyttöön muita rekisteröinti- ja todentamismenettelyjä, näin voidaan
menetellä esimerkiksi pyytämällä tarkempia käyttäjätietoja. Jos tällaisia oikeudellisia velvoitteita ei
ole, olisi käytettävä yhden napsautuksen verkkoonpääsyä.

9.4. Kuka on vastuussa käyttäjän todentamisesta?
Aloitteen vaiheessa I käyttäjien todentaminen, hyväksyminen ja käyttäjiä koskeva kirjanpito on
kunnan vastuulla. Vaiheessa II on käytössä EU:n tasolla yhtenäinen todentamisjärjestelmä, ja kuntien
on konfiguroitava verkkonsa liittymään siihen. Käyttäjien hyväksyminen ja käyttäjiä koskeva
kirjanpito on edelleen kunnan vastuulla. Lisätietoja näistä kahdesta vaiheesta on avustussopimuksen
liitteessä I.
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9.5. Edellytetäänkö ”Passpoint”-sertifiointia?
Kuten avustussopimuksen liitteessä I täsmennetään, asennettavalta WiFi4EU-laitteistolta
edellytetään Hotspot 2.0:aa, jotta WiFi4EU-maksuseteliä voidaan käyttää. Passpointsertifiointiohjelmaa edellytetään, jotta voidaan varmistaa laitteiden yhteentoimivuus paitsi eri
valmistajien myös yhteisen todentamispalvelun kanssa, jonka komissio tarjoaa myöhemmin
WiFi4EU:n toteutuksen II vaiheen aikana.

9.6. Onko saatavilla luettelo niistä laitteista, jotka täyttävät WiFi4EUjärjestelmää koskevat vaatimukset?
Luettelo Wi-Fi CERTIFIED Passpoint® ‑laitteista:
• Siirry osoitteeseen https://www.wi-fi.org/product-finder-results
• Valitse rajain Passpoint kohdassa Show advanced filters > Access > Passpoint®.

9.7. Onko WiFi4EU-aloitteella kirjautumisportaalipalvelin?
Avustussopimuksen liitteessä 1 olevassa I.5.1 artiklassa luetellaan vaatimukset, jotka
kirjautumisportaalin on täytettävä toteutuksen vaiheessa I. On huomattava, että keskitettyä
kirjautumisportaalipalvelinta ei ole. Vaiheessa II komissio tarjoaa yhtenäisen todentamisjärjestelmän,
ja kuntien on konfiguroitava uudelleen verkkonsa liittymään siihen. Siitä huolimatta kuntien on
edelleen tarjottava kirjautumisportaali. Ks. myös kysymys 9.4.

9.8. Wifi-verkon toteuttamisvaiheessa II otetaan käyttöön suojattu
todentamis- ja seurantaratkaisu. Edellyttääkö tämä sitä, että käyttäjien on
tunnistauduttava jollain tavalla (esim. käyttämällä puhelinnumeroa)?
Vaiheessa II otetaan EU:n tasolla käyttöön yksi yhtenäinen rekisteröinti- ja todentamisjärjestelmä,
joka yhdenmukaistaa käyttäjien verkkoonpääsyn ja helpottaa digitaalisten palvelujen saatavuutta.
Tällä hetkellä ei ole tarkempaa tietoa siitä, miten tämä toteutetaan teknisesti.

9.9. Voidaanko WiFi4EU-verkon liikennettä rajoittaa esimerkiksi asettamalla
käyttäjäkohtaisia data- tai aikarajoja verkon ruuhkautumisen välttämiseksi
tai kieltämällä kokonaan tiettyjen palvelujen, sisältöjen ja verkkosivustojen
käyttö verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi?
Paikallisten viranomaisten, jotka tarjoavat WiFi4EU-aloitteen mukaisen maksuttoman
internetyhteyden paikallisen langattoman liityntäverkon kautta, on noudatettava avointen
internetyhteyksien turvaamiseksi annetussa asetuksessa (EU) 2015/2010 säädettyjä velvoitteita
riippumatta siitä, tarjoaako palvelun kaupallinen toimija vai suoraan julkinen paikallisviranomainen.
Kuten asetuksen (EU) 2015/2010 3 artiklan 1 kohdassa todetaan, internetyhteyspalvelujen tarjoajien
on kohdeltava internetyhteyspalveluja tarjotessaan kaikkea tietoliikennettä yhdenvertaisesti,
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syrjimättömästi, rajoituksitta ja häiriöittä ja riippumatta lähettäjästä, vastaanottajasta, saadusta tai
jaetusta sisällöstä, käytetyistä tai tarjotuista sovelluksista tai palveluista tai käytetystä
päätelaitteesta.
Datamäärän rajoittaminen käyttäjäkohtaisesti tai tietyn ajan sisällä on kuntien allekirjoittaman
avustussopimuksen liitteessä l olevan I.4 kohdan mukaan sallittua, kunhan yllä mainittuja periaatteita
noudatetaan ja samalla varmistetaan verkon sujuva toiminta ja erityisesti kapasiteetin
oikeudenmukainen jakaminen käyttäjien kesken kuormitushuippujen aikana.
Kohtuulliset* liikenteenhallintatoimenpiteet ovat myös sallittuja. Lisäksi 3 artiklan 3 kohdassa
säädetään mahdollisuudesta panna täytäntöön liikenteenhallintatoimenpiteitä, jotta voidaan:
– säilyttää verkon, sen kautta tarjottavien palvelujen ja loppukäyttäjien päätelaitteiden eheys ja
turvallisuus.
– estää uhkaava verkon ruuhkautuminen ja lieventää poikkeuksellisen tai väliaikaisen verkon
ruuhkautumisen vaikutuksia, edellyttäen, että toisiaan vastaavia tietoliikenteen luokkia kohdellaan
yhdenvertaisesti. Lisätietoja asetuksen täytäntöönpanosta on Euroopan sähköisen viestinnän
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) antamissa täytäntöönpano-ohjeissa.
Tästä huolimatta kun kyseessä ovat WiFi4EU-aloitteesta tukea saaneet paikalliset langattomat
liityntäverkot, on tarpeen täyttää valintakelpoisuutta ja palvelun laatua koskevat vaatimukset: verkon
ruuhkautumisen ei pitäisi aiheutua niiden runkoliityntäyhteyttä koskevien vaatimusten rikkomisesta,
joilla taataan korkealaatuinen internet-kokemus käyttäjille(l.3 kohta).
*Jotta toimenpiteet olisivat kohtuullisia, niiden on oltava avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja
niiden on perustuttava liikenteen eri luokkiin sovellettaviin objektiivisesti erilaisiin palvelun laatua
koskeviin vaatimuksiin (ei kaupallisiin näkökohtiin). Tällaisilla toimenpiteillä ei saa valvoa tiettyä
sisältöä eikä niitä saa pitää voimassa pidempään kuin on välttämätöntä.

9.10. Onko mahdollista poistaa WiFi4EU-verkko käytöstä joidenkin tuntien
ajaksi öisin?
WiFi4EU-verkkojen on tarjottava pääosin rajoittamaton pääsy internetiin, ja niiden on oltava
toiminnassa vähintään kolmen vuoden ajan alkaen siitä, kun Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden
toimeenpanovirasto (HADEA) on vahvistanut niiden käyttöönoton. Tämän varmistamiseksi on
käytössä etäseurantajärjestelmä. WiFi4EU-verkot voivat olla väliaikaisesti poissa käytöstä ainoastaan
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tällaiset keskeytykset eivät saisi kestää enempää kuin niiden
perusteena olleet poikkeukselliset olosuhteet. HADEA voi pyytää perusteluja tällaisen päätöksen
syynä oleville poikkeuksellisille olosuhteille.
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10. MUUTA
10.1. Mikä on WiFi4EU-yhteisö? Miten sen toimintaan voi osallistua?
WiFi4EU-yhteisö on interaktiivinen foorumi, joka toimii sidosryhmien (eli kuntien ja WiFiasennuksesta vastaavien yritysten) välittömänä yhteyspisteenä WiFi4EU-aloitetta koskevien tietojen
vaihtamiseksi.
Blogien, moderoitujen keskustelujen sekä uutisten ja tietojen jakamisen avulla yhteisö pyrkii
edistämään vuoropuhelua ja antamaan osallistujille mahdollisuuden vaihtaa parhaita käytäntöjä ja
kokemuksia sekä laajentaa WiFi4EU-aloitteeseen liittyvän viestinnän yleistä alaa.
Tervetuloa
yhteisön
jäseniksi
ja
https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community

osallistumaan

sen

toimintaan:

10.2. Miten brexit vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan hakijoihin?
On huomattava, että koska Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista koskeva
sopimus (sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta
Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä) ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohta, 137
artikla ja 138 artikla, tuli voimaan 1. helmikuuta 2020, viittausten Euroopan unionin jäsenvaltiossa
asuviin tai sinne sijoittautuneisiin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin on ymmärrettävä sisältävän
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat tai sinne sijoittautuneet luonnolliset ja oikeushenkilöt.
Tämän vuoksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat henkilöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan
yksiköt olivat osallistumiskelpoisia kaikissa neljässä WiFi4EU-hakupyynnössä.
Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan hakijat ja avustuksen saajat voivat edelleen saada EU:n
rahoitusta EU:n vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanemiseksi
myönnettävien avustusten koko keston ajan, myös siirtymäkauden päättymisen jälkeen.
Edellytyksenä on, kuten aina, että sovellettavia sääntöjä (esimerkiksi tukikelpoisista menoista)
noudatetaan. Tämä koskee nykyisiä avustuksia ja käynnissä olevia menettelyjä, vaikka
talousarviositoumus ja/tai oikeudellinen sitoumus tehtäisiin 31. joulukuuta 2020 jälkeen vuosien
2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen mukaisista maksusitoumusmäärärahoista.

10.3. Onko olemassa ”virallisia” WiFi4EU-konsultti- ja/tai asennusyrityksiä,
joita pitäisi käyttää apuna hakemuksen valmistelussa ja/tai täytäntöönpanon
tukena?
Ei. Euroopan komissio tai toimeenpanovirasto ei voi missään tapauksessa antaa virallista nimitystä tai
suositusta yksittäiselle WiFi-asennusyritykselle tai konsultille WiFi4EU-aloitteen yhteydessä. Tämän
vuoksi on syytä olla varovainen, jos jokin organisaatio lähestyy teitä ja/tai esittää mainoksia tai
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uutistietoja, joiden mukaan se on ”virallisesti hyväksytty” tai ”virallisesti nimetty” tähän
tarkoitukseen, ja myös silloin kun tässä yhteydessä käytetään WiFi4EU-logoa ja/tai EU-lippua.
Pyydämme ilmoittamaan tällaisesta toiminnasta ja antamaan tarkemmat tiedot neuvontapalveluun
(Helpdesk), jotta Euroopan komissio voi ryhtyä toimiin väärän tiedon poistamiseksi. Euroopan
komissio / toimeenpanovirasto varaa itselleen oikeuden peruuttaa minkä tahansa WiFi-asennuksesta
vastaavan yrityksen rekisteröinti, jos se syyllistyy tällaisiin kilpailun vastaisiin käytäntöihin.
Wifi-asennuksista vastaavat yritykset voivat rekisteröityä WiFi4EU-portaaliin milloin tahansa. Näiden
yritysten portaalissa tarjoamat tiedot on kuitenkin tarkoitettu ainoastaan viitteeksi. Niitä ei pidä
tulkita minkäänlaiseksi kyseisen yrityksen tai tarjottujen palveluiden viralliseksi hyväksynnäksi.
Kunkin kunnan tehtävänä on paikallisten voimassa olevien menettelyjen (julkista hankintaa koskevien
sääntöjen) mukaisesti valita WiFi-asennuksesta vastaava yritys, joka toteuttaa kunnan WiFi4EUalueen.

10.4. Onko saatavilla ohjeita hankintakysymyksistä, joihin
koronaviruspandemia vaikuttaa?
Kuntien ja WiFi-asennuksesta vastaavien yritysten on noudatettava laskutukseen liittyviä kansallisia
rahoitussääntöjä. Koronaviruspandemiasta johtuvista syistä tavanomaiset kansalliset hankintaaikataulut voivat kuitenkin olla liian tiukkoja, mikä voi tilapäisesti estää hankintaviranomaisia
reagoimasta ajoissa uusiin määräaikoihin esimerkiksi silloin, kun kunnat haluavat nopeuttaa
sopimusten tekemistä WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen kanssa.
On ennakkotapauksia, joissa poikkeukselliset yksinkertaistamistoimenpiteet ovat hätätilanteissa
olleet mahdollisia.
Esimerkiksi turvapaikkakriisin yhteydessä Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2015 seuraavat
”kiireellisiä hankintoja” koskevat suuntaviivat, joissa annetaan ohjeita siitä, milloin suorahankinta
olisi perusteltua. Ks.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015DC0454
Kansalliset hankintaviranomaiset voivat antaa neuvoja näiden suuntaviivojen soveltamisesta
kansallisessa kontekstissa. Ks. miten ottaa yhteys kansalliseen
edustajaan:https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-publicbuyers/public-procurement-eu-countries_fi

10.5. Pidennetäänkö WiFi4EU-hakupyyntöjen 1, 2, 3 ja 4 avustuksen saajien
asennusaikaa?
Koronavirusepidemia vaikuttaa vakavasti tuhansiin kuntiin eri puolilla Eurooppaa. Euroopan komissio
on tietoinen siitä, että useissa Euroopan maissa käyttöön otetut tiukat liikkumisrajoitukset hidastavat
WiFi4EU-verkkojen käyttöönottoa tai jopa estävät sen. Näissä ennalta-arvaamattomissa olosuhteissa
Euroopan komissio oli alun perin päättänyt myöntää WiFi4EU-hakupyyntöjen 1, 2 ja 3 avustuksen
saajille 8 kuukauden mittaisen asennusajan pidennyksen ja päätti myöhemmin myöntää kaikkien
WiFi4EU-hakupyyntöjen avustuksen saajille uuden 6 kuukauden mittaisen asennusajan pidennyksen,
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jotta kaikki asianomaiset kunnat voivat saattaa hankkeensa päätökseen Alun perin myönnettyä 18
kuukauden jaksoa, jonka kuluessa WiFi4EU-verkon asennus ja käyttöönotto on saatava päätöksen ja
niistä on annettava ilmoitus, jatketaan hakupyyntöjen 1, 2 ja 3 osalta 14 kuukaudella (yhteensä 32
kuukautta) ja hakupyynnön 4 osalta 6 kuukaudella (yhteensä 24 kuukautta).

10.6. Miksi asennuksesta vastaavan yrityksen ilmoittama yhteyden
muodostaneiden käyttäjien tai laitteiden lukumäärä on erilainen kuin
WiFi4EU-seurantajärjestelmässä havaitut määrät?
WiFi4EU-seurantatyökalulla voidaan laskea ainoastaan käyttäjät tai laitteet, jotka ovat suorittaneet
koko liittymissyklin, mukaan lukien seurantakoodin (snippet) lataaminen, asianmukaisen WiFi4EUpalkin (banner) esittäminen laitteella ja seurantakoodin tietojen välittäminen takaisin WiFi4EUseurantapalvelimille (mikä vastaa noin 70:tä kilotavua välitettyä dataa). Jos sykli keskeytyy, WiFi4EUjärjestelmä ei voi laskea käyttäjää tai laitetta mukaan tilastoihin. Näin ollen kaikki liityntäpisteisiin
otetut yhteydet, joissa välitetään vähemmän kuin 70 kilotavua, olisi jätettävä automaattisesti pois
laskuista.

10.7. Lasketaanko yksi ja sama käyttäjä kahdeksi käyttäjäksi, jos hän liittyy
verkkoon kahtena eri päivänä?
WiFi4EU-etäseurantajärjestelmä laskee käyttäjät verkon kirjautumissivuille upotettavan
seurantakoodin avulla. Näin ollen jos käyttäjä ei näy kirjautumisportaalissa, tätä ei lasketa mukaan.
Jotta päiväkohtainen käyttäjämäärä lasketaan asianmukaisesti, on suositeltavaa asettaa Automatic
Reconnection -parametri alle 12 tuntiin.

10.8. Miksi saan varoituksia kirjautumisportaalin vaatimustenvastaisuudesta,
vaikka itsetestauksen (self-test modus) tulokset ovat positiiviset?
Vaikka itsetestaus onnistuisi, se ei välttämättä tarkoita, että kaikki kirjautumisportaaliin tulevat
käyttäjät saavat WiFi4EU-logon/palkin näkyviin halutulla tavalla. Se merkitsee ainoastaan sitä, että
laite,
jolla
testi
tehtiin,
on
vaatimusten
mukainen.
Jokaisessa käytettävässä laitteessa voi olla erikokoinen näyttö, joka tukee erilaisia resoluutioita tai
konfiguraatioita sisällön esittämiseksi. Seurantakoodilla (snippet) varmistetaan, että kaikki
toteutusohjeissa vahvistetut vaatimukset täyttyvät kyseisen laitteen resoluution ja/tai konfiguraation
osalta. Tämän vuoksi itsetestauksella ei voida 100-prosenttisesti taata, että kirjautumisportaali toimii
tarkoitetulla
tavalla
kaikissa
siihen
liittyneissä
laitteissa.
Rohkaisemme asennuksesta vastaavia yrityksiä ja kuntia testaamaan seurantakoodin (snippet)
toimintaa eri laitteilla (tietokoneilla ja älypuhelimilla ja sekä pysty- että vaakasuuntaisella kuvalla).
10.8. Miten asennusohjeissa kuvailtu itsetestaus (self-test modus) olisi tehtävä?
Itsetestaus voidaan aktivoida kehitettäessä paikallista portaalia. Portaalia olisi testattava erilaisilla
laitteilla ja erilaisilla näyttökonfiguraatioilla (pieni, suuri, pysty- ja vaakanäyttö), jotta varmistutaan
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visuaalisen tunnuksen oikeasta esittämisestä. Testi olisi lisäksi tehtävä suorassa yhteydessä WiFi4EUverkkoon.

Konfiguraatioiden erot on pantava merkille, ”validointiloki” analysoitava ja kirjautumisportaalin
rakenne korjattava asianmukaisella tavalla, kuten seurantakoodin asentamisohjeessa (”Snippet
Installation Guide”) todetaan (saatavilla osoitteesta https://hadea.ec.europa.eu/system/files/202109/cnect-2017-00250-00-11-en-ori-00_0.pdf). Erityisesti on huomattava kohta 5.6, joka koskee
WiFi4EU:n visuaalisen tunnuksen kokoa ja sijaintia.
Lisäksi on varmistettava, että itsetestaus deaktivoidaan testin loppuun saattamisen jälkeen, jotta
voidaan varmistaa tiedonkulun jatkuminen Euroopan komission / toimeenpanoviraston
etävalvontajärjestelmään seurantakoodin kautta (seurantakoodin asentamisohje, kohta 6.4).

New:
10.9. Kerätäänkö kirjautumissivulle upotettavan seurantakoodin avulla henkilötietoja käyttäjistä,
jotka liittyvät WiFi4EU-verkkoon?
Ei. Kirjautumissivulle upotettavan seurantakoodin avulla ei kerätä käyttäjien henkilötietoja. Sitä
käytetään ainoastaan WiFi4EU-verkon käyttäjämäärien laskemiseen.
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