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Mikä on WiFi4EU?

Euroopan unioni auttaa tuomaan ilmaiset langattomat verkkoyhteydet 
puistoihin, aukioille, kirjastoihin ja muille julkisille paikoille.
• 150 miljoonan euron EU-investoinnit
• Lähes 9 000 kuntaa 

Kaikki hyötyvät
WiFi4EU-rahoituksen tuella eurooppalaiset kunnat 
voivat asentaa ilmaisia langattomia verkkoyhteyksiä 
paikallisten asukkaiden ja vierailijoiden käyttöön.
Miten järjestelmä toimii?
• Tuensaajakunnat valitaan hakemusten 

saapumisjärjestyksessä, mutta alueellinen 
tasapuolisuus varmistetaan kiintiöillä. 

• Euroopan komissio antaa avustusta WiFi-verkon 
asennuskustannuksiin, mutta kunta vastaa sen 
ylläpitämisestä (vähintään 3 vuoden ajan). 

• Paikalliset asukkaat ja vierailijat voivat käyttää 
WiFi4EU-verkkoja maksutta. Verkkojen on oltava 
mainoksettomia, eikä käyttäjien tietoja saa 
kerätä kaupallisiin tarkoituksiin.



WiFi4EU

Ensimmäinen hakukierros
• 42 miljoonaa euroa 
• rahoitusta 2 800 kunnalle
• haku käynnistyi 7.11.2018
• enintään 224 maksuseteliä/maa
• vähintään 15 maksuseteliä/maa
• 13 200 hakemusta
• 3 500 hakemusta 5 ensimmäisen sekunnin 

aikana
• Italian, Saksan, Espanjan ja Ranskan kiintiöt 

täyttyivät ensimmäisten sekuntien aikana

Toinen hakukierros
• 51 miljoonaa euroa 
• rahoitusta 3 400 kunnalle
• haku käynnistyi 4.4.2019
• enintään 510 maksuseteliä/maa
• vähintään 15 maksuseteliä/maa
• lähes 10 000 hakemusta
• 97,5 % maksuseteleistä jaettiin haun 

ensimmäisten 60 sekunnin aikana
• Italian, Saksan ja Espanjan kiintiöt täyttyivät 

ensimmäisten sekuntien aikana

WiFi4EU-rahoitusta saaneet kunnat kartalla (1. ja 
2. haku) 
Bulgarian, Irlannin, Kroatian, Liettuan, Portugalin ja 
Slovenian kunnista yli puolet sai rahoitusta 1. tai 2. 
hakukierroksella.



WiFi4EU vaihe vaiheelta

1- Rekisteröityminen

3- Valinta

2- Haku

4- Allekirjoittaminen

5- Asennus

liiteasiakirjojen lataaminen/päivitys
WiFI4EU-portaaliin

rahoituksen saajat valitaan hakemusten 
saapumisjärjestyksessä, mutta alueellinen 
tasapuolisuus varmistetaan

rahoituksen saajat julkistetaan

sopimukset kuntien kanssa
allekirjoitetaan

WiFi-verkot asennetaan kuntiin



1- Rekisteröityminen

Kuntien rekisteröitymisessä WiFI4EU-portaaliin on neljä vaihetta.



1- Rekisteröityminen

Rekisteröitymisen jälkeen kunnan edustaja voi muokata portaalissa 
olevia tietoja ennen haun alkua, jos esimerkiksi 

kunnanjohtaja vaihtuu tai yhteystiedot muuttuvat.



1- Rekisteröityminen

Järjestelmästä tulevat sähköposti-ilmoitukset ohjaavat hakijaa 
seuraavissa vaiheissa.



2 - Haku

WiFi4EU-portaalissa ilmoitetaan uuden hakukierroksen alkamisesta. Jos 
kunta on rekisteröitynyt portaaliin, se saa haun alkamisesta 

erillisen sähköposti-ilmoituksen..

FAQ: 3.1 – 3.2



2 - Haku

Hakemuksen jättämisen jälkeen

• Hakemus tehdään portaalissa yksinkertaisesti nappia painamalla. Vihreä 
ponnahdusikkuna vahvistaa käyttäjälle, että kunnan hakemus on vastaanotettu ja 
sen käsittely alkaa.

• Kunnat saavat myöhemmin erillisen sähköpostivahvistuksen siitä, että hakemus 
on rekisteröity.

• Tulevaa kolmatta hakukierrosta koskevassa sähköposti-ilmoituksessa mainitaan 
haun alkamisajankohta täsmällisine kellonaikoineen. 

FAQ: 4.1



3- Valinta

Jos kuntaa onnistaa rahoitushaussa, sen yhteyshenkilölle lähetetään sähköposti-
ilmoitus, jossa kunnan edustajaa pyydetään lukemaan ja allekirjoittamaan 

avustussopimus sähköisesti WiFi4EU-portaalissa. Tähän ei tarvita mitään erityisiä 
laitteita tai ohjelmia.



3 – Valinta

Jos kunta jää haussa varasijalle, sille lähetetään tieto asiasta. Jos rahoitusta 
saadaan lisää, siihen otetaan heti yhteyttä.



4 – Sopimuksen allekirjoittaminen

• Kunnan edustaja allekirjoittaa avustussopimuksen INEA-toimeenpanoviraston 
kanssa.

• Kunnan on varmistettava, että verkon asennus on valmis ja se on toiminnassa 
18 kuukauden kuluessa avustussopimuksen allekirjoittamisesta.

FAQ: 5.1



4 – Sopimuksen allekirjoittaminen

Rahoituksen kattavuus

Euroopan komissio
• Laite- ja asennuskustannukset (pääomamenot)
• Jopa 100 % hankkeen kokonaiskustannuksista
• Avustusta annetaan 15 000 euroa / kunta

Kunnat
• Internetpalvelujen tarjoajan käyttömaksut (toimintamenot)
• Ylläpidosta on huolehdittava vähintään 3 vuoden ajan
• Käyttäjien tietojen kaupallinen hyödyntäminen ja mainonta on 

kielletty
• Kuntien olisi tilattava nopein saavilla oleva yhteys (latausnopeus 

vähintään 30 Mbit/s)
• Maksuton ja syrjimätön käyttöoikeus kaikille

FAQ: 5.2 – 5.3



5- Asennus

• Kunnalla on avustussopimuksen molemminpuolisen allekirjoittamisen jälkeen 18 
kuukautta aikaa toteuttaa WiFi4EU-verkon asennus. INEA varmistaa 
etäseurannan avulla, että verkko on toiminnassa, ja suorittaa tämän perusteella 
maksun. 
• Asiasta lähetetään tarvittaessa kunnalle muistutukset 6 ja 3 kuukautta ennen 

määräajan päättymistä.

WiFi-verkon toteutus:
• Kunta valitsee WiFi-asennuksesta vastaavan yrityksen ja tekee sen kanssa 

sopimuksen kansallisten hankintasääntöjen mukaisesti 
• Kunta määrittelee ”julkisen elämän keskukset”, joihin WiFi4EU-verkot asennetaan
• Kunnan on asetettava WiFi4EU-tunnus selvästi näkyville julkisiin tiloihin, joissa 

yhteys on käytettävissä
• Kunta vahvistaa toteutuksen etenemisen WiFi4EU-portaalissa (yhdessä 

asennusyrityksen kanssa)

Asennusaikataulu

FAQ: 5.1 – 6.1



5- Asennus

Asennus ja maksaminen – työnkulku WiFi4EU-
portaalissa

1. WiFi-verkkoyhteyksiä asentavien yritysten on rekisteröidyttävä portaaliin
• Ilmoitettavia tietoja ovat mm. IBAN-tilinumero ja alue, jolla ne tarjoavat 

palveluitaan

2. Kunta valitsee yrityksen, jonka se haluaa suorittavan asennuksen

3. WiFi-verkkoyhteyden asentava yritys 
a) tallentaa järjestelmään IBAN-tilinumeronsa, jos se ei ole tätä vielä tehnyt
b) linkittää järjestelmässä IBAN-tilinumeronsa kyseiseen kuntaan 

maksusuoritusta varten
c) voi aloittaa kyseistä kuntaa koskevan asennusilmoituksen täyttämisen 
d) lähettää täytetyn asennusilmoituksen (kun tilitietolomake on validoitu)

4. Kunta vahvistaa asennusilmoituksen oikeellisuuden (tai hylkää sen)

5. INEA tarkistaa etätoiminnolla, että WiFi4EU-verkko on toiminnassa 
• Maksatus käynnistyy. Maksumenettely voi kestää enintään 60 päivää.
• WiFi4EU-verkon toiminnan seuranta alkaa, ja se kestää 3 vuoden ajan



5- Asennus

2. Kunta valitsee yrityksen, jonka se haluaa suorittavan asennuksen



5- Asennus

FAQ: 5.1 – 6.1

3 a. WiFi-asennusyritys tallentaa järjestelmään IBAN-tilinumeronsa, jos se 
ei ole tätä vielä tehnyt



5- Asennus

FAQ: 5.1 – 6.1

3 b. WiFi-asennusyritys linkittää järjestelmässä IBAN-tilinumeronsa 
kyseiseen kuntaan maksusuoritusta varten (tilitietolomake lähetetty 
validoitavaksi)



WiFi-asennusyritys tallentaa pankkitilitietonsa portaaliin ja linkittää 
tilinumeron järjestelmässä kunnan verkon asennustietoihin

INEA varmistaa, että tilitiedot ovat asianmukaiset. Numeron on oltava IBAN-
muodossa, ja oheen on liitettävä tiliote tai vastaava tosite. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en

Kun tilitiedot on varmennettu, WiFi-asennusyritykselle lähetetään asiasta 
sähköpostiviesti. Tilin tila näkyy myös portaalin Oma rekisteröintini -osion 
Pankkitili-kohdassa.

Yritykset voivat ilmoittaa järjestelmään useita pankkitilejä.

Yritykselle ei voida suorittaa maksua, jos kunta ei ole valinnut sitä järjestelmässä 
tai pankkitiliä ei ole vahvistettu.

Tarkista tilitiedot: 
Oma rekisteröintini -> Siirry tilitietoihin

5- Asennus

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en


5- Asennus

FAQ: 5.1 – 6.1

3 c. WiFi-asennusyritys voi aloittaa kyseistä kuntaa koskevan 
asennusilmoituksen 



5- Asennus

FAQ: 5.1 – 6.1

3 d. Yritys lähettää täytetyn asennusilmoituksen (kun tilitietolomake on 
validoitu)



5- Asennus

FAQ: 5.1 – 6.1

4. Kunta vahvistaa asennusilmoituksen oikeellisuuden (tai hylkää sen)

Näin kunta vahvistaa, että verkko on asennettu asianmukaisesti ja että se 
täyttää INEAn kanssa allekirjoitetun sopimuksen vaatimukset



4. Kunta vahvistaa asennusilmoituksen oikeellisuuden (tai hylkää sen)
Näin kunta vahvistaa, että verkko on asennettu asianmukaisesti ja että se täyttää 
INEAn kanssa allekirjoitetun sopimuksen vaatimukset

- Verkon asennus on valmis ja se on toiminnassa 18 kuukauden kuluessa
avustussopimuksen allekirjoittamisesta.

- WiFi-verkot on sijoitettu paikkoihin, joissa ei ennestään ole ollut vastaavia 
maksuttomia yhteyksiä.

- WiFi4EU-tunnus on kunnassa selvästi näkyvillä julkisissa tiloissa, joissa yhteys 
on käytettävissä.

- Verkon latausnopeus on vähintään 30 Mbit/s. Myös runkoverkon nopeuden on 
vähintäänkin vastattava yhteyttä, jota kunnat käyttävät sisäisiin tarpeisiinsa. 
Runkoliityntäyhteys, jonka nopeus on vähintään 30 Mbit/s, on saavutettava 
viimeistään 18 kuukauden kuluttua avustussopimuksen allekirjoittamisesta. Ks. 
hakuilmoituksen kohta 6.2 ja avustussopimus (erityisesti liite I). 

Yritykselle ei voida suorittaa maksua, jos kunta ei vahvista asennusta.

5- Asennus



Vahvistuspainike 
tulee portaaliin 
kunnan 
edustajan 
napsautettavaksi
, kun yritys on 
toimittanut 
asennusilmoitu
ksen.

5- Asennus



Kun kunta on vahvistanut 
asennuksen, yritykselle 
lähetetään asiasta 
sähköpostiviesti ja INEA 
tarkistaa tiedot. Jos verkko on 
asianmukaisesti toiminnassa 
ja ehdot täyttyvät, INEA 
suorittaa maksun yritykselle 
60 päivän kuluessa. 

5- Asennus



5- Asennus

FAQ: 5.1 – 6.1

5. INEA tarkistaa, että WiFi4EU-verkko on toiminnassa

o Valvontaa varten WiFi4EU-verkkojen kirjautumissivuun on upotettava 
seurantakoodi (tracking snippet)

o Vähintään 10 käyttäjän on pitänyt olla yhteydessä WiFi4EU-verkkoon
o WiFi4EU-tunnus on asianmukaisella tavalla esillä kirjautumissivulla

 INEA antaa maksumääräyksen asennusyritykselle suoritettavasta 
maksusta
• Maksun määräajan (60 päivää) kuluminen keskeytetään, jos etätarkastusta ei 

voida tehdä 7 päivään
 WiFi4EU-verkon seuranta alkaa, ja se kestää 3 vuoden ajan



5- Asennus

Laitteiden tekniset eritelmät esitetään hakuilmoituksen kohdassa 6.2.2 sekä 
avustussopimuksen liitteen I artiklassa I.2.

FAQ: 9.X

Tekniset vaatimukset



5- Asennus

Kunnan 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 –standardia
 se on IEEE 802.11ac Wave I:n mukainen
 se tukee IEEE 802.11r –standardia
 se tukee IEEE 802.11k –standardia
 se tukee IEEE 802.11v –standardia
 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).

Tekniset vaatimukset



5- Asennus

Maksuja, mainontaa ja tietojen käyttöä koskevat vaatimukset

1. Loppukäyttäjien on päästävä WiFi4EU-verkkoon maksutta (ei suoria maksuja, 
ei mainontaa, henkilötietoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin).

2. Loppukäyttäjien pääsy verkkoon on toteutettava syrjimättä ottaen kuitenkin 
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. Henkilötiedot on 
anonymisoitava palvelukohtaisen tietosuojaselosteen (SSPS) mukaisesti.



5- Asennus- SSID

• Koko EU:ssa on käytössä yksi yhtenäinen SSID-tunnus – ”WiFi4EU”
• Käyttäjien on päästävä liittymään verkkoon yhdellä 

napinpainalluksella: ei salasanaa kirjautumissivulla
• Kunta voi ottaa käyttöön toisen verkkotunnuksen, joka on tarkoitettu 

sisäiseen käyttöön (esineiden internet, kunnan henkilöstö jne.)
• Samaten voidaan käyttää toista verkkotunnusta suojattuihin yhteyksiin 

paikallisella tasolla

• Uusi suojattu todentamis- ja seurantaratkaisu: käyttäjä voi liittyä 
eri WiFi4EU-verkkoihin saumattomasti ja turvallisesti EU:n laajuisen 
yhteisen todentamisjärjestelmän avulla  
 Julkisten WiFi4EU-verkkojen käyttö on helppoa ja turvallista

kaikkialla EU:ssa

Vaihe 1

Vaihe 2

Verkkotunnusta (SSID) koskevat säännöt



5- Asennus

• Tavoite: Suojattu todentamisratkaisu, jonka 
avulla WiFi4EU-verkkoja on helppo käyttää 
kaikkialla

• Viime vuonna käynnistetyssä markkina-
analyysissa todettiin, että saatavilla on 
ratkaisuja, joissa ei kerätä käyttäjien 
henkilötietoja

• Tarjouskilpailu on tarkoitus järjestää vuoden 
2019 toisen vuosineljänneksen aikana

• Helpdesk auttaa kuntia uudelleenkonfiguroinnissa

Yhteinen todentamisjärjestelmä



Seuranta

Valvontaa koskevat säännöt

• WiFi4EU-verkon etävalvonta kestää 3 vuoden ajan
• Kuntien on pidettävä WiFi4EU-verkko toiminnassa 3 vuoden ajan
• Verkon ylläpidosta vastaavat kunnat. WiFi4EU-verkko ei saa olla poissa käytöstä yli 

60 päivää vuodessa.
• Kun yhteinen todentamisjärjestelmä otetaan käyttöön toisessa vaiheessa, kuntien 

on konfiguroitava WIFI4EU-verkkonsa uudelleen.
• Etävalvonnassa seurattavat seikat

• WiFi4EU-verkon käyttäjien lukumäärä / päivä (toisessa vaiheessa yhteyspisteittäin)
• WiFi4EU-tunnuksen esilläolo kirjautumissivulla
• Arvioitu nopeus / käyttäjä ja yhteyden viive / WiFi4EU-verkko
• Henkilötietojen rekisteröintikiellon noudattaminen

• Jos WiFi4EU-verkko on ollut poissa käytöstä tai se ei ole ollut ehtojen 
mukainen 7 päivään, kunnalle lähetetään automaattinen ilmoitus asiasta

• Jos WiFi4EU-verkko on ollut poissa käytöstä tai se ei ole ollut ehtojen 
mukainen 60 päivään, käynnistetään avustuksen takaisinperintämenettely.

• INEA voi suorittaa lisätarkastuksia (etäältä tai paikan päällä) kolmen 
ensimmäisen vuoden aikana ja käynnistää avustuksen 
takaisinperintämenettelyn, jos verkko ei ole ehtojen mukainen.



Laajakaista-asioita käsittelevät virastot 
välittäjinä

Laajakaista-asioita käsittelevät virastot 
välittäjinä

• Vastaavat kysymyksiin ja 
tiedusteluihin

• Tarjoavat koulutusta ja tukea
• Auttavat kuntia ymmärtämään 

hakuehtoja ja haun vaiheita
• Auttavat eri tahojen toimien 

koordinoinnissa
• Tekevät WiFi4EU:ta ja sitä 

täydentäviä aloitteita tunnetuksi



Questions

Lisätietoja: Europe Direct -keskustietopalvelu (EDCC)
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en


Kiitos 
mielenkiinnosta!
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