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Elämä ja yrittäjyys eivät ole haja-asutusalueella
mahdollisia ilman hyviä tietoliikenneyhteyksiä.
Jo nyt varmatoiminen verkko on monelle yritykselle
välttämättömyys; esimerkiksi maatalousyrittäjä voi
verkkokameralla varmistaa, että navetassa on kaikki
hyvin. Nopean laajakaistayhteyden mahdollistava
valokuituverkko on sijoitus, joka kantaa pitkälle: se
turvaa yrittäjien toimeentulon, kohentaa kilpailukykyä
ja luo uusia toimintamahdollisuuksia.
Nopean laajakaistan avulla kaikki tietoliikennepalvelut – internetin, television ja
puhelimen – saa yhden kaapelin kautta. Yhteys toimii varmasti: suurien tiedostojen lataus, meilaus ja liikkuvan kuvan katselu sujuu ongelmitta, ja useita netin
sovelluksia voidaan käyttää häiriöttömästi.
1. Nopea yhteys on maatiloilla välttämätön
Kunnollinen nettiyhteys on nykyaikaiselle maatilalle välttämättömyys. Laajakaistan avulla päivittäiset asiat, viljelysuunnitelmat, nautaeläinrekisterit ja
maataloustukihakemukset hoituvat nopeimmin verkossa. Navetoissa tarvitaan
jo nyt runsaasti tietotekniikkaa, kuten reaaliaikaista ja laadukasta kamerakuvaa, joka vaatii nopeaa yhteyttä. Eläimiä pitää seurata ja valvoa jatkuvasti,
sillä tilan pitäjä on vastuussa eläinten hyvinvoinnista. Esimerkiksi sairaita
eläimiä seurataan etänä, jotta hoito voidaan tarpeen vaatiessa aloittaa
välittömästi. Lypsyrobotit ovat jatkuvasti yhteydessä valmistajan palvelimeen,
josta ne hakevat päivityksiä. Hyvät tietoliikenneyhteydet antavat maatalousyrittäjälle myös mahdollisuuksia kehittää muita elinkeinoja, kuten maatilamatkailua, karjanhoitoa ja metsänhoitoa.
2. Viljelijä seuraa hintoja ja säätä
Luotettava yhteys on maanviljelijöille ehdoton edellytys, sillä he seuraavat
viljojen hintoja löytääkseen optimaalisen myyntihetken. Korjuu- ja kylvöaikaan
tilat tarvitsevat mahdollisimman luotettavia säätietoja jopa tunnin tarkkuudella
– nopean yhteyden avulla niitä saa kätevästi ja nopeasti verkosta.
3. Hyvä yhteys on matkailuyrittäjän valttikortti
Toimivat kotisivut ja varauskalenteri ovat matkailuyrittäjille tärkeitä, sillä
matkaa suunittelevat vertailevat verkossa eri kohteita aktiivisesti. Lomakohteesta ja majoituksesta päätettäessä verkkoyhteys on jo perusvaatimus.
Esimerkiksi loma-asuntoalueet tarvitsevat asiakkaita houkutellakseen nykyaikaisen varustelun, johon kuuluvat niin toimiva netti kuin telkkari. Valokuidulla matkailuyrittäjä saa kaikki palvelut varmasti kuntoon yhden kaapelin
kautta. Esimerkiksi leirintäalueilla nopea verkko tuo selvää kilpailuetua, sillä
matkustavat ihmiset ovat tottuneet käyttämään nopeaa nettiyhteyttä myös kotioloissaan. Verkon kautta yrittäjä voi markkinoida palveluitaan myös ulkomaille.

5. Sujuva yhteys kotitoimiston ykkösasia
Nopea laajakaistayhteys mahdollistaa kotona työskentelyn. Kotitoimistolla
nopea netti, häiriötön yhteydenpito sekä suurien tiedostojen sujuva lataus ja
lähetys ovat kaiken a ja o. Videoneuvottelut taas ovat erinomainen tapa
hoitaa kokoukset, kun välimatkat ovat pitkät. Ne säästävät niin aikaa, rahaa
kuin ympäristöä. Säästöjä syntyy myös silloin, kun yritys voi käyttää
verkossa sijaitsevia pilvipalveluita eli ohjelmistoja ja aineistoja sen sijaan,
että kaikki pitäisi hankkia itse. Myös ohjelmistojen päivittäminen helpottuu.
6. Valvontapalvelut turvaavat karjasuojat ja kiinteistöt
Nopean yhteyden avulla haja-asutusalueilla tarpeelliset etävalvonta- ja
hälytyspalvelut toimivat luotettavasti. Esimerkiksi kameravalvonta on tärkeä,
kasvava ala. Kameroita tarvitaan etenkin karjatiloilla: niiden avulla maatalousyrittäjä voi tarkistaa mistä tahansa, että navetassa kaikki on hyvin. Silloinkin
kun maatilan väki on matkoilla, voi lomittaja saada tiedon poikimisen
käynnistymisestä vaikka hän ei itse ole tilalla. Toimiva, katkeilematon ja nopea
laajakaistayhteys on kameravalvonnassa olennainen. Lisäksi turvallisuuspalvelut
ovat tärkeä apuväline murtojen, vesivuotojen ja tulipalojen ehkäisyssä: kamerat
kuvaavat kiinteistöjä ja esimerkiksi lämpötila- ja vesivuotohälytykset siirtyvät
luotettavasti nopeassa verkossa.

Nopea yhteys – yrittäjän edut pähkinänkuoressa
››Kunnollinen nettiyhteys on nykyaikaiselle maatilalle välttämättömyys. Laadukas kamerakuva ja etätarkkailu ovat tarpeen esimerkiksi navetan valvonnassa.
›› Maatalousyrittäjät saavat paremmat mahdollisuudet kehittää sivuelinkeinotoimintaa, kuten matkailua.
›› Syrjäseuduille saadaan uusia toimeentulon mahdollisuuksia. Itsenäiset
suunnittelutehtävät, ohjelmointi ja verkkokauppa tulevat mahdollisiksi
nopealla yhteydellä.
›› Liike-elämän työtehtäviä voi hoitaa kotoa käsin. Nopean laajakaistan
avulla kaikki tietoliikenneyhteydet – internetin, television ja puhelimen
– saa yhden kaapelin kautta. Kuvien ja isojen aineistojen sujuvaa siirtämistä
vaativissa tehtävissä laajakaista on ehdoton edellytys.
›› Yritykset saavat säästöjä videoneuvotteluilla sekä käyttämällä sähköisiä
sovelluksia ja verkossa sijaitsevia ohjelmistoja.
›› Turvallisuuspalvelut ovat tärkeä apuväline murtojen, vesivuotojen ja
tulipalojen ehkäisyssä.

Lue lisää:
www.lvm.fi/100megansuomi

Moderni tietoliikenne vaatii yhä suurempaa tiedonsiirtonopeutta. Valtioneuvoston tavoite on saada
kaikki suomalaistaloudet enintään kahden kilometrin päähän nopeasta laajakaistayhteydestä vuoden
2015 loppuun mennessä. Haja-asutusalueilla huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen on
saatavissa julkista rahoitustukea. Loppukäyttäjä maksaa enintään kahden kilometrin tilaajayhteyden.
Huippunopea valokuituliittymä on investointi tulevaisuuteen. Se riittää kaikkiin nykyisiin ja uusiin
palveluihin vähintään 50 vuoden ajaksi.

