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Valokuidun käyttäjiä yhdistää
tyytyväisyys yhteyksien luotettavuuteen

Kaisanetin toimitusjohtaja Jani Moilanen sanoo, että valokuituyhteyksien kysyntä on kasvanut voimakkaasti etätyön ja -opiskelun yleistymi-
sen myötä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 
valokuitu on mahdollistanut 
sujuvan etätyön ja -opiskelun 
myös maaseudulla. 

Toimintavarmojen ja nopeiden 
nettiyhteyksien merkitys on ko-
rostunut korona-aikana, mikä 
on johtanut merkittävään valo-
kuituyhteyksien kysynnän kas-
vuun koko Suomessa. 

- Nopeiden yhteyksien tar-
vetta kodeissa on lisännyt eri-
tyisesti samanaikainen etätyö, 
etäopiskelu sekä viihdepalvelu-
jen käyttö, Kaisanetin toimitus-
johtaja Jani Moilanen kertoo.

Finnet-liitto ry:n maaliskuussa 
teettämän tutkimuksen mukaan 
valokuidun monet vahvuudet 
ovat osoittautuneet korvaa-
mattomiksi juuri Moilasen mai-
nitsemassa tilanteessa: valokui-
tuyhteyksien käyttäjillä on ollut 
verkkoyhteyden häiriöitä vähi-
ten kaikista vastaajista. Peräti 
95 prosenttia vastaajista kertoo 
olevansa erittäin tai melko tyy-
tyväisiä kuituun, ja 83 prosent-
tia ei aio luopua tai ei usko luo-
puvansa kuidusta, kun on sen 
kerran hankkinut.

- Valokuidun ylivoimaisuus ei
ole meille yllätys. Valokuitu on 
vakain, energiatehokkain ja luo-
tettavin yhteys. Jos halutaan su-
juvaa ja tuottavaa etätyöntekoa, 
niin kuidulle ei ole vaihtoehtoa, 

sanoo Finnet-liiton toimitusjoh-
taja Jarmo Matilainen.

Jani Moilasen mukaan kui-
tu ei ole ainoastaan yksittäis-
ten etätyöntekijöiden pelastus, 
vaan se nousee samasta syys-
tä erityisen merkittäväksi teki-
jäksi alueen elinvoiman kan-
nalta. 

- Pitkien etäisyyksien alueel-
lamme yritysten pärjääminen ja 
tehokas toiminta edellyttää va-
kaata ja nopeaa tietoliikenne-
yhteyttä, jonka valokuitutekno-
logia voi ylivoimaisesti tarjota. 
Samalla toimivat yhteydet vä-
hentävät ympäristöä kuormitta-
vaa liikkumisen tarvetta.

Finnet-liiton tutkimuksen 
mukaan työelämän muutos 
on pysyvä: Etätöitä nyt teke-
vistä suomalaisista kaksi kol-
masosaa aikoo jatkaa etätöi-
den tekoa useammin verrattuna 
koronapandemiaa edeltävään 
aikaan. Jarmo Matilaisen mu-
kaan hyvät kokemukset ovat ha-
vahduttaneet ihmiset huomaa-
maan, että paikkariippumaton 
työ sekä työmatkoihin kuluvan 
ajan vapautuminen hyötykäyt-
töön ovat avanneet aivan uusia 
mahdollisuuksia.

- Fiksuimmat työnantajat ke-
hittävät nyt tapoja tukea moni-
paikkaista työtä, mikä tuo heille 
jatkossa tuottavimmat työnteki-

jät. Ihmiset haluavat enemmän 
mahdollisuuksia työntekoon, 
yrittämiseen, itsensä kehittä-
miseen ja vapaa-aikaan. Luo-
tettava ja nopea verkkoyhteys 
on tässä avainasemassa.

Kokonaisuuteen ei luonnolli-
sesti kuulu vain työ ja opiske-
lu, vaan koko muukin arkielämä.

- Myös viihdepalvelut sekä
terveydenhuoltoon liittyvät pal-
velut kehittyvät koko ajan ja 
vaativat yhä nopeampia ja luo-
tettavampia yhteyksiä, Jani Moi-
lanen sanoo. 

Kaisanet valmistautuu tu-
levaan rakentamalla parhail-
laan lisää kuituverkkoja niin 
Kainuussa, Ylä-Savossa kuin 
Pohjois-Karjalankin alueella yh-
teistyössä kuntien, elinkeinoelä-
män ja kyläyhteisöjen kanssa. 
Jani Moilanen sanoo, että mah-
dollisimman laaja palveluja tar-
vitseva osallistujajoukko sekä 
julkinen tuki pitkien etäisyyksi-
en alueille takaavat hankkeiden 
menestyksekkään toteutuksen.

- Kaisanet tekee yhteistyötä
muun muassa kyläyhteisöjen ja 
osuuskuntien kanssa hakemal-
la uusia malleja nopeiden valo-
kuituyhteyksien toteuttamiseksi 
alueella. Jos yhteysasiat askar-
ruttaa niin Kaisanettiin kannat-
taa olla yhteydessä!




