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Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh. 044 2885 600.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa oheisesta laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta, joka löytyy
myös osoitteesta www.lvm.fi/lausuntopyynnöt. Lopullinen toinen väliarviointi tehdään lausuntokierroksen jälkeen loppuvuonna 2013.
Tukiehtoja on muutettu vuonna 2012 aikaistamalla operaattorituen
maksatusta ja lieventämällä toimijoiden rahoitusjärjestelyjen, kuten
takausten ehtoja.
Lausunnot tulee toimittaa ministeriöön sähköisesti 23.8.2013 mennessä.
Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh. 044 2885 600.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:


Laajakaistahankkeen tavoite on hyvä ja linjassa mm. EU:n tavoitteiden kanssa.



Toteutuksessa tulee huolehtia siitä, että kaikkia alueita kohdellaan tasapuolisesti. Nyt ollaan tilanteessa, että osassa maata,
kuten mm. Paltamossa, ei saada yhtään rakentamistarjousta
operaattoreilta. Se johtaa hyvin epätasa-arvoiseen tilanteeseen eri osissa maata. Tällaisissa tilanteissa tulisi harkita jo
nyt yleispalveluvelvoitteen ulottamista vähintään 10 Mbit/s, tai
mahdollisesti 30 Mbit/s (EU:n tavoite 2020) laajakaistarakentamiseen. Myös rahoituksellisesti kunnat (kuntalaiset) ovat eriarvoisessa asemassa erilaisen kuntarahoitusosuuden vuoksi.



Markkinaehtoisesti rakentuviksi määritellyt alueet ovat liian tiukasti määriteltyjä. Tämä vaikuttaa varmasti operaattoreiden rakentamis- kiinnostukseen joissain tapauksissa.



Toteutuksessa tulee myös huolehtia siitä ettei käy niin, että
harvaan asuttu, ehkä vähitellen tyhjenevä maaseutu saa nopean kuituverkon, mutta tukien ulkopuolelle jäävät pienet kyläja kuntakeskukset jäävät ilman kuituverkkoa. Tilanne on jo nyt
tällainen usealla paikkakunnalla.
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Kun alkuperäisessä 100 Mbit/s tavoitteessa aiotaan edelleen
pysyä tulee koko hankkeen ja siis myös tukien käyttöaikaa jatkaa nykyises- tä. Erityisesti 22 %:n kunnat ovat jäämässä eriarvoiseen asemaan. Valtion 66 miljoonan ja Manner-Suomen
maaseutuohjelman 25 miljoonan euron tuet eivät riitä koko
hankkeen toteutukseen. Jatkosuunnitelmien laatiminen on siten välttämätöntä.



Kyläverkkojen ja muun omatoimisen rakentamisen rahoitus tulee turvata.



Tuen myöntämis- ja maksatusprosessien sujuvuuteen tulee
edelleen kiinnittää huomiota.

Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Tiedoksi sähköisesti Liikenne- ja viestintäministeriö, Kainuun Liitto
Muutoksenhakukielto
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