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Lausuntopyyntönne 26.6.2013, LVM/1193/07/2013
LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 -HANKKEEN TOISEN VÄLIARVIOINNIN
KESKUSTELUMUISTIO

Elisa Oyj (Elisa) kiittää mahdollisuudesta lausua väliarvioinnin keskustelumuistiosta.
Elisa pitää hyvänä, että laajakaistahankkeesta tehdään säännöllistä arviointia. Elisan perusnäkemys hankkeesta ei ole muuttunut. Hankkeen tavoitteet ovat hyviä ja
kannatettavia. On tärkeää, että kaikilla kansalaisilla sekä yrityksillä on mahdollisuus
hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluita.
Hankeen toteutuksessa tulisi kiinteää ja mobiilin laajakaistaverkkoa edistää tasapainoisesti. Julkisen tuen piiriin tulisi hyväksyä myös mobiilitoteutukset. Kaiken
kaikkiaan laajakaistayhteyksien toteuttamisessa on korostettava kysyntää eli kansalaisten ja yritysten tarpeita. On huomioitava tekniikan nopea kehitys ja mahdollistettava eri teknologiset ratkaisut laajakaistahankkeita toteutettaessa.
Elisa toivoisi, että lopulliseen toisen vaiheen väliarviointiin sisällytettäisiin tarkempi
kuvaus hankkeen nykytilasta, erityisesti kuinka monta hanketta on toteutunut ja
toteutumassa sekä kuinka paljon hankkeisiin on käytetty tai varattu rahaa. Tämän
perusteella on mahdollisuus saada realistinen kuva hankkeen kustannustehokkuudesta ja kokonaiskustannuksista.
Elisa pitää tärkeänä, että kaapeleiden sijoittamista helpotetaan ja lupamenettelyä
kevennetään. Laajakaistan saatavuuden edistämiseksi on keskeistä, että sijoittamisen kustannukset ovat kohtuullisella tasolla. Valitettavasti viimeaikaiset käytännön
kokemukset eivät tue edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista. Erityisesti ELYkeskusten lupamenttely on ollut poikkeuksellisen hidasta viivästyttäen hankkeiden
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toteuttamista. Teleyritysten rakennuskustannukset lisääntyvät merkittävästi, jos
tietoyhteiskuntakaareen ehdotettavat sijoittamisoikeutta koskevat korvaukset
muuttuvat nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain sisältämistä säännöksistä. Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaapeleiden sijoittamisesta on oikeus
saada korvaus aiheutuneesta haitasta ja taloudellisesta vahingosta. Lausunnolla
olevissa tietoyhteiskuntakaaren säännöksissä esitetään, että edellä mainitun korvauksen lisäksi teleyrityksen tulisi maksaa erityinen korvaus taloudellisista menetyksistä. Tämän lisäksi LVM:n tieosasto on nostanut keskusteluun, että telekaapeleiden sijoittamista tiealueille tulisi maksaa uusi, erityinen haittakorvaus. Nämä
hankkeet ovat omiaan lisäämään laajakaistarakentamisen kustannuksia.

Kesustelumuistiossa todetaan, että keväällä 2013 valmistuneessa vapaa-ajan asutuksen laajakaistayhteyksien kehittämistyöryhmän raportissa esitettiiin vapaa-ajan
asutuksen sisällyttämistä 100 Mbit/s laajakaistahankkeeseen. Kyseinen työryhmä
ei kuitenkaan esittänyt vapaa-ajan asutuksen sisällyttämistä hankkeeseen, vaan
kyseinen työryhmä esitti, että haja-asutusalueiden 100 megan hankkeen toisessa,
vuonna 2013 tehtävässä väliarvioinnissa arvioidaan mahdollisuudet ottaa myös vapaa-ajan asunnot hankkeen piiriin. Elisa katsoo, että vapaa-ajan asutusta koskeva
laajakaistatarjonta tulee ensisijaisesti ratkaista markkinaehtoisesti, eikä vapaa-ajan
asuntoja tulisi sisällyttää hankkeeseen.
Keskustelumuistiossa pyydetään arvioimaan Euroopan digitaalisen agendan vaikutuksia hankkeeseen. Komissio on valmistelemassa erilaisia single market ehdotuksia eurooppalaisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Julkisuudessa esillä ollet
vaihtoehdot eivät Elisan käsityksen mukaan ole omiaan tukemaan laajakaistayhteyksien saatavuutta harvaanasutussa ja maantieteellisesti laaja-alaisessa Suomessa.
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