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Liikenne- ja viestintäministeriö
Kirjaamo
Ylitarkastaja Pauli Pullinen

Lausuntopyyntönne LVM/1193/07/2013

TeliaSoneran lausunto Laajakaista kaikille 2015 –hankkeen toisen väliarvioinnin
keskustelumuistiosta
TeliaSonera Finland Oyj (”Sonera”) kiittää mahdollisuudesta kommentoida otsikossa mainittua
keskustelumuistiota
Yleisenä kommenttina voidaan todeta, että keskustelumuistiossa oleva yhteenveto
seutuverkkoseminaarin keskeisistä ehdotuksista kiteyttää Sonerankin mielestä merkittävimmät
jatkokehityksen kohteet:
•
•
•

Hankkeelle tarvittaisiin jatkoaikaa
Vapaa-ajan asuntojen ottaminen hankkeisiin mukaan
Tukikelpoisten / markkinaehtoisten alueiden määrittely

2. Miten laajakaistahankkeiden toteutuksessa aktiivisten pienien operaattoreiden
toimintaedellytyksiä voitaisiin edelleen parantaa?

•

Yksinkertainen ja looginen tuki- ja seurantaprosessi jonka vaatimukset ovat hyvin
tiedossa etukäteen. Vaikka kehitystä ja oppimista on tapahtunut, on tukiprosessi
edelleen operaattoreille haastava ja työllistävä.

•

Tuen varmistaminen saajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

•

Todellisten tukikelpoisten kustannusten arvioinnissa tulisi enemmän luottaa
operaattorien ja muiden toimijoiden rakentamisen standardeja, jotka ovat hyvällä tasolla.
Tämä nopeuttaisi tukiprosessia ja toimisi niin pienten kuin suurempienkin operaattorien
eduksi

3. Mitkä ovat laajakaistarakentamisen rahoitustarpeet suhteessa käytettävissä olevaan
rahoitukseen eri maakunnissa ennen vuotta 2015 ja sen jälkeen?
Erityisesti tulee varmistua siitä, että rahoitus taataan niille hankkeille, joista on solmittu
sopimus.
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4. Miten kuntien toimia löytää laajakaistahankkeille toteuttaja voidaan tukea?
Keskeisimmät ongelmakohdat ratkaisemalla tilanne paranisi ja toteuttajia löytyisi enemmän.
5. Lupamenettelyt ja hallinnoinnin keventäminen
Erityisenä uhkana on suunnitteilla olevien kaapelien haittamaksujen kaltaiset esteet, jotka
voisivat lopettaa Laajakaista 2015 – hankkeet kokonaisuudessaan. Haittamaksujen osuus
rakentamiskustannuksista nousisi huomattavan suureksi.
6. Vapaa-ajan asunnot hanke-alueilla
Vapaa-ajan asuntojen ottaminen mukaan tukihankkeiden piiriin lisäisi potentiaalista
asiakaskuntaa ja edesauttaisi hankkeiden toteutumista.
7. Euroopan digitaalisen agendan huomioiminen Suomessa?
Euroopan digitaalisen agendan tavoitteiden täyttymisen kannalta tulisi jatkossa harkita tuen
kohdistamista myös muihin kuin symmetrisen 100 Mbit/s nopeuden mahdollistaviin
verkkoprojekteihin. Myös teknologianeutraalisuuden vuoksi olisi muutettava nykyisiä
linjauksia ja mahdollistettava tukihankkeet myös nopeiden langattomien yhteyksien
tarjoamiseksi.
Nykyinen markkinaehtoisten alueiden määrittely ei tue tavoitetta. Käytännössä markkinat
eivät kykene tarjoamaan laajakaistaliittymiä kaikilla markkinaehtoisiksi määritellyillä alueilla.
Markkinaehtoisuus poistaa tuen näiltä alueilta ja tekee joistain markkinaehtoisiksi
määritetyistä alueista – tai niiden osista - kannattamattomia rakentaa.
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