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LAUSUNTO LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 -HANKKEEN TOISEN VÄLIARVIOINNIN
KESKUSTELUMUISTIOSTA
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa Laajakaista Kaikille 2015 –
hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta 23.8.2013. Posion kunta on pyytänyt jatkoajan lausunnon jättämiselle siten, että asia voidaan käsitellä kunnanhallituksen
kokouksessa 26.8.2013. Keskustelumuistio on löytyy Liikenne ja viestintäministeriön
verkkosivuilta osoitteesta www.lvm.fi/lausuntopyynnot.
Pääministeri Vanhasen II hallitus asetti vuonna 2008 tavoitteeksi, että vuoden 2012 loppuun mennessä lähes kaikki vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään 2 km etäisyydellä 100 Mibt/s nopeudella
toimivan yhteyden mahdollistamasta valokuitu- tai kaapeliverkosta.
Hankkeen aikana käydyillä hakukierroksilla on käynyt selville, että kaupallisten toimijoiden kiinnostus toteuttaa nopeat yhteydet haja-asutusalueilla, sekä markkinaehtoisilla
alueilla ei ole riittävää. Kuituverkkojen rakentaminen onkin jäämässä kunnallisten yhtiöiden tai kyläyhdistysten tehtäväksi. Kunnissa on aloitettu yhtiöiden suunnittelu ja perustaminen vasta kun on ilmennyt, että kaupalliset toimijat eivät verkkoja rakenna. Tämä on
johtanut siihen, että kaikkia suunniteltuja alueita ei ehditä rakentaa ennen hankkeen
päättymistä. Tämän hetken tiedon mukaan myös hankkeelle varattu rahoitus on loppumassa kesken.
Hankkeen etenemisen kannalta ongelmallista on myös se, että kaupalliset toimijat rakentavat markkinaehtoisista alueista vain ne, jotka ovat taloudellisesti kannattavia rakentaa. Tämä on osaltaan omiaan lisäämään eriarvoisuutta eri alueilla. Lisäksi käyttäjät eivät välttämättä koe nopeaa laajakaistaa tarpeellisena. Heidän mielestään esim. mobiiliyhteydet ovat heidän tarpeisiinsa tällä hetkellä riittäviä. Tämä seikka vaikuttaa liittymänhankintapäätökseen niin haja-asutusalueilla kuin markkinaehtoisillakin alueilla.
Ehdotus
Esitetään Posion kunnan lausuntona Laajakaista Kaikille 2015 –hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta seuraavaa:
Ensimmäisen väliarvioinnin kehittämistoimena kirjatun tavoitteen yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvan tietoliikennepalvelun nopeuden nostamisesta 10 Mbit/s tulee toteuttaa
mahdollisimman nopealla aikataululla.
Hankkeen rahoitus tulee turvata hankekauden aikana kaikille tukikelpoisille hankkeille.
Koska on selvää, ettei hankekaudella kuituverkkoja saada rakennettua kaikille tukikelpoisille alueille, tulee hankkeelle saada jatkoaikaa ja riittävä lisärahoitus.
On esitetty, että kaapeleiden sijoittamisesta teiden varsiin alettaisiin periä maksua. Hajaasutusalueilla runkoverkkojen pituus voi olla satoja kilometrejä, joten maksu olisi osaltaan lisäämässä haja-asutusalueiden verkonrakentamisen kustannuksia. Tällaiset lisäkustannukset tulee ehdottomasti torjua.
Haja-asutusalueilla laaja-kaistaliittymän hankkimista vaikeuttaa ns. 2 km sääntö, jonka
mukaan liittyjän tulee maksaa omalla kustannuksellaan yhteyden rakentaminen 2 km:n
etäisyydelle runkoverkosta. Tämä lisää kohtuuttomasti yksittäisen liittyjän kustannuksia,
mikä osaltaan myös lisää eriarvoisuutta liittyjien kesken.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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