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HE laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun
lain muuttamisesta
HARE-numero
VTO
Ari-Pekka Manninen
Pauli Pullinen
Katariina Vuorela

Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista edistetään
alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu.
Hankkeisiin myönnettävästä tuesta säädetään
laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetussa
laissa (laajakaistatukilaki 1186/2009).
Aloite muuttaa laajakaistatukilakia on tullut sekä tuen hakijoilta
että Viestintävirastolta. Hanke ei perustu EU-lainsäädäntöön.
Hanke keventää sääntelyä keventämällä tuetun
laajakaistarakentamisen tukiehtoja.

Hanketta on valmisteltu yhdessä Viestintäviraston kanssa ja
sen muuttamisen edellytyksistä on keskusteltu Euroopan
komission kanssa. Hankkeen käynnistämisestä on informoitu
TEM:n kilpailupolitiikan yksikköä.
Hankkeen tavoite ja vaikutukset Hankkeella pyritään lieventämään laajakaistarakentamisen
tukiehtoja ja lähentämään niitä Manner-Suomen maaseudun
kehittämisrahaston kyläverkkotukien ehtojen kanssa. Hanke
lisää kiinnostusta laajakaistarahoitusta kohtaan, mahdollistaa
hankkeiden toteuttamisen kustannustehokkaammin ja alentaa
loppukäyttäjien kustannuksia.

Hankkeeseen liittyvä TEAS –
toiminta
Arvioitu aikataulu

Lakimuutoksen tavoitteena on poistaa nykyinen rajoitus, jolla
tukea voidaan myöntää vain niille alueille joilla asuu vähemmän
kuin 5,4 % Manner-Suomen väestöstä. Lisäksi viimeinen,
tilaajajohdon niin sanottu 2 km:n tukikelvoton osuus muutetaan
100 metriksi tai tontin osuudeksi, jos tämä on pienempi.
Lakimuutokseen on tarkoitus sisällyttää siirtymäsäännös, jonka
mukaan tukihakemuksia voi jättää 30.6.2018 asti, koska
maakuntauudistuksen vuoksi maakuntien liittojen toiminta
lakkaa vuonna 2019. Lisäksi maakuntien liittoja koskevat 6 ja 6a
pykälät on tarkoitus muuttaa määräaikaisiksi siten, että ne ovat
voimassa 31.12.2018 asti. Samalla kumotaan liikenne- ja
viestintäministeriön asetus 245/2010.
Hankkeeseen ei liity TEAS-toimintaa
Toimenpide
Hanke alkaa
Arviomuistio mahdollisista
säädösvalmistelutarpeista
Johtopäätökset esivalmistelusta
Kuulemistilaisuus
Dispositio HE:sta

Arvio aikataulusta
10/2016
10/2016
10/2016

Luonnos yleisperusteluista
Pykäläluonnokset
Luonnos yksityiskohtaisista
perusteluista
HE luonnos lausuntokierroksella
Lausuntotiivistelmä
Osaston johtoryhmän puolto
Ministerin hyväksyntä
Ministerityöryhmä
Käännös
Laintarkastus
Laintarkastuksen aiheuttamat
muutokset tehty
Rahakuntakäsittely
Valtioneuvostokäsittely
Eduskuntakäsittely alkaa
TP vahvistaa lain
Lain voimaantulo
Hankkeen suhde
 hallitusohjelmaan


muihin hankkeisiin

11/2016
12/2016
12/2016
12/2016-01/2017
01/2017
01/2017
01/2017
01/2017
02/2017
02/2017
02/2017
03/2017
03/2017
03/2017
04/2017
05/2017

5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen.
Laajakaistatuen ehtojen keventäminen luo edellytyksiä
digitalisaatiolle ja esineiden internetille edistämällä
huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista.

Sääntelytarpeen perustelut ja
miten edistää normin-perkuuta

Uusien hankkeiden tuen saajien kannattavuus ja taloudellinen
asema vahvistuisivat.
Tuen
ehdot
olisivat
lähempänä
Manner-Suomen
maaseuturahastosta myönnettävien kyläverkkotukien ehtoja.
Vähentäisi merkittävästi tuen hakijoiden ja Viestintäviraston
hallinnollista taakkaa (norminpurku).
Pientaloalueiden valokuitutarjonta paranisi merkittävästi.
Kiinnostus valokuituverkkojen rakentamiseen julkisilla tuella
kasvaisi.
Ei lisäisi valtion menoja.

Viestintä ja vuorovaikutus

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan yhteistyössä ministeriön ja
Viestintäviraston viestinnän kanssa.
Lakimuutoksesta pyydetään lausunnot sidosryhmiltä.
Yksikön päällikkö Ari-Pekka Manninen raportoi säännöllisesti
hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä.
Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä
virkamiesjohtoryhmässä.

Asianosaisten kuuleminen
Raportointi

Huomautuksia
Päiväys
Säädöshankepäätöksen
käsittely

18.10.2016
Osaston johtoryhmän puolto
Virkamiesjohtoryhmän puolto
Ministerin johtoryhmän tai
ministerin hyväksyntä

17.10.2016
19.10.2016
28.10.2016

