Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettua lakia muutettavaksi siten, että tuen myöntämistä ei tulevissa hankkeissa rajattaisi ainoastaan niille alueille, jossa asuu vähemmän kuin 5,4 prosenttia Manner-Suomen väestöstä.
Lakia ehdotetaan muutettavaksi lisäksi siten, että hankkeiden tukikelpoista osaa laajennettaisiin pienentämällä tukikelpoisten kustannusten rajoittamista nykyisestä kahden kilometrin
etäisyydestä 100 metrin etäisyydeksi käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että muiden laajakaistatukiohjelmaan kuulumattomien lisätukien vastaanottamisen sallimista sekä mahdollisuutta maksaa valtion tuesta 50 prosenttia sen
jälkeen, kun tukipäätös on tehty laajennettaisiin kaikkiin niihin vireillä oleviin hankkeisiin,
joille Viestintävirasto ei vielä ole myöntänyt valtion tukea.
Maakuntauudistuksen myötä maakuntien liittojen toiminta tulee loppumaan vuoden 2018 loppuun. Maakunnan liitot ovat osallistuneet laajakaistatukilain kolmivaiheisen tuen myöntämisprosessin kahteen ensimmäiseen vaiheeseen. Maakunnan liittoja koskevat säännökset on tarkoitus muuttaa määräaikaiseksi siten, että niitä sovelletaan vuoden 2018 loppuun. Samalla lakiin lisätään säännös, jonka mukaan tukihakemus Viestintävirastolle on tehtävä viimeistään
30.6.2018.
Digitaalisaatio on pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman läpileikkaava teema. Laajakaistatuen ehtojen keventäminen luo edellytyksiä digitalisaatiolle ja esineiden internetille edistämällä huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista. Lisäksi lakimuutos edistää osaltaan hallituksen norminpurkutavoitetta.
Muutoksen tarkoituksena on helpottaa tuettujen laajakaistahankkeiden rahoitusta ja siten lisätä
teleyritysten kiinnostusta osallistua laajakaistahankkeeseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2017.
—————

PERUSTELUT
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N y ky t ila

Johdanto
Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettu laki (1186/2009, jäljempänä laajakaistatukilaki) tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Haja-asutusalueilla laajakaistaverkkoja rakennetaan osaksi julkisella tuella. Laajakaistatukilaki sisältää säännökset siitä, miten ja millä
edellytyksin valtion tukea voidaan myöntää laajakaistarakentamiseen haja-asutusalueilla.
Laajakaistahankkeiden julkisiin tukiin on varattu noin 135 miljoonaa euroa, josta 69,5 miljoonaa tulee valtiolta, noin 25 miljoonaa Euroopan unionin Manner-Suomen maaseutuohjelmasta
eli EU:n maaseuturahastosta ja noin 40 miljoonaa euroa kunnilta. Teleyritykset maksavat
hankkeen tukikelpoisista kustannuksista vähintään kolmanneksen.
Toukokuun 2016 loppuun mennessä valtion tukia laajakaistahankkeille oli myönnetty yhteensä 49,2 miljoonaa euroa. Maksettuja tukia näistä oli 28,2 miljoonaa euroa. 23,7 miljoonaa euroa valtion tukia on vielä myöntämättä vuoden 2019 loppuun mennessä. Myönnettyjä valtion
tukia, jotka odottavat edelleen maksua, on noin 17,5 miljoonaa euroa. EU:n maaseuturahaston
kautta ei ole ollut mahdollista myöntää tukea laajakaistatukilain puitteissa vuoden 2014 jälkeen, joten 1.1.2015 alkaen tämän lain nojalla myönnettyä laajakaistatukea on myönnetty ainoastaan valtiolta ja kunnista.
Valtion tuet kohdistuvat alueille, joille ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa investoida kiinteän verkon rakentamiseen alhaisen tilaajamäärän ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Tästä johtuen
laajakaistahankkeita toteuttavilla teleyrityksillä on haasteita liiketoiminnan käynnistämiseksi
riittävän rahoituksen saamiseksi investointien toteuttamiseksi sekä liiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseen investointien jälkeisten rahoituskulujen hoitamiseksi. Lisäksi laissa
määritellyt kustannusten tukikelpoisuutta rajoittavat kriteerit vaikeuttavat tuen hyödyntämistä
ja aiheuttavat turhaa hallinnollista taakkaa niin tuensaajille kuin Viestintävirastolle.
Komissio on tiedonannossaan vuonna 2009 antanut ensimmäisen kerran suuntaviivat valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkojen rakentamiseen (Euroopan unionin virallinen
lehti C 235, 30 päivänä syyskuuta 2009). Tiedonannossa määriteltiin periaatteet ja ehdot laajakaistarakentamista koskevan julkisen tuen käytölle jäsenmaissa. Vuonna 2013 komissio antoi uuden tiedonannon EU:n suuntaviivat valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton yhteydessä (Euroopan unionin virallinen lehti C 25, 26 päivänä
tammikuuta 2013, jäljempänä vuoden 2013 tiedonanto). Vuoden 2013 tiedonannon tarkoituksena on ollut virtaviivaistaa julkisen tuen avulla rakennettavien laajakaistahankkeiden edellytyksiä.
Tukikelpoinen alue
Tukea voidaan myöntää vain tietyn väestötiheyden alittavalla maantieteelliselle alueelle eli
niin sanottujen punaisten ympyröiden alueen ulkopuolelle rakennettavaan verkkoon. Lain 3
§:ssä määritellään tukikelpoiseksi alueeksi se maantieteellinen alue, joka on väestötiheydeltään sellainen, että enintään 5,4 prosenttia Suomen väestöstä asuu yhtä harvaan tai harvemmin
asutulla alueella. Alueelle sijoittuu noin 130 000 kotitaloutta. Tukikelpoisista alueista julkaistaan kartta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.
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Tukikelpoiset kustannukset
Laajakaistatukilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kustannukset, joka kohdistuvat tilaajanjohdon osalle, joka ulottuu enintään kahden kilometrin päähän käyttäjän vakinaisesta asuintai sijaintipaikasta, eivät ole tukikelpoisia. Vuonna 2014 laaditun selvityksen mukaan tilaajajohdon osuus hankkeiden kokonaiskustannuksista on arviolta 120 miljoonaa euroa. Selvityksen mukaan tällä summalla saavutettaisiin noin 60 000 asunnon peittoalue. Todellinen peittoalue ja sitä myötä todelliset kustannukset asettuisivat kuitenkin tätä alemmaksi.
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset
Julkisen tuen osuutta hankkeen tukikelpoisista kustannuksista on rajoitettu. Julkisella tuella
tarkoitetaan laissa Euroopan unionin, valtion tai muun julkisyhteisön myöntämää avustusta tai
muuta etuutta, jonka arvo on rahana määriteltävissä. Lain 8 § 4 momentin mukaan tukea ei
voida myöntää siltä osin kuin julkisen tuen osuus hankkeen tukikelpoisista kustannuksista ylittää Euroopan komission hyväksymän tuen enimmäismäärän. Komission 7.9.2012 annetulla
päätöksellä C(2012) 6182 hyväksyttiin tuki-intensiteetin korotus aiemmasta 66 prosentista nykyiseen 90 prosenttiin. Tuki-intensiteetin korotusta koskevan komission päätöstä toteuttavan
kansallisen siirtymäsäännöksen mukaan tuki-intensiteetin korotusta sovelletaan kuitenkin ainoastaan hankkeisiin, joihin liittyvä tuki julistetaan haettavaksi lain voimaantulon 12.11.2012
jälkeen.
Tuen maksamisen erityiset edellytykset
Osa tuesta voidaan tuen hakijan hakemuksesta maksaa etukäteen. Lain 13 §:n 1 momentin
mukaan tuen hakijan hakemuksesta hänelle myönnetystä valtion tuesta voidaan maksaa 50
prosenttia sen jälkeen, kun tukipäätös on tehty. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin
hankkeisiin, joihin liittyvän tuen maakunnan liitto on julistanut haettavaksi ennen 2.11.2012.
Tuen osan maksaminen etukäteen ennen verkon valmistumista helpottaa erityisesti pienten ja
juuri aloittavien yritysten kykyä rahoittaa laajakaistahankkeita.
Tukihakemus Viestintävirastolle
Laajakaistatukilaissa ei säädetä siitä, missä määräajassa hakemus on tehtävä Viestintävirastoon. Komission 14.12.2015 annetulla päätöksellä C(2015) 9353 hyväksyttiin tukiohjelman
keston pidentäminen vuoden 2019 loppuun.
Maakuntien liittojen tehtävät
Valtion tuen myöntämisprosessi on kolmivaiheinen. Maakunnan liiton osallistumista ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen on pidetty välttämättömänä, koska se edustaa alueellisten ja
paikallisten olojen parasta asiantuntemusta. Maakunnan liiton tehtävistä säädetään laajakaistatukilain 4, 5, 6 ja 6 a §:ssä. Lain mukaan maakunnan liiton tehtävänä on laatia maakunnallinen
hankeohjelma yhteistyössä kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Hankeohjelmassa linjataan kaikki maakunnan tukikelpoiset laajakaistahankkeet. Hankeohjelman laatimisessa keskeistä on viestintäverkkoihin liittyvän teknisen osaamisen sijasta maakunnan alueen paikallistuntemus, nykytilan analyysi sekä alueen tulevaisuuden väestökehityksen näkymien hahmottaminen. Lisäksi maakuntien velvollisuutena on julista maakunnalle myönnetty valtion tuki
haettavaksi tarkoituksenmukaisin väliajoin. Maakunnan liiton tehtävänä on arvioida tuen hakijoiden teknis-taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja valita kullekin hankkeelle
toteuttaja, joka voi tämän jälkeen hakea tukea Viestintävirastolta.
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Tukikelpoinen alue
Voimassaolevan lain 3 §:n mukaan tukikelpoisella alueella tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, joka on väestötiheydeltään sellainen, että enintään 5,4 prosenttia Suomen väestöstä asuu
yhtä harvaan tai harvemmin asutulla alueella. Lain nojalla annetulla laajakaistarakentamisen
tuesta haja-asutusalueilla annetussa laissa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (246/2010) julkaistaan kartta tukikelpoisista alueista. 3 §:ää ja sen nojalla annettua asetusta esitetään kumottavaksi. Muutos koskee vain hankkeita, joihin liittyvää tukea maakunnan liitto ei ole julistanut haettavaksi ennen tämän lain voimaantuloa.
Rajoitus rajaa tuen ulkopuolelle sellaisia alueita, joille ei kuitenkaan kaupallisesti ole tarjolla
nopeaa laajakaistaa. Punaiset alueet on lisäksi määritetty jo vuonna 2009, minkä jälkeen väestön sijainnissa on tapahtunut muutoksia ja väestökehitys on joillain alueilla ollut laskevaa.
Nopea laajakaista, joka mahdollistaa vähintään 100 Mbit/s-tiedonsiirron on tarjolla vain noin
52 prosenttiin Suomen kotitalouksista. Nopean laajakaistan saatavuus ei siten ole kehittynyt
kaupallisin perustein niin nopeasti kuin mitä hanketta valmisteltaessa odotettiin.
Tukikelpoiset kustannukset
Lain 11 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan tukikelpoisia kustannuksia eivät ole kustannukset,
jotka kohdistuvat tilaajayhteyden osalle, joka ulottuu enintään kahden kilometrin päähän käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että tukikelpoista osaa laajennettaisiin pienentämällä tukikelpoisten kustannusten rajoittamista nykyisestä kahden kilometrin etäisyydestä 100 metrin etäisyydeksi käyttäjän vakinaisesta asuintai sijaintipaikasta. Muutosta sovelletaan hankkeisiin, joihin liittyvän tuen maakunnan liitto julistaa haettavaksi vasta lain voimaantulon jälkeen.
Nykytilanteessa tukikelpoiset kustannukset tilaajayhteyden osalta eroavat merkittävästi riippuen siitä, onko hankkeelle myönnetty rahoitusta laajakaistahankkeesta vai Manner-Suomen
maaseutuohjelmasta ns. kyläverkkotukena. Manner-Suomen maaseutuohjelman toimenpiteestä M07 Paikalliset laajakaistainvestoinnit rahoitettavien kyläverkkohankkeiden osalta lähtökohtana on, että tilaajayhteyden kustannukset ovat tukikelpoisia pois lukien laajakaistapalvelun käyttäjän hankkima tilaajaliittymä (talokaapeli). Laajakaistahankkeen nykyisten säännösten mukaan tukikelvottomien kustannusten osuus on noin 50–60 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Noin puolet tukikelvottomista kustannuksista aiheutuu tilaajayhteyteen
tehtävästä kahden kilometrin vähennyksestä. Rakentamiskustannusten tukikelvottomuus viimeisen kahden kilometrin osalta nostaa teleyritysten investointikustannuksia ja vaikuttaa sitä
kautta suoraan tilaajille tarjottavien liittymien hintaan. Liittymien korkeat hinnat puolestaan
vaikuttavat liittymien kysyntään ja laajakaistaverkkojen investointien kannattavuuteen.
Tuen myöntämisen yleiset kustannukset
Lain 8 § 4 momentin mukaan tukea ei voida myöntää siltä osin kuin julkisen tuen osuus hankkeesta ylittää Euroopan komission hyväksymän tuen enimmäismäärän. Komission hyväksymä
tuen enimmäismäärä on 90 prosenttia. Säännöstä kuitenkin sovelletaan voimassa olevan lain
siirtymäsäännöksen mukaan ainoastaan niihin hankkeisiin, joihin liittyvä tuki julistetaan haettavaksi lain voimaantulon 12.11.2012 jälkeen. Tätä ennen käynnistyneiden hankkeiden osalta
sovelletaan alempaa tuki-intensiteetin enimmäismäärää, joka oli 90 prosentin sijasta 66 pro4

senttia. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että korotettua tuki-intensiteettiä voitaisiin
soveltaa kaikkiin vireille tulleisiin hankkeisiin, joiden osalta Viestintävirasto ei ole vielä tehnyt tukipäätöstä Lisäksi momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä ilmenee komission hyväksymän tuen enimmäismäärä 90 prosenttia.
Muutoksen jälkeen laajakaistahankkeiden rahoitukseen on sovellettu eri sääntöjä sen perusteella, milloin maakunnan liitto on julistanut kyseisen hankealueen tuen haettavaksi. Tuensaajien kohtaamien rahoitusvaikeuksien johdosta on edelleenkin vireillä sellaisia tukihakemuksia,
joihin tulee sovellettavaksi ennen 12.11.2012 voimassa olleet säännökset. Tuki-intensiteetin
nostolla ja tuki-instrumenteilla on helpotettu hankkeiden rahoituksen järjestymistä ja sitä kautta laajakaistaverkkojen valmistumista.
Tuen maksamisen erityiset edellytykset
Lain 13 §:n 1 momentin mukaan tuesta voidaan maksaa 50 prosenttia sen jälkeen, kun tukipäätös on tehty, jos tuen hakija hakee tätä. Säännöstä kuitenkin sovelletaan voimassa olevan
lain siirtymäsäännöksen mukaan ainoastaan niihin hankkeisiin, joihin liittyvä tuki julistetaan
haettavaksi lain voimaantulon 12.11.2012 jälkeen.
Erityisesti pienten ja juuri aloittaneiden yritysten on vaikea rahoittaa tuettujen verkkojen rakentamista silloin, kun valtion tuki maksetaan vasta tuetun verkon rakentamisen jälkeen. Tarvittavan lainarahoituksen saamisessa on usein myös ongelmia, sillä uudella aloittavalla yrityksellä ei ole lainarahoitukseen tarvittavia vakuuksia. Tuen osan maksaminen etukäteen ennen
verkon valmistumista helpottaisi erityisesti pienten ja juuri aloittavien yritysten kykyä rahoittaa laajakaistahankkeiden rakentamista.
Hakemusten vastaanottamisen päättäminen
Lain 7 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan tukihakemus on tehtävä
Viestintävirastolle viimeistään 30.6.2018. Muutos selkiyttää tukihakemuksen tekemisen aikataulua, sillä komission päätöksen C(2015) 9353mukaan tuen maksaminen lopetetaan vuoden
2019 loppuun.
Maakuntien liittojen tehtävät
Maakuntien liittoja koskevia 4, 5, 6 ja 6 a §:iä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaiseksi siten, että ne olisivat voimassa vuoden 2018 loppuun. Pykälien muuttaminen määräaikaiseksi
johtuu siitä, että maakuntauudistuksen myötä maakuntien liittojen toiminta tulee loppumaan
31.12.2018. Ehdotus on yhteensopiva ehdotuksen kanssa, että tukihakemus Viestintävirastolle
on tehtävä viimeistään 30.6.2018. Maakunnan liiton tehtävät valtion tuen myöntämisprosessissa sijoittuu vaiheisiin, jotka tapahtuvat ennen tukihakemuksen tekemistä Viestintävirastolle.
Ehdotetuista muutoksista on oltu yhteydessä Euroopan komissioon 27.9.2016 lähetetyllä kirjeellä. 10.10.2016 Saadun vastauksen mukaisesti komissio pitää muutoksia vähäisinä, eikä
niiden takia tarvitse tehdä muutosta komission päätökseen C(2015) 9353.
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Esityksellä pyritään edistämään tuettujen laajakaistaverkkojen rakentamista lisäämällä julkisen tuen osuutta hankkeen kokonaiskustannuksista sekä sallimalla entistä useammalle laajakaistahankkeelle kunnan ja muiden julkisten tahojen lisätukia muun muassa takausten ja edullisten lainaehtojen muodossa.
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Uusissa hankkeissa muutokset lisäävät selvästi tuen kiinnostavuutta, sillä suurempi osa investointikustannuksista on tukikelpoisia. Muutokset laskevat tuen saajan maksettavaksi jääviä rakentamiskustannuksia ja mahdollistavat edullisemmat liityntämaksut, minkä odotetaan lisäävän kysyntää ja myös sen kautta parantavan hankkeiden kannattavuutta. Muutos lyhentää
hankkeiden takaisinmaksuaikaa ja siten luo edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle pidemmällä aikavälillä.
Muutokset vähentävät sekä tuen hakijoiden että Viestintäviraston hallinnollista taakkaa, sillä
myöntämisprosessi ja esimerkiksi verkon tukikelpoisuuden analyysi yksinkertaistuu muutoksen myötä. Ehdotetut muutokset myös edistävät digitalisaatiota, sillä ne lisäävät mahdollisuutta hyödyntää laajakaistatukea ja täten tekevät laajakaistarakentamisesta houkuttelevampaa.
Esitys ei aiheuta muutoksia laajakaistatukiohjelmassa valtion budjetista maksettavan tuen
määrään tai EU:n maaseuturahastosta maksettavan tuen enimmäismäärään. Voimassaolevat
valtion ja kuntien maksuosuudet säilyisivät ennallaan. Hankekohtaisesti kunnan ja valtion
maksettavaksi tuleva tuki kuitenkin kasvaa tukikelpoisten kustannusten noustessa. Yksittäisiltä kunnilta vaaditaan suurempaa tukirahoitusta kuin aiemmin, Tuki-intensiteetin korotus ei
vaikuta kuntiin, sillä se ei pakota kuntia lisärahoitukseen, vaan ainoastaan tekee sen mahdolliseksi.
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A sia n v a lmiste lu

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä virkatyönä. Esityksestä on pyydetty
lausunnot kaikilta teleyrityksiltä ja muilta keskeisiltä alan toimijoilta. Lausuntoa pyydettiin
myös keskeisiltä viranomaisilta sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta. Esitys oli saatavilla lausuntoajan myös ministeriön internetsivuilla, joten kaikki halukkaat saivat mahdollisuuden lausua hallituksen esityksestä.
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaanotti lausuntokierroksen aikana hallituksen esitysluonnoksesta
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Vo i ma a n tu lo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
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Lakiehdotus

Laki
laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 3 §,
muutetaan 8 §:n 4 momentti ja 11:n 2 momentti,
lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti ja 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
7§
Tukihakemus Viestintävirastolle
——————————————
Tukihakemus Viestintävirastolle on tehtävä viimeistään 30.6.2018.
8§
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset
——————————————
Tässä laissa tarkoitettua valtion tukea voidaan myöntää vain, jos tuen myöntämisellä ei arvioida olevan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia
eikä Euroopan komissio vastusta tuen myöntämistä. Tukea ei voida myöntää siltä osin, kuin
julkisen tuen osuus hankkeesta ylittää 90 prosenttia tuen enimmäismäärästä.
11 §
Tukikelpoiset kustannukset
——————————————
Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:
1) viestintäverkon ylläpitokustannukset
2) kustannukset, jotka kohdistuvat tilaajayhteyden osalle, joka ulottuu enintään sadan metrin
päähän käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta;
3) kustannukset alueella, joka ulottuu kahden kilometrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä,
josta voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäverkkoja.
——————————————
19 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös
——————————————
Lain 4, 5, 6 ja 6 a § on voimassa vuoden 2018 loppuun.
———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017. Lain 11 §:n 2 momenttia ei sovelleta
sellaisiin hankkeisiin, joihin liittyvän tuen maakunnan liitto on julistanut haettavaksi ennen
tämän lain voimaantuloa. Lisäksi lain 8 §:n 4 momenttia ja 13 §:ää ei sovelleta sellaisiin
hankkeisiin, joille Viestintävirasto on myöntänyt valtion tuen ennen tämän lain voimaantuloa.
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Helsingissä päivänä kuuta 2017
Pääministeri

Juha Sipilä

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

8

Liite
Rinnakkaisteksti

Laki
laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 3 §,
muutetaan 8 §:n 4 momentti ja 11:n 2 momentti,
lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti ja 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
Voimassaoleva laki

Ehdotus
3§

Tukikelpoinen alue
Tukikelpoisella alueella tarkoitetaan tässä laissa
maantieteellistä aluetta, joka on väestötiheydeltään
sellainen, että enintään 5,4 prosenttia Suomen väestöstä asuu yhtä harvaan tai harvemmin asutulla alueella.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella julkaistaan kartta tukikelpoisista alueista.
7§

7§

Tukihakemus Viestintävirastolle

Tukihakemus Viestintävirastolle

——————————————

——————————————
Tukihakemus Viestintävirastolle on tehtävä viimeistään 30.6.2018.

8§

8§

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

——————————————
Tässä laissa tarkoitettua valtion tukea voidaan
myöntää vain, jos tuen myöntämisellä ei arvioida
olevan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia eikä Euroopan
komissio vastusta tuen myöntämistä. Tukea ei voida
myöntää siltä osin kuin julkisen tuen osuus hank-

——————————————
Tässä laissa tarkoitettua valtion tukea voidaan
myöntää vain, jos tuen myöntämisellä ei arvioida
olevan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia eikä Euroopan
komissio vastusta tuen myöntämistä. Tukea ei voida
myöntää siltä osin, kuin julkisen tuen osuus hank-
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keesta ylittää Euroopan komission hyväksymän tuen keesta ylittää 90 prosenttia tuen enimmäismäärästä.
enimmäismäärän.
11 §

11 §

Tukikelpoiset kustannukset

Tukikelpoiset kustannukset

——————————————
Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:
1 ) viestintäverkon ylläpitokustannukset;
2) kustannukset, jotka kohdistuvat tilaajayhteyden
osalle, joka ulottuu enintään kahden kilometrin päähän käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta;
3) kustannukset alueella, joka ulottuu kahden kilometrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä, josta
voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita.
——————————————

——————————————
Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:
1) viestintäverkon ylläpitokustannukset
2) kustannukset, jotka kohdistuvat tilaajayhteyden
osalle, joka ulottuu enintään sadan metrin päähän
käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta;
3) kustannukset alueella, joka ulottuu kahden kilometrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä, josta
voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäverkkoja.
——————————————
19 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös
——————————————
Lain 4, 5, 6 ja 6 a § on voimassa vuoden 2018 loppuun.
—————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta
2017. Lain 11 §:n 2 momenttia ei sovelleta sellaisiin
hankkeisiin, joihin liittyvän tuen maakunnan liitto
on julistanut haettavaksi ennen tämän lain voimaantuloa. Lisäksi lain 8 §:n 4 momenttia ja 13 §:ää ei
sovelleta sellaisiin hankkeisiin, joille Viestintävirasto on myöntänyt valtion tuen ennen tämän lain voimaantuloa.
—————
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