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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain muuttamisesta
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Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

YLEISTÄ
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu yli 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 75.000
jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua.
LAAJAKAISTATUKILAIN MUUTTAMINEN
Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut hallituksen esityksen laiksi laajakaistarakentamisen tuesta
haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) muuttamisesta. Esitetyn lakimuutoksen tavoitteena on helpottaa tuettujen laajakaistahankkeiden tukiehtoja ja siten lisätä teleyritysten kiinnostusta osallistua laajakaistahankkeeseen ja edistää laajakaistan saatavuutta Suomessa.
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 myös siten, että hankkeiden tukikelpoista osaa laajennettaisiin pienentämällä tukikelpoisten kustannusten rajoittamista nykyisestä kahden kilometrin etäisyydestä 100 metrin etäisyydeksi käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta.
Lisäksi 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.
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.

PIENTALOALUEIDEN NOPEIDEN KUITUYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN
Omakotiliiton mielestä on myönteistä, että laajakaistatukilain avulla pyritään edistämään tuettujen
laajakaistaverkkojen rakentamista. Muutokset laskevat tuen saajan maksettavaksi jääviä rakentamiskustannuksia ja mahdollistavat edullisemmat liityntämaksut. Lakimuutos osaltaan edistää laajakaistan saatavuutta verkonkäyttäjille/kuluttajille kohtuuhinnalla. Lakiesitys ei kuitenkaan ratkaise perusongelmaa,
miten saadaan toteutettua Suomen tavoite huippunopeasta laajakaistasta kaikille kansalaisille.
Postiosoite
Suomen Omakotiliitto ry
Asemapäällikönkatu 12 B
00520 HELSINKI

Puhelin
Vaihde (09) 680 3710
Sähköposti: etunimi.sukunimi@omakotiliitto.fi

Internet
www.omakotiliitto.fi
www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto

2 (2)

Omakotiliitto pitää huolestuttavana sitä, mitä tulee tapahtumaan laajakaistahankkeiden tukemiselle
ja sen myötä laajakaistaverkkojen saatavuudelle vuoden 2019 jälkeen. Laajakaistahankkeiden edistämisen tulee olla keskeinen tehtävä paitsi valtiovallalle ja kunnille, myös tulevalle maakuntahallinnolle. Omakotiliitto pitää välttämättömänä, että laajakaistahankkeille osoitetaan riittävä tuki myös vuoden 2019
jälkeen.
Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite 2025, jossa Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja
yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Omakotiliiton mielestä tavoite on kannatettava, mutta toteutumisessa ei ole huomioitu Suomen noin
1 000 000 taloutta, joista puuttuu nopea kuituyhteys. Suurin osa näistä kotitalouksista on pientaloja. Tukilainsäädännön uudistus on siis myönteinen signaali, mutta sillä tehostetaan vain reilun 10 % osuutta kokonaistarpeesta.
Omakotiliitto haluaa korostaa, että ratkaisevaa on, miten nopeutetaan pientaloalueiden nopeiden
kuituyhteyksien kehittymistä silloin, kun alueella toimiva operaattori ei ole kiinnostunut rakentamaan kuituyhteyttä huolimatta siitä, että liityntäpiste on lähellä. Laajakaistatukilain pykälä 11§, kohta
3: ”Kustannukset alueella, joka ulottuu kahden kilometrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä, josta voidaan
tarjota edistyksellisiä viestintäverkkoja.” estää asian edistämisen tämän lainsäädännön nojalla.
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