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Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi
laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009)
muuttamisesta. Esitetyn lakimuutoksen tavoitteena on helpottaa
laajakaistahankkeiden tukiehtoja ja lisätä näin teleyritysten kiinnostusta
osallistua laajakaistahankkeeseen. Lakimuutoksen tavoitteet ovat
kokonaisuutena hyvin tärkeitä ja kannatettavia.
Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuen myöntämistä ei tulevissa
hankkeissa rajattaisi ainoastaan niille alueille, joissa asuu vähemmän kuin 5,4
prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Lisäksi ehdotetaan muutosta, jossa
hankkeiden tukikelpoista osaa laajennettaisiin pienentämällä tukikelpoisten
kustannusten rajoittamista nykyisestä kahden kilometrin etäisyydestä 100
metrin etäisyydeksi käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta. Nämä
muutokset ovat oleellisia, jotta nopeat tietoliikenneyhteydet pystytään
ulottamaan tasapuolisesti mahdollisimman monen suomalaisen ulottuville.
Lisäksi vapaa-ajan asunnot tulisi hyväksyä tuen piiriin vähintään niissä
kiinteistöissä, joihin verkon rakentaja näkee tarkoituksenmukaiseksi ja
taloudellisesti järkeväksi verkkoyhteyksien ulottamisen samalla kertaa, kun
alueen vakinaisiin asuntoihin rakennetaan yhteyksiä. Tämä muutos
edesauttaisi monilla alueilla riittävän suuren asiakaspotentiaalin syntymistä ja
sitä kautta nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentumista maaseutualueille.
Toimivat verkkoyhteydet mahdollistaisivat etätyön yleistymisen ja samalla
vähentäisivät työmatkaliikennettä.
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Esityksessä ehdotetaan myös, että muiden laajakaistaohjelmaan
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. Esitys on kannatettava, mutta
sellaisenaan se kohtelee epätasa-arvoisesti jo käynnissä olevia hankkeita.
Valtion tuen kasvaminen tulee jollakin tavoin kompensoida myös ns.
vanhoille, ennen vuotta 2012 käynnistyneille hankkeille.

Etelä-Pohjanmaan liitto esittää lisäksi, että lakimuutoksessa kiinnitetään
huomiota ns. mustien pisteiden tulkintaan. Mustien alueiden määritelmä
tulisi olla esimerkiksi sama kuin maaseuturahaston tukemissa
kyläverkkotuissa (”nyt tai lähiaikoina tarjolla olevat edistykselliset
viestintäverkot”). Nykyisessä tilanteessa teleoperaattorien ilmoitus
valokuituyhteyden saatavuudesta ja yhteyden todellinen saatavuus ovat usein
kaksi eri asiaa. Teleoperaattoreilla on käytännössä mahdollisuus ilmoittaa ns.
mustia pisteitä rajoittaakseen kilpailua alueella.
Etelä-Pohjanmaan liitto muistuttaa lopuksi, että digitalisaation edistämiseen
liittyvien tavoitteiden täysimääräiseksi saavuttamiseksi on välttämätöntä
osoittaa laajakaistahankkeille riittävä tuki myös nykyiseen tukiohjelmaan
varattujen määrärahojen tultua käytetyiksi. Nopeat tietoliikenneyhteydet on
ulotettava kaikkialle Suomeen. Tällä hetkellä erityisesti haja-asutusalueiden
yritystoiminta ja asuminen kärsivät huonosti toimivista yhteyksistä. Useilla
alueilla ne puuttuvat vielä kokonaan. Tämä epätasa-arvoisuus vaatii pikaisia
korjauksia.
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