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Saimaan Kuitu Oy:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain
muuttamisesta
Saimaan Kuitu Oy on käynnistänyt valokuituverkkojen rakentamisen Savitaipaleella ja
Taipalsaarella keväällä 2015, koska ilmeni monissa selvityksissä, että isot teleoperaattorit
eivät halua rakentaa valokuituverkkoja Savitaipaleella ja Taipalsaarella.
Tilanne oli lähes samanlainen kuin 1920-1930 lukujen taitteessa, jolloin posti- ja
Lennätinlaitos ei ollut kiinnostunut rakentamaan puhelinverkkoja Savitaipaleella ja
Taipalsaarella. Paikalliset ihmiset perustivatkin silloin telefooniyhdistyksiä ja osuuskuntia.
Myöhemmin 1970 -luvulla automatisoitiin valtion rahoilla maaseudun puhelinverkko ja
tällä tukitoimenpiteellä haluttiin säilyttää koko Suomi asuttuna ja kehitysvoimaisena.
Nyt tarvitaan samanlaista alueellista oma-aloitteellisuutta sekä valtion että EU:n tukea
tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen maaseudulla, jotta pääministeri Juha Sipilän
hallituksen digitalisaatio ohjelmaa voidaan toteuttaa. Toimivat ja huippunopeat
valokuituverkot luovat edellytyksiä digitalisaatiolle ja esineiden internetille.
Saimaan Kuitu aloitti valokuituverkkojen rakentamisen kuntien omalla rahoituksella
yhteisojarakentamisella energiayhtiön ja teleoperaattorin kanssa. Lisäksi Saimaan Kuitu on
saanut EU:n maaseuturahastolta tukea valokuituverkkojen rakentamiseen Savitaipaleella ja
Taipalsaarella. Valokuituverkkoja on nyt rakennettu kahtena kesänä 2015 ja 2016 satoja
kilometrejä ja valokuituverkkoon on liittynyt jo lähes 1000 asiakasta. Verkko kattaa jo 3000
kunnan asukasta. Liittyjien määrä suhteessa kotitalouksista vaihtelee 50-100 % välillä
riippuen asuinalueesta, joten tarvetta yhteyksien rakentamiseen on todella paljon.
Nykyisen lain puitteissa on suuri taloudellinen riski rakentaa valokuituverkkoja maaseudulla
Saimaan Kuitu on tehnyt perusteellisia laskelmia viime kesän aikana Savitaipaleen ja
Taipalsaaren valokuituverkkosuunnitelmien osalta nykyisen laajakaistalain tukirahoituksen
toimivuudesta. Lopputuloksena Saimaan kuidun hallitus totesi, että on erittäin suuri
taloudellinen riski rakentaa valokuituverkkoja nykyisen laajakaistalain tukiohjelmalla.
Tämän johdosta Saimaan Kuitu teki esityksen päättäjille, jolla haluttiin osoittaa päättäjille
laajakaistalain rahoituksen epäkohdat vertailtaessa sitä EU:n maaseuturahaston tukiin.
Saimaan Kuitu on erittäin tyytyväinen hallituksen ja ministeriön nopeaan toimintaan
laajakaistalain muuttamisessa.
Hallituksen esitys laajakaistalain muuttamisesta on oikea suuntainen
Saimaan Kuitu pitää hallituksen esitystä laajakaistalain muuttamisesta oikean suuntaisena
seuraavilta osin:
1. Nykyisen lain 3§ kumotaan ja valokuituverkkojen tukikelpoinen rakentaminen voi
tapahtua myös väestötiheydeltään tiheämmillä alueilla ns. viestintäviraston
merkitsemillä punaisilla viivoitusalueilla.
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2. Tilaajayhteyden 2 km tukikelvoton sääntö poistetaan ja uusi laki ehdottaa samanlaista
käytäntöä kuin EU:n maaseuturahaston tukikelpoisuuden ehdoissa, jossa tilaajayhteyden kustannukset, jotka kohdistuvat viimeiselle sadalle metrille ovat
tukikelvottomia.
Vapaa-ajanasuntojen valokuituyhteydet myös tuen piiriin
EU:n maaseuturahaston tukiehdoissa ovat myös vapaa-ajan asuntojen valokuituverkkoyhteydet tukikelpoisia. Nyt ja tulevaisuuden maaseudulla vapaa-ajan ja ns. kakkosasunnon
merkitys kasvaa toisena kotitalouden kotina ja pienyritysten työpaikkana. Julkisuudessa on
paljon ollut myös keskustelua kaksoispaikkakuntalaisuudesta. Toisaalta olisi hyvä, jos myös
tukiehdot olisivat samanlaisia vapaa-ajanasuntojen suhteen laajakaistalaissa ja EU:n
maaseuturahaston tukiehdoissa. Mielestämme vapaa-ajan asunnot pitäisi saada uudessa
laajakaistalaissa tukikelpoisiksi lisäämällä laajakaistalakiin teksti seuraavasti:
”kustannukset, jotka kohdistuvat tilaajayhteyden osalle, joka ulottuu enintään sadan
metrin päähän käyttäjän vakinaisesta tai vapaa-ajan asuin- tai sijaintipaikasta;”
Tukikelvottomat ns. mustat ympyrät poistettava maaseudulta ja nämä alueet tuen piiriin
Hallituksen esityksessä 11§ on todettu seuraavaa: ”Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:
kustannukset alueella, joka ulottuu kahden kilometrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä,
josta voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäverkkoja.” Edellä mainitulla kahden kilometrin
etäisyydellä tarkoitetaan käytännössä viestintäviraston merkitsemiä ns. mustia ympyröitä.
Maininta on oikea, kun kysymyksessä on kaupunkitaajamat, jossa on markkinaehtoista
valokuituyhteyksien tai vastaavien yhteyksien tarjontaa.
Mutta jos ns. musta ympyrä on sijoitettu kunnan kirkonkylään ja muille maaseutualueille,
niin pääsääntöisesti edellä mainittu edistyksellisten viestintäverkkojen tarjonta ei toteudu,
vaan teleoperaattorin ilmoitus valokuituverkkojen saatavuudesta ei pidä paikkaansa.
Teleoperaattorin näennäisellä ilmoituksella edistyksellisten viestintäverkkojen
saatavuudesta viestintävirastolle halutaan vain suojata teleoperaattorin omaa kupari- ja
mobiililaajakaistan liiketoimintaa. Käytännössä viestintäviraston merkkaamien ns. mustien
ympyröiden alueella maaseudun kirkonkylissä ja muilla maaseutualueilla ei käytännössä
ole markkinaehtoista valokuituyhteyksien tarjontaa, koska isot teleoperaattorit eivät halua
investoida valokuituverkkoja maaseudulle.
Saimaan Kuitu haluaa kertoa esimerkin ja se katsoo, että Telian ilmoitus viestintävirastolle
Lemin kirkonkylän alueen valokuituyhteyksien saatavuudesta ei pidä paikkaansa. Telia on
Saimaan kuidun ja Telian yhteisessä palaverissa ilmoittanut, että he eivät tule rakentamaan
valokuituverkkoja Lemin kunnassa. Vastaavasti useat asukkaat ovat kysyneet valokuituyhteyksien saatavuutta Telialta ja vastauksena on tullut jyrkkä ”EI”. Lemin kirkonkylän ns.
musta ympyrä näyttää olevan vain yhden teleoperaattorin keino puolustaa oman kupariverkon laskutusta, niin kuin asian ilmaisi Telian lakimies laajakaistalain kuulemistilaisuudessa 25.11.2016 Säätytalolla.
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Vastaavia epäoikeudenmukaisia ns. mustia ympyröitä on eri puolilla Etelä-Karjalaan mm.
Uukuniemen Niukkalassa ja muuallakin. Viestintäviraston pitäisi markkinakatsauksissaan
ottaa huomioon todellinen edistyksellisiä viestintäverkkojen eli valokuituyhteyksien
saatavuus esimerkiksi EU:n mukaisella julkisella kuulutuksella ennen kuin se merkitsee
johonkin alueelle ns. mustan ympyrän, joka tekee alueen tukikelvottomaksi. Jotta ns.
mustia ympyröitä ei olisi väärissä paikoissa maaseudulla, niin viestintävirastoa pitää
ohjeistaa uudestaan Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta.
Lemin kunta on tullut myös Saimaan Kuidun osakkaaksi 1.12.2016, joten valokuituverkkojen rakentaminen toivon mukaan alkaa myös Lemillä vuoden 2017 aikana.
Kun nykyisen laajakaistalain tukirahat on loppu, niin tarvitaan uusi VALOKUITULAKI
Vaikka tämä laajakaistalain muutos on todella hyvä asia, niin kaiken kaikkiaan nyt on tämän
laajakaistalain muutoksen jälkeen aloitettava uuden valokuitulain suunnittelu, koska
tulevaisuudessa hallituksen 1.6.2016 esittämä laajakaistan toimenpideohjelma ei riitä.
Tässä ohjelmassa puhutaan vähintään 30 Mbit/s nopeuden mahdollistavista kiinteistä
laajakaistayhteyksistä vuoteen 2023 mennessä, kun EU tavoitteet ovat vuoteen 2025
mennessä jo paljon korkeammat.
Nyt on otettava oppia ja suuntaan EU:sta, jossa tavoitteena on taata kaikille kotitalouksille
ja yrityksille 100 Megan yhteydet ja Gigan yhteys pitää olla saatavissa vuoteen 2025
mennessä. Käytännössä näin nopeat yhteydet eivät onnistua ilman valokuituverkkojen
rakentamista.

Terveisin!
Lemillä 21.12.2016
Saimaan Kuitu Oy:n hallituksen puolesta

Iikko B. Voipio
hallituksen puheenjohtaja

Tuomo Puhakainen
toimitusjohtaja
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