Pirkanmaan liitto

Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi

Lausuntopyyntönne 21.11.2016 LVM/1877/03/2016
Hallituksen esitysluonnos laajakaistatukilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä 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. Esitetty tavoite on kannatettava.
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. Nämä muutokset ovat erittäin kannatettavia.
Lakimuutokseen on tarkoitus sisällyttää siirtymäsäännös, jonka mukaan tukihakemuksia
voi jättää 30.6.2018 asti, koska maakuntauudistuksen vuoksi liittojen toiminta lakkaa
vuonna 2019. Lisäksi maakuntien liittoja koskevat pykälät on tarkoitus muuttaa määräaikaisiksi siten, että ne ovat voimassa 31.12.2018 asti.
Pirkanmaan liitto toteaa, että maakuntauudistusprosessin ollessa keskeneräinen ja uusien maakuntien tulevan organisoitumismallin vielä hahmottumaton on ymmärrettävissä, että tilanne laajakaistatuen jatkon kannalta on haasteellinen. Laajakaistan rakentamista ei saisi kuitenkaan lopettaa, vaan rakentamisen tukemista tulisi myös Suomessa
jatkaa vuoteen 2025 saakka, mikä vastaa komission julkaisemaan tavoitteeseen vuodelle 2025. Tuolloin tulee EU:ssa kaikille olla saatavissa vähintään 100 Mbit/s yhteys,
jonka on tarvittaessa oltava nostettavissa 1 000 Mbit/s nopeuteen.
Digitalisaatio on hallituksen ohjelman läpileikkaava teema. Hallitus perustelee laajakaistatuen ehtojen keventämistä sillä, että se luo edellytyksiä digitalisaatiolle ja esineiden
internetille edistämällä tietoliikenneyhteyksien rakentamista.
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Sote-ja maku-uudistuksessa muutoksen tärkein väline on digitalisaatio. Pitää pystyä
varmistamaan digitaalisten palveluiden tarvitsema, palvelutasoltaan riittävä, huoltovarma ja laatu- ja tehokkuusvaatimukset täyttävä tietoliikenneinfrastruktuuri paljon kaistaa
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kuormittaville sote- ja muille palveluille kaupunkien keskustojen ulkopuolelle. On syytä
hakea jäsennetty tapa toteuttaa yhteydet koko maassa ja turvata loppuasiakkaille pääsy
palveluihin.
Pirkanmaan liitto toivoo valtion olevan mukana rakentamassa tehokasta tapaa organisoitua yhdessä uudistusten osallisten tahojen kanssa laajakaistarakentamisen jatkamiseksi. On etsittävä pitkäaikainen ja rahoitusehdoiltaan kohtuullinen rahoitusjärjestely
sekä varmistettava siihen tarvittava valtion tuki, jotta uudistusten tarvitsema strateginen
tietoverkkoinfrastruktuuri saadaan aikaiseksi. Kokemus on osoittanut, että valtio on tähän mennessä saanut kasvavina verotuloina hankkeisiin myöntämänsä tuen takaisin
suurelta osin jo rakentamisen aikana.
Lainmuutoshankkeella pyritään myös lähentämään laajakaistarakentamisen tukiehtoja
Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston kyläverkkotukien ehtojen kanssa.
Pirkanmaan liitto esittää, että ns. mustien alueiden määritelmän tulisi olla sama kuin
maaseuturahaston tukemissa kyläverkkohankkeissa. Nykyinen määritelmä on johtanut
suuriin eroihin alueiden tukikelpoisuudessa eri rahoituslähteissä. Tämän toivotaan lisäävän kiinnostusta laajakaistarahoitusta kohtaan, mahdollistavan hankkeiden toteuttamisen kustannustehokkaammin ja alentavan loppukäyttäjän kustannuksia.
Ei muuta lausuttavaa.
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