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Lausuntopyyntönne 21.11.2016, LVM/1877/03/2016
LAAJAKAISTATUKILAIN MUUTOS

Elisa Oyj (Elisa) kiittää mahdollisuudesta kommentoida laajakaistatukilakiin
suunniteltuja muutoksia.
Yleistä hankkeesta
Hyvin toimivat tietoliikennepalvelut ovat erittäin tärkeitä nyky-yhteiskunnassa.
Digitalisaatio, yritysten ja yhteisöjen tuottavuuden kasvu, arjen toimet ja toisaalta elämykselliset palvelut edellyttävät laadukkaita tietoliikenneverkkoja.
Elisa pitää hankkeen tavoitetta tärkeänä. Kaikilla kansalaisilla sekä yrityksillä
tulee olla mahdollisuus hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluita.
Esitetyt laajakaistatukilain muutokset ovat oikean suuntaisia. Elisa pitää kuitenkin tärkeänä, että laajakaistarakentamisen tulee jatkossakin perustua markkinaehtoiseen rakentamiseen. Laajakaistarakentamiseen liittyvää lupamenettelyä
tulee pikaisesti helpottaa ja kuituverkon rakentamistavaksi tulee hyväksyä uusia kustannustehokkaita kuiturakentamisen menetelmiä.
Asukasmäärään liittyvän rajoitteen poistaminen
Alueiden tukikelpoisuuden määrittelyyn liittyvän asukasmäärän rajoitteen poistaminen mahdollistaa tuen myöntämisen laajemmille hankekokonaisuuksille.
Kyseinen voi parantaa hankkeiden kannattavuutta kotitalouskohtaisen rakennuskustannuksen pienentyessä.
Alueellista tukikelpoisuutta määriteltäessä on jatkossakin otettava huomioon
operaattoreiden alueella tekemät tai suunnitteilla olevat investoinnit nopean
laajakaistaverkon rakentamiseen. Myös kupariverkossa toteutettavat nopean
laajakaistan tekniikat (esim. VDSL2 ja G.Fast) on huomioitava kuituverkkorakentamiseen rinnastettavana investointina.
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Liityntäyhteyden tukikelpoisuuden laajentaminen
Liityntäyhteyden rakentamiseen liittyvien kustannusten tukikelpoisuuden laajentaminen, pienentämällä tukikelpoisuuden rajoitetta nykyisestä kahden kilometrin etäisyydestä 100 metrin etäisyydeksi, parantaa hankkeen kannattavuutta ja
voi näin alentaa kuituverkkoon liittyvien kotitalouksien maksuosuutta.
Laajakaistatuen (50 %) maksaminen ennakkoon
Lain muutoksessa esitetty mahdollisuus maksaa hankkeelle 50 % valtion tuesta
välittömästi tukipäätöksen valmistuttua, helpottaa erityisesti uusien ja pienempien toimijoiden (esim. alueelliset osuuskunnat) hankkeiden käynnistämistä. Alkuvaiheen rahoitus on ymmärryksemme mukaan ollut merkittävä hidaste useille
hankkeille, joten kyseinen helpottaa taloudellisesti hankkeiden käynnistämistä.
Ennakkomaksun yhteydessä tulisi kuitenkin varmistaa hankkeen taloudellinen
perusta sekä tuensaajan kyky toteuttaa hanke loppuun asti.
Voimassaolo
Lakiin esitetään lisättäväksi säännöstä, jonka mukaan tukihakemus Viestintävirastolle on tehtävä viimeistään 30.6.2018. Lisäksi maakunnan liittoja koskevat
säännökset on tarkoitus muuttaa määräaikaiseksi siten, että niitä sovelletaan
vuoden 2018 loppuun. Komission päätöksen C(2015) 9353 mukaan tuen maksaminen lopetetaan vuoden 2019 loppuun.
Edellä esitetyn pohjalta on perusteltua, että myös lain voimassaolo päättyisi
vuoden 2019 loppuun.
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