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Lausunto: Hallituksen esitys eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK esittää pyydettynä lausuntona radiotaajuuksien
huutokaupoista annetun lain muutosesityksestä seuraavaa:
Kattavat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömyys maaseudun asukkaille
ja yrittäjille. Tulevaisuudessa siirrytään entistä enemmän sähköisiin palveluihin niin julkisella
kuin yksityisellä sektorilla. Tietoliikenneyhteyksistä on siten tullut osa perusinfrastruktuuria,
joka on niin perinteisten maatalouselinkeinojen kuin luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvien uusien elinkeinojen harjoittamisen perusedellytys. Suomi on harvaanasuttu maa ja tietoliikenneyhteyksien laajentaminen kaikkien kansalaisten saataville ei ole toistaiseksi edennyt toivottavalla tavalla. Hallituksen esitys koskee 800 Mhz taajuusaluetta, joka soveltuu hyvin langattoman laajakaistan tarjoamiseen haja-asutusalueilla ja voi osaltaan mahdollistaa
laajakaistan saatavuuden nykyisillä katvealueilla.
Taajuuspoliittisen periaatepäätöksessä linjataan, että huutokaupan kautta myönnettäviin toimilupiin asetetaan ehto, jonka mukaan toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten,
että se kattaa 95 prosenttia Manner-Suomen väestöstä 3 vuoden kuluessa toimilupakauden
alkamisesta ja 99 prosenttia Manner-Suomen väestöstä 5 vuoden kuluessa toimilupakauden
alkamisesta. Muihin alueelle myönnettäviin toimilupiin asetetaan ehto, jonka mukaan toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että se kattaa 97 prosenttia Manner-Suomen
väestöstä 5 vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta.
Verkon peittotavoitteen saavuttaminen on kansalaisen tasapuolisen kohtelun kannalta ehdoton. On erittäin hyvä, että asia on otettu huomioon taajuuspoliittisessa periaatepäätöksessä
sekä lausuttavana olevan hallituksen esityksen perusteluissa. Ilman toimilupiin liitettäviä peittolalue-ehtoja vakiintuneilla toimijoilla ei ole riittävää kannustetta rakentaa verkkoa riittävän
nopeasti ja kattavasti. Peittoalue-ehdosta on kuitenkin säädettävä myös lain pykälissä. Perusteluihin ja periaatepäätökseen jätettynä asia voi jäädä vaille riittävää huomiota. Tällöin
toimiva ja kattavan laajakaista jää toteutumatta harvaanasutuilla seuduilla.
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