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Lausuntopyyntönne 20.12.2012 nro LVM/2718/01/2012

Toimenpideohjelma huippunopean laajakaistan edistämiseksi
On erittäin kannatettavaa edistää huippunopean kohtuuhintaisen laajakaistan tarjontaa ja käyttöä koko maassa, jotta Suomi nousisi Euroopan johtavaksi laajakaistamaaksi.
Laajakaista kaikille 2015
Nopeita laajakaistayhteyksiä haja-asutusalueilla on edistetty valtioneuvoston 4.12.2008 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti Laajakaista kaikille
2015-hankkeella. Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun
mennessä lähes kaikki asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä
nopeudella 100 Mbit/s toimivasta laajakaistayhteydestä.
Tämän Laajakaista kaikille 2015-hankkeen aikataulu on viivästynyt lainsäädännöllisistä ja muista syistä ja hanke on lähtenyt käyntiin vuosia alunperäisestä myöhässä.
Esitetyn toimenpideohjelman lisäksi tai osana, olisi tarpeen jatkaa haja-asutusalueiden rakentamista tukevaa nykymuotoisen laajakaistalain mukaista haja-asutusalueiden rakentamista vielä vuoden 2015
jälkeenkin. Ensinnäkin, tämä tukisi myös huippunopean laajakaistan toimenpideohjelmaa, koska operaattoreiden rakentaessa yhteyksiä hajaasutusalueille, pyrkivät he myös rakentamaan niihin kytköksissä olevat
markkinaehtoiset alueet. Toiseksi, voimassa oleva ohjelma edesauttaa uusien toimijoiden syntymistä, jotka ryhtyessään verkon rakentajiksi, toteuttavat yleensä koko kuntaa käsittäviä kokonaisuuksia. Tämä vastaa myös nyt
esitetyn toimenpideohjelman tavoitteisiin. Mikäli laajakaistalain mukaisen
tuen myöntämistä ei jatketa vuoden 2015 jälkeenkin, on olemassa riski aidosti nopeiden yhteyksien rakentamisen tyrehtymisestä juuri, kun toivottu
aktiivisuustaso on saavutettu.
Mikäli toimenpideohjelmalla tavoitellaan aidosti vaikuttavuutta, tulisi myös
laajakaistalakiin liittyvää markkinaehtoisuuden määritelmää muuttaa. Jonkin alueen nimeäminen nykyisten rajojen mukaan markkinaehtoiseksi ei
tarkoita sitä, että siellä rakentaminen tulisi todellisuudessa tapahtumaan aidosti markkinaehtoisesti. Tämä ongelma koskee erityisesti asuinalueita,
jotka eivät ole aivan kunta- tai kaupunkikeskusten välittömässä läheisyydessä.
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Toimenpideohjelmassa tulisi myös tarkastella, miten eri operaattoreiden
hallussa olevia runkoverkkoja voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin
ja vapaammin. Tällä hetkellä voimassa oleva säännöstö ei kokemusten perusteella toimi riittävän tehokkaasti, ja johtaa usein moninkertaisen infrastruktuurin rakentamiseen. Tämä kasvattaa erityisesti pienten ja alueellisten toimijoiden investointitarpeita ja vaikeuttaa niiden kykyä tarjota tilaajaliittymiä kattavasti. Olemassa olevien runkoyhteyksien tehokkaalla yhteiskäytöllä voidaan saada nykyistä kustannustehokkaampia rakentamishankkeita.
Myös loma-asutuksen tukeminen tulisi olla mahdollista Laajakaista
kaikille 2015-hankeessa. Yhä lisääntyvässä määrin loma-asuntoja käytetään kakkosasuntona, jossa vietetään pitkiä ajanjaksoja, jopa enemmän
kuin virallisessa vakituisessa asunnossa.
Internet-yhteys yleispalveluna
Tarkoituksenmukainen internet-yhteys on käsite, jonka on tarkoitettu muuttuvan ajan myötä tekniikan ja käyttötottumusten kehittyessä. Internetyhteydestä on säädetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa. Asetuksen mukaan
yleispalveluyrityksen käyttäjälle tarjoaman internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 1 Mbit/s. Tämän tarjottavan vähimmäisnopeuden nosto vähintään 10 Mbit/s tulisi tehdä yhtenä toimenpiteenä. Yleispalvelun tulisi koskea ainakin niitä loma-asuntoja, joissa on
sähköliittymä olemassa.
Pilottihanke
Yhtenä pilottina voisi esitettyjen lisäksi olla jokin matkailualue, sillä näissä
ongelmana on suuri käyttäjämäärä mobiiliverkon yhteyksille tiettynä aikana,
jolloin yhteysnopeudet laskevat huomattavasti. Sesonkiajan ulkopuolella
yhteysnopeudet ovat kohtuullisen hyviä.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto l Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 JOENSUU
Puhelin 013 267 4700 l Faksi 013 267 4730 l kirjaamo@pohjois-karjala.fi
www.pohjois-karjala.fi l Y-tunnus 0927140-5

Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi

Huurreoksa/MT

3 (3)
22/00/03/2013

29.1.2013

Lausunnon antajat

Tämä lausunto on valmisteltu Lapin, Kainuun, Pohjois-Karjalan, PohjoisPohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntien liittojen yhteistyönä.
POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO

Pentti Hyttinen
maakuntajohtaja

Esa Huurreoksa
projektipäällikkö
Laajakaista kaikille Itä- ja PohjoisSuomessa -hanke

Lapin, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon
maakuntien liittojen yhteisellä ”Laajakaista kaikille Itä- ja PohjoisSuomessa” – hankkeella koordinoidaan laajakaistatukilaissa maakuntaliitoille osoitetut tehtävät Itä- ja Pohjois-Suomessa.
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