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Basuppgifter 

Projektets (RP/förordning/strategi) 
namn på finska och svenska 

RP med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för 
byggande av bredband  
 
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets 
förordning om kommunens betalningsandel och 
minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse i 
bredbandsprojekt 
 

Organets/strategins typ Regeringsproposition och Statsrådets förordning 

VAHVA-nummer VN/21362/2021 och VN21390/2021 

ID i tjänsten för projektinformation LVM 053:00/2021 och LVM 054:00/2021 

 
 

Tidsplan 

Datum då projektet tillsattes 14.9.2021 

Projektets mandattid  

Etapper Åtgärd Uppskattad tidsplan 

under planering Projektet inleds 9/2021 

 Disposition för 
regeringspropositionen/förordningen 

35–36/2021 

Utkast om bakgrunden (inledning, 
nuläge, beredning) 

35–36/2021 

Utkast till paragrafer och rättsliga 
grunder 

35–36/2021 

Utkast om konsekvensbedömning 35–36/2021 

Utkast om lagstiftningsordningen 35–36/2021  

 Förordnande av ledningsgrupperna 
och ministerns godkännande på 
remiss 

vecka 36–37/2021 

pågår Utkast till RP/förordning på remiss vecka 37–38/2021 

 Laggranskning vecka 37–38/2021 

 Sammandrag av remissyttrandena vecka 39/2021 

De ändringar som följt av 
laggranskningen har gjorts 

vecka 40/2021 

Förordnande av avdelningens 
ledningsgrupp 

vecka 41/2021 
skriftligt 

Tjänstemannaledningsgruppen vecka 41/2021 
skriftligt 

Ministerns godkännande vecka 41/2021 

YTN ett eventuellt skriftligt 
förfarande utreds / för 
kännedom 

Statsrådsbehandling vecka 42/2021 

Riksdagsbehandlingen inleds vecka 43/2021  
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Republikens president stadfäster 
lagen 

12/2021 

avslutat Lagen/förordningen träder i kraft 1–2/2021  

 
 
 
 

Beskrivning 

Nyckelord bredband, statligt stöd 

Syften  
(ministerns riktlinjer) 

Syftet med projektet är att göra de ändringar i lagen om 
stöd för byggande av bredband (1262/2020) och i 
statsrådets förordning (203/2021), som utfärdats med 
stöd av lagen, som föranleds av de ändringar i EU:s 
allmänna gruppundantagsförordning som trädde i kraft 
den 3 augusti 2021.  

Nuläge eller utgångspunkter – 
varför har projektet inletts? 

Lagen om stöd för byggande av bredband trädde i kraft 
den 1 januari 2021. Genom stödprogrammet stöds 
utbyggnaden av snabba bredbandsförbindelser i områden 
där de inte byggs på marknadsvillkor. Fem miljoner euro 
har reserverats för stödprogrammet i budgeten för 2021. 
Finland har dessutom ansökt om 50 miljoner euro av EU:s 
återhämtningsinstrument för att stödja bredband. Anslaget 
ska användas för att komplettera det nationella 
programmet för stöd för bredband. 
 
På stödprogrammet tillämpas EU:s allmänna 
gruppundantagsförordning (EU) 651/2014 där det bland 
annat finns föreskrifter om förutsättningarna för stöd till 
bredbandsinfrastruktur. Europeiska kommissionen har 
genom sin förordning (EU) 1237/2021, som trädde i kraft 
den 3 augusti 2021, gjort ändringar i 
gruppundantagsförordningen. För att stödprogrammen 
fortfarande ska anses vara förenliga med EU:s regler om 
statligt stöd ska de stödprogram som godkändes under 
den tidigare förordningens giltighetstid börja motsvara de 
ändrade reglerna inom sex månader efter att ändringarna 
har trätt i kraft. Således ska de ändringar som föranleds 
av gruppundantagsförordningen göras i den nationella 
lagen om stöd för bredband och i statsrådets förordning 
som utfärdats med stöd av lagen. 
 
Ändringarna hänför sig till förutsättningarna för 
stödberättigande investeringar, stödvillkoren och 
stödprocessen.  

Effekter och fördelar Inom ramen för stödprogrammet beviljas offentligt stöd för 
byggande av bredbandsförbindelser i områden där 
marknadsenlig tillgång inte kan fås före 2025.  

Sammandrag (högst 350 tecken) Genom det nationella programmet stöds utbyggnaden av 
snabba bredbandsförbindelser i områden där näten inte 
byggs på marknadsvillkor. I stödprogrammet görs de 
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ändringar som EU:s allmänna gruppundantagsförordning 
förutsätter för att stödprogrammet även i fortsättningen 
ska vara förenligt med EU:s regler om statligt stöd. 
Ändringarna hänför sig till förutsättningarna för 
stödberättigande investeringar, stödvillkoren och 
stödprocessen. 

Lägesbeskrivning  

 
 

Samband 

Förhållande till 
regeringsprogrammet: 
åtgärdsområde 

Ett ekonomiskt hållbart Finland  

Ett klimatneutralt Finland som 
tryggar den biologiska 
mångfalden 

 

Finland ─ större än sin storlek i 
världen 

 

Den trygga rättsstaten Finland  

Ett livskraftigt Finland Fungerande kommunikation och 
informationsförmedling 

Ett Finland där förtroende och 
en jämlik arbetsmarknad råder 

 

Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland 

 

Kunnandets, bildningens och 
innovationernas Finland. 

 

Annat centralt 
lagberedningsprojekt inom 
förvaltningsområdet 

 

RP/förordningen har inget 
samband med 
regeringsprogrammet 

 

Överordnat projekt (ID i 
tjänsten för 
projektinformation) 

 

Projektet har samband 
med lagstiftningen 

Ja 

Projektet har samband 
med budgeten 

Ja 

 

Behandling 

Brådskande  

Budgetlag Ja 

Delegationen för kommunal 
ekonomi och 
kommunalförvaltning 

Bedöms i samband med beredningen 

Rådet för bedömning av 
lagstiftningen 

 

Justitiekanslersämbetets 
granskning 

 

Regeringspropositionens nummer (ifylls i tjänsten Projektportalen) 
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Riksdagens svar, RSv-nummer (ifylls i Projektportalen) 

Författningsnummer (ifylls i Projektportalen) 

 
 
 
 

Personer och arbetsgrupper 

Ansvarig person (i 
Projektportalen) 

Aino Koskinen 

Kontaktperson (i Projektportalen Aino Koskinen  

Arbetsgrupper Namn Mandatperiod Medlemmar 

   

   

   

 

Ekonomiska data 

Budget (€)  

Uppskattning av arbetsmängden 
(årsv.) 

 

Finansieringsmoment  

 

Länkar 

Länkens namn och www-adress 
länk till Projektportalen, 
utredningar, undersökningar, EU-
material och internationellt 
material, övrigt 
 

 

 

Ansvariga tjänstemän 

Ansvarig enhet Nätregleringsenheten 

Ansvarig enhetschef Maija Ahokas 

Ansvarig tjänsteman Aino Koskinen 

Biträdande tjänsteman Heidi Mäntylä 

Teknisk handläggare av 
författningen 

Sanna Koponen 

 

Kommunikation 

Kommunikation och växelverkan Regeringens proposition och statsrådets förordning 
bereds i öppen växelverkan med myndigheter och andra 
intressegrupper som har med propositionen att göra. Det 
ges information om hur projektet framskrider. 

 

Intressentsamarbete 

Hörande av parter Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition och 
om utkastet till förordning begärs av intressentgrupperna. 
Dessutom görs en bedömning av behovet att ordna ett 
möte för intressentgrupperna. 

Övrig växelverkan  
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Utvärdering i efterhand 

Preliminär tidpunkt för genomförandet av utvärderingen     Efter att de nät som byggts inom 
ramen för stödprojekten har tagits i bruk och stöden betalats ut. 

Det görs ingen utvärdering i efterhand 

 

Övrigt 

Rapportering Enhetsdirektören rapporterar regelbundet till avdelningens 
ledningsgrupp om hur projektet framskrider. 
Avdelningschefen rapporterar till 
tjänstemannaledningsgruppen om hur projektet 
framskrider.  

Anmärkningar  

Datum 14.9.2021 

 

Behandling av lagstiftningsprojektet 

Förordnande av avdelningens 
ledningsgrupp 

27.8.2021 

Förordnande av 
tjänstemannaledningsgruppen 

2.9.2021 

Godkännande av ministerns 
ledningsgrupp eller ministern 

14.9.2021 

 


