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Perustiedot 

Hankkeen (HE /asetus/strategia) 
nimi suomeksi ja ruotsiksi 

HE laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain 
muuttamisesta  
 
Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja 
nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta 
laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta 
 

Toimielimen/strategian tyyppi Hallituksen esitys ja VNA 

VAHVA-numero VN/21362/2021 ja VN21390/2021 

Hankeikkuna-tunniste LVM 053:00/2021 ja LVM 054:00/2021 

 
 

Aikataulu 

Hankkeen asettamispäivä 14.9.2021 

Hankkeen toimikausi  

Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa 9/2021 

 Dispositio HE:stä/asetuksesta 35-36/2021 

Luonnos taustasta (johdanto, 
nykytila, valmistelu) 

35-36/2021 

Pykäläluonnokset ja 
säädösperustelut 

35-36/2021 

Luonnos vaikutusten 
arvioinneista 

35-36/2021 

Luonnos säätämisjärjestyksestä 35-36/2021  

 Johtoryhmien puolto ja ministerin 
hyväksyntä lausuntokierrokselle 

vko 36-37/2021 

käynnissä HE/asetus -luonnos 
lausuntokierroksella 

vko 37-38/2021 

 Laintarkastus vko 37-38/2021 

 Lausuntotiivistelmä vko 39/2021 

Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

vko 40/2021 

Osaston johtoryhmän puolto vko 41/2021 kirjallinen 

Virkamiesjohtoryhmä vko 41/2021 kirjallinen 

Ministerin hyväksyntä vko 41/2021 

YTN selvitetään 
mahdollinen kirjallinen 
menettely / tiedoksi 

Valtioneuvostokäsittely vko 42/2021 

Eduskuntakäsittely alkaa vko 43/2021  

TP vahvistaa lain 12/2021 

päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo 1-2/2021  
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Kuvaus 

Asiasanat laajakaista, valtiontuki 

Tavoitteet  
(ministeri linjaa) 

Hankkeen tarkoituksena on tehdä 
laajakaistarakentamisen tuesta annettuun lakiin 
(1262/2020) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston 
asetukseen (203/2021) muutokset, jotka johtuvat EU:n 
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 3.8.2021 voimaan 
tulleista muutoksista.  

Nykytilanne tai lähtökohdat – 
miksi hanke on käynnistetty? 

Laki laajakaistarakentamisen tuesta tuli voimaan 
1.1.2021. Tukiohjelmalla tuetaan nopeiden 
laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät 
rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan varattiin 
vuoden 2021 budjetista 5 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi 
on hakenut EU:n elpymisvälineestä laajakaistan 
tukemiseen 50 miljoonaa euroa, jolla täydennettäisiin 
kansallista laajakaistatukiohjelmaa. 
 
Tukiohjelmaan sovelletaan EU:n yleistä 
ryhmäpoikkeusasetusta (EU) 651/2014, jossa säädetään 
mm. laajakaistainfrastruktuurin tukemista koskevista 
edellytyksistä. Euroopan komissio on 3.8.2021 voimaan 
tulleella asetuksellaan (EU) 1237/2021 tehnyt muutoksia 
ryhmäpoikkeusasetukseen. Aiemman asetuksen aikana 
hyväksytyt tukiohjelmat on saatettava vastaamaan 
muuttuneita sääntöjä kuuden kuukauden kuluessa 
muutosten voimaan tulosta, jotta tukiohjelmat katsotaan 
edelleen EU:n valtiontukisääntöjen mukaisiksi. Näin ollen 
kansalliseen laajakaistatukilakiin ja sen nojalla annettuun 
valtioneuvoston asetukseen on tehtävä 
ryhmäpoikkeusasetuksesta johtuvat muutokset. 
 
Muutokset liittyvät tukikelpoisten investointien 
edellytyksiin, tuen ehtoihin ja tukiprosessiin.  

Vaikutukset ja hyödyt Tukiohjelman puitteissa myönnetään julkista tukea 
laajakaistayhteyksien rakentamiseen sellaisille alueille, 
joille markkinaehtoista saatavuutta ei synny ennen vuotta 
2025.  

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Kansallisella laajakaistatukiohjelmalla tuetaan nopeiden 
laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät 
rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan tehdään EU:n 
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämät muutokset, 
jotta se on jatkossakin EU:n valtiontukisääntöjen 
mukainen. Muutokset liittyvät tukikelpoisten investointien 
edellytyksiin, tuen ehtoihin ja tukiprosessiin. 

Tilannekuvaus  
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Yhteydet 

Suhde hallitusohjelmaan; 
toimenpidealue 

Kestävän talouden Suomi  

Hiilineutraali ja 
luonnonmonimuotoisuuden 
turvaava Suomi 

 

Suomi kokoaan suurempi 
maailmalla 

 

Turvallinen oikeusvaltio Suomi  

Elinvoimainen Suomi Toimiva viestintä ja tiedonvälitys 

Luottamuksen ja tasa-arvoisten 
työmarkkinoiden Suomi 

 

Oikeudenmukainen, 
yhdenvertainen ja mukaan 
ottava Suomi 

 

Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden Suomi 

 

Muu hallinnonalan keskeinen 
lainvalmisteluhanke 

 

HE/asetus ei liity 
hallitusohjelmaan 

 

Ylätason hanke 
(Hankeikkuna-tunnus) 

 

Hanke liittyy 
lainsäädäntöön 

Kyllä 

Hanke liittyy 
talousarvioon 

Kyllä 

 

Käsittely 

Kiireellinen  

Budjettilaki Kyllä 

KUTHANEK Arvioidaan valmistelun yhteydessä 

Lainsäädännön arviointineuvosto  

OKV:n tarkastus  

Hallituksen esityksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Eduskunnan vastauksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Säädösnumero (täytetään Hankeikkunassa) 

 
 
 
 

Henkilöt ja työryhmät 

Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa) Aino Koskinen 

Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) Aino Koskinen  

Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   

   

   

 

Taloustiedot 

Budjetti (€)  
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Työmääräarvio (htv)  

Rahoitusmomentti  

 

Linkit 

Linkin nimi ja www-osoite 
hankeikkunalinkki, 
selvitykset, tutkimukset, EU- ja 
kv-materiaali, muuta 
 

 

 

Vastuuvirkamiehet 

Vastuuyksikkö Verkkojen sääntely-yksikkö 

Vastuullinen yksikön päällikkö Maija Ahokas 

Vastuuvirkamies Aino Koskinen 

Tukivirkamies Heidi Mäntylä 

Säädöksen tekninen valmistelija Sanna Koponen 

 

Viestintä 

Viestintä ja vuorovaikutus Hallituksen esitys ja VNA valmistellaan avoimesti ja 
vuorovaikutuksessa esitykseen liittyvien viranomaisten ja 
muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen etenemisestä 
tiedotetaan. 

 

Sidosryhmätoiminta 

Asianosaisten kuuleminen Hallituksen esitysluonnoksesta ja asetusluonnoksesta 
pyydetään lausunnot sidosryhmiltä. Lisäksi arvioidaan 
tarve järjestää sidosryhmätilaisuus. 

Muu vuorovaikutus  

 

Jälkiarviointi 

Arvioinnin alustava toteuttamisajankohta     Tukihankkeiden puitteissa rakennettujen 
verkkojen käyttöönoton ja tukien maksamisen jälkeen. 

Jälkiarviointia ei toteuteta 

 

Muuta 

Raportointi Yksikön johtaja raportoi säännöllisesti hankkeen 
etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö 
raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä.  

Huomautuksia  

Päivämäärä 14.9.2021 

 

Säädöshankepäätöksen käsittely 

Osaston johtoryhmän puolto 27.8.2021 

Virkamiesjohtoryhmän puolto 2.9.2021 

Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

14.9.2021 

 


