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• Laitetaan kamerat pois päältä, jotta yhteydet toimivat 
paremmin.

• Pidetään mikrofoni kiinni, kun ei ole oma puheenvuoro. 
Näin mahdolliset taustaäänet eivät häiritse.

• Pyydetään puheenjohtajalta puheenvuorot chatissa
organisaation nimellä, esim. ”Liikenne- ja 
viestintävirasto”.

• Sanotaan oma nimi, ennen kuin aloitetaan puhuminen. 
Näin on helpompi erottaa kuka puhuu.

• Esitys on saatavilla valtioneuvoston sivuilta: 
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM043:00/2019

• Tilaisuus tallennetaan ja tallenne tulee saataville 
hankesivulle.

• Tunnus Twitterissä #laajakaista.

14.5.2020 2

Ohjeet kuulemistilaisuuden osallistujille

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM043:00/2019


• Suomesta tietoverkkojen kärkimaa
Yksikön johtaja Maija Ahokas

• Hallituksen esitysluonnos ja laajakaistatuen ehdot
Neuvotteleva virkamies Katariina Vuorela

• Kysymyksiä ja keskustelua
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Ohjelma 14.5.2020



• Suomen tavoitteena olla 
tietoliikenneverkkojen kärkimaa.

• Suomi tavoittelee viestintäyhteyksien 
kehittymistä vähintään Euroopan komission 
tavoitteiden mukaisesti:

”Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi 
olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 
Mbit/s yhteyksiä. Yhteyden nopeus on 
voitava kasvattaa yhteen gigabittiin 
sekunnissa.”

• Tällä hetkellä kiinteä 100 Mbit/s yhteys on 
saatavilla noin 58 prosentille kotitalouksista.
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Suomesta tietoliikenneverkkojen kärkimaa



”Valokuituverkon rakentaminen toteutetaan 
ensisijaisesti markkinaehtoisesti, toissijaisesti 
valtion, kuntien ja EU-rahoituksen kautta.”

”Laajakaistan investointivelkaa puretaan jatkamalla 
laajakaistatukiohjelmaa. Luodaan paremmin 
ohjattu laajakaistatukilaki, joka ottaa huomioon 
myös taajamien ongelmat. Ohjelma suunnataan 
alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole 
tulossa ennen vuotta 2025.”
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Marinin hallituksen ohjelman mukaan tukiohjelmaa 
jatketaan:
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• Laajakaistarakentamista on edistetty julkisella tuella vuodesta 
2010 alkaen.

• Tukea on ollut mahdollista hakea vuoden 2018 
loppuun saakka ja tuettujen yhteyksien rakentamisen 
ja tukien maksamisen uskotaan jatkuvan vuoteen 
2021 saakka.

• Tukiohjelman tavoitteena rakentaa saatavuus 130 000
kotitaloudelle.

• Tukiohjelman kustannukset on jaettu valtion, 
kunnan ja teleyrityksen välille laajakaistatukilain 
mukaisesti.

• Valtion osuus kustannuksista n. 69,5 M euroa.
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Nopea laajakaista 2010-2018
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• Tukiohjelmaa ehdotetaan jatkettavaksi vuosina 2021-2025.

• Julkisen talouden suunnitelman mukaan tukiohjelman 
toteuttamiseen varataan 5 miljoonaa euroa vuodelle 
2021.

• Tukiohjelman jatkamista koskevassa HE-luonnoksessa
esitetään, että tukiohjelmaa jatkettaisiin uudella 
laajakaistarakentamisen tuesta annetulla lailla.

• Samalla aiempaa tukiohjelmaa koskeva laki 
laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla
esitettäisiin kumottavaksi. Sitä kuitenkin sovellettaisiin
ennen uuden lain voimaantuloa käynnistyneisiin
hankkeisiin.

• Tukiohjelmaan sovellettaisiin yleistä 
ryhmäpoikkeusasetusta.
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Tukiohjelman jatkaminen
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• Tukiehdot säilyvät pitkälti samoina kuin edeltävässä 
tukiohjelmassa.

• Tukea olisi mahdollista saada nopeiden eli symmetristen 
vähintään 100 Mbit/s  yhteyksien rakentamiseen alueilla, 
joilla markkinaehtoista tarjontaa ei ole.

• Tukea voidaan myöntää vain, jos tuen myöntämisellä ei 
arvioida olevan muita kuin vähäisiä kilpailua ja 
markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.
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Keskeiset tukiehdot 
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• Tukea olisi mahdollista saada laajakaistatukilain 
mukaan 66 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

• Kunta maksaisi tuesta 8, 22 tai 33 prosenttia 
kustannuksista riippuen kunnan taloudellisesta 
tilanteesta ja asukastiheydestä.

• Kuntien maksuluokitukset määritettäisiin 
uudestaan.

• Tukiohjelman tuki-intensiteetti säilyisi 100 prosenttina, 
joten myös muu julkinen tuki olisi hankkeille 
mahdollista. 

• Valtiontukea ei myönnetä samoihin kustannuksiin, joihin 
myönnetty jo muuta julkista tukea.

• Tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten 
perusteella.
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Tuen määrä ja maksuosuudet
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• Kustannukset, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen 
vireille tulon jälkeen.

• Kustannukset, jotka ovat syntyneet viestintäverkon 
rakentamisesta ja jotka ovat välttämättömiä liittymien 
tarjonnassa. 

• Eivät kuitenkaan kustannukset, jotka:

• kohdistuvat alueelle, joka ulottuu 100m päähän 
olemassa olevasta liityntäpisteestä (ns. musta piste)

• kohdistuvat tilaajayhteyden osalle, joka sijaitsee
100m päässä asuin- tai sijaintipaikasta

• liittyvät viestintäverkon ylläpitoon tai verkon osien 
vuokraukseen.
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Tukikelpoiset kustannukset
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• Liikenne- ja viestintävirasto jatkaisi tukiohjelman 
valtionapuviranomaisena.

• Liikenne- ja viestintävirasto tekisi markkina-analyysin 
hankealueesta saatuaan siitä maakunnan liitolta 
perustellun pyynnön.

• Tämän jälkeen maakunnan liitto kilpailuttaisi 
laajakaistahankkeen.

• Kilpailutuksen voittaja hakisi Liikenne- ja 
viestintävirastolta tukea.

• Tukipäätöksen tekemisen jälkeen voidaan maksaa 
enintään 50 % tuesta, loppuosa verkon valmistumisen 
jälkeen.
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Tuen hakeminen
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Mitä seuraavaksi?

Lausuntokierros 

päättyy

12.6.2020

HE eduskunnalle 

budjettilakina

9/2020

Laki voimaan

1/2021
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Lisätietoja

• Neuvotteleva virkamies Katariina Vuorela
p. 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi

• Erityisasiantuntija Sami Pekola
p. 0295 34 2130, sami.pekola@lvm.fi

Lausu ja vaikuta 12.6.2020 mennessä

• lausuntopalvelu.fi

• utlåtande.fi

mailto:katariina.vuorela@lvm.fi
mailto:sami.pekola@lvm.fi


Kiitos!

14.5.2020
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