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Lausuntoyhteenveto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta  

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 30.4.2020 lausuntoja hallituksen esi-
tysluonnoksesta, jossa ehdotetulla lailla mahdollistettaisiin 
laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Lakiehdotusluonnos 
sisältää säännökset tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä sekä 
toimivaltaisesta tukiviranomaisesta ja tämän tehtävistä. Lausunnon 
antamisen määräaika oli 12.6.2020. 
 
Lausuntoja saatiin 114 kappaletta. Lausunnon antoivat: 
 
Andelslaget Optowest 
Business Finland Oy, Ecosystems / EDIGI 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
Elisa Oyj 
Enonkosken kunta 
Etelä-Karjalan Kylät ry 
Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 
Etelä-Karjalan liitto  
Etelä-Pohjanmaan liitto 
Etelä-Savon kauppakamari 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
Etelä-Savon Yrittäjät ry 
Finnet-liitto ry 
Hankasalmen kunta 
Harvaan asutun maaseudun verkosto 
Iitin kunta 
Inarin kunta 
INFRA ry 
Isojoen kunta 
Itä-Lapin kuntayhtymä, Kemijärvi, Salla, Posio, Pelkosenniemi ja 
Savukoski 
Joutsan kunta 
Juuan kunta 
Juvan kunta,  
Järvi-Suomen kylät ry 
Kainuun liitto, Elinkeinot ja aluekehitys 
Kalajoen Kuitu Oy 
Karijoen kunta 
Kauhavan kaupunki 
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Kaustisen seutukunta  
Keiteleen kunta 
Kemijärven kaupunki 
Keminmaan kunta 
Keski-Pohjanmaan liitto 
Keski-Suomen liitto 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Kinnulan kunta 
Kiteen kaupunki 
Kolarin kunta 
Kuhmon kaupunki 
Kurikan kaupunki 
Kuusamon kaupunki 
Kymenlaakson Liitto  
Lapin ELY 
Lapin liitto 
Lapin Muistiyhdistys ry 
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Leader Länsi-Saimaa ry 
Lieksan kaupunki 
Liikenne- ja viestintävirasto 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. 
Maanmittauslaitos 
Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö 
Miehikkälän kunta 
Mikkelin kaupunki 
MMM, Saaristoasiain neuvottelukunta 
Mäntyharjun kunta 
Napapiirin Energia ja Vesi Oy 
Netplaza Oy 
Nokian kaupunki 
Oikeusministeriö 
Oulun kaupunki 
Paltamon kunta 
Palvelualojen työnantajat PALTA ry 
Parkanon kaupunki 
Pertunmaan kunta 
Petäjäveden kunta 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Poliisihallitus, Poliisitoimintayksikkö 
Porin kaupunki 
Posion kunta 
Pudasjärven kaupunki 
Puolustusministeriö 
Puumalan kunta 
Pyhäjärven kaupunki 
Pyhännän kunta 
Raision kaupunki 
Rautjärven kunta 
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Rovaniemen kaupunki 
Saimaan Kuitu Oy 
Savukosken kunta 
Siuntion kunta 
Sonkajärven kunta 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Statens ämbetsverk på Åland 
Sunet / Suupohjan Seutuverkko Oy, Suomen Seutuverkot Ry 
Suomen Internet-yhdistys, SIY ry 
Suomen Isännöintiliitto ry 
Suomen Kiinteistöliitto ry 
Suomen Kotiseutuliitto 
Suomen Kuntaliitto ry 
Suomen Kylät ry 
Suomen Omakotiliitto ry 
Suomen Tieyhdistys ry 
Suomen Yrittäjät ry 
Suur-Savon Sähkö Oy 
Sähköherkät ry 
Taipalsaaren kunta 
Taivalkosken kunta 
Teknologiateollisuus ry 
Telia Finland Oyj 
Teuvan kunta 
Tietoala ry 
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Varsinais-Suomen liitto 
Vihdin kunta 
Väylävirasto 
Vörå kommun 
Ylivieskan kaupunki 

Tiiviistelmä lausuntopalautteesta 

Saaduissa lausunnoissa kannatettiin laajasti esitystä 
laajakaistarakentamisen tukemisen jatkamista julkisista varoista. Useassa 
lausunnossa kuitenkin todettiin, ettei tukiohjelman tule vääristää 
kilpailutilannetta tai markkinoita. Lakiluonnoksella nähtiin olevan alueiden 
digitaalista yhdenvertaisuutta, talouskasvua, huoltovarmuutta, 
yritystoimintaa, maatalouden tarpeita ja innovaatiota lisäävä vaikutus sekä 
ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus. Lausunnoissa tuotiin esille, että 
nopeat, toimintavarmat ja luotettavat tietoliikenneverkot lisäävät kuntien 
elinvoimaisuutta, laajentavat elinkeinorakennetta ja monipuolistavat 
maaseutujen perinteisiä elinkeinoja sekä niiden kehittymiskykyä.  
 
Lausuntopalautteen keskeisimmät muutosehdotukset koskivat kuntien 
maksuosuusluokkien uudelleentarkastelua tai kunnan maksuosuuden 
poistamista kokonaan, valtion laajakaistatukiohjelmalle julkisen talouden 
suunnitelmassa varaamaan viiden miljoonan euron tuen määrän 

http://www.lvm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@lvm.fi
mailto:kirjaamo@lvm.fi


4(9) 
 
 

 
Id  Versionumero 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 
 Eteläesplanadi 16  PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 
 Helsinki 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 
     
 

merkittävää korottamista sekä vapaa-ajan asuntojen liittämistä 
tukikelpoisuuden piiriin.  
 
Lisäksi suurimmassa osassa lausunnoissa otettiin kantaa luonnoksessa 
esitettyyn nopean laajakaistan määritelmään, jonka perusteella 
tukikelpoisten kustannusten ehdotetaan määriytyvän. Useissa lausunnoissa  
kannatettiin nopeusvaatimuksen määritelmään sisältyvää 
symmetrisyysedellytystä tai toivottiin nopeusvaatimuksen nostettavan 1 
gigabittiin sekunnissa. Toisaalta useissa lausunnoissa katsottiin, että 
symmetrisyysvaatimus vaarantaa tukiohjelman teknologianeutraaliuden. 
Suurimmassa osassa lausunnoista symmetrisyyden vaatimusta pidettiin 
kuitenkin tärkeänä tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden huomioimisena. 
 
Lisäksi useissa lausunnoissa ehdotettiin, että tukikelpoiset kustannukset ja 
tuen myöntämisperusteet on selkeyden vuoksi hyväksi yhdenmukaistaa 
maaseuturahaston hankkeiden kanssa. Tukikelpoisiksi kustannuksiksi 
ehdotettiin luettavan vapaa-ajan asuntojen yhteydet, teleyritysten mastojen 
valokuituyhteydet ja hankealueelle palveluita tuottavat kytkimet ja tarvikkeet 
alle sadan metrin matkalta nopean laajakaistayhteyden liityntäpisteestä 
sekä kaikki kustannukset, jotka ovat välttämättömiä liittymien toimittamiseksi 
hankealueella sijaitseville käyttäjille. Lisäksi ehdotettiin kuntien 
maksuosuuden poistamista sekä valtiontuen korottamista 70 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista. Lisäksi katsottiin, että markkina-analyysin 
saatavuustarkastelussa tulisi toimia kaksivaiheisesti tarkastamalla  ensin 
olemassa olevien yhteyksien tarjonta ja saatavuus sekä selvittämällä 
mahdolliset tulevat investoinnit hankealueella. 
 
Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota tukiohjelman byrokratiaan. Erityisesti 
Liikenne- ja viestintäviraston markkina-analyyseja toivottiin kehitettäväksi 
hallinollisesti kevyemmiksi. Useissa lausunnoissa toivottiin, että teleyritysten 
markkina-analyysin yhteydessä ilmoitettavista investointisuunnitelmista 
tehtäisiin sitovia. Toisaalta lausunnoissa tuotiin myös esiin, ettei teleyritykset 
pysty ilmoittamaan investointisuunnitelmiaan seuraavan kolmen vuoden 
ajalle.  

Ehdotetut muutokset laajakaistatukilakiin 

Kuntien maksusosuudet 
 
Valtaosa lausunnonantajista esitti, että kuntien taloustilanteen heikennyttä 
COVID19-pandemian myötä, on hallituksen esitysluonnoksessa määritelty 
kuntien maksuosuus poistettava kokonaan tai vaihtoehtoisesti laadittava 
uudelleen. Nimenomaisesti Kemijärven kaupunki, Iitin kunta, Pohjois-
Karjalan maakuntalitto, Enonkosken kunta, Järvi-Suomen kylät ry, 
Vörån kunta, Posion kunta, Joutsan kunta, Juvan kunta, Miehikkälän 
kunta Pertunmaan kunta, Kuusamon kaupunki sekä Napapiirin Energia 
ja Vesi Oy esittivät, että kunnan maksuosuudesta luovuttaisiin kokonaan. 
Useat lausunnonantajat, muun muassa Etelä-Pohjanmaan liitto, Lapin 
Muistiyhdistys ry, Lapin liitto, Rovaniemen kaupunki, Karijoen kunta, 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. ja Harvaan asutun 
maaseudun verkosto esittivät lausunnoissaan, että valtion tuki tulisi nostaa 
korkeammalle tasolle eli vähintään 66 prosenttiin, mutta mielellään samalle 

http://www.lvm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@lvm.fi
mailto:kirjaamo@lvm.fi


5(9) 
 
 

 
Id  Versionumero 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 
 Eteläesplanadi 16  PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 
 Helsinki 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 
     
 

tasolle kuin maaseuturahaston kyläverkkohankkeille myöntämän tuki. 
Esimerkiksi Oulun kaupunki, Sonkajärven kunta ja Kaustisten 
seutukunta ehdottivat julkisen tuen määrän nostamista ja kuntien 
maksuosuuden pienentämistä. Kauhavan kaupunki, Mäntyharjun kunta, 
Keski-Pohjanmaan liitto, Ylivieskan kaupunki, Juuan kunta, Suomen 
kuntaliitto ry, maa- ja metsätalousministeriö ja Paltamon kunta 
kannattivat lausunnoissaan, että ehdotetun lain kunnan maksuosuuden 
asemesta toteutettaisiin vaihtoehtoinen laajakaistarakentamisen tuen 
toteuttamismalli niin, että se ei edellytä kunnan osallistumisesta 
hankkeeseen. Muun muassa Hindersby-Bäckby Service Ab ja 
Vesilahden kunta ehdottivat, että myös kuntien rahoituskustannukset 
voisivat olla tukikelpoisia.  Useissa lausunnoissa arvioitiin, että kuntien 
jaottelu kolmeen maksuosuusluokkaan voi eriarvoistaa kuntia ja johtaa 
siihen, että laajakaistahankkeita toteutetaan vain niissä kunnissa, joissa 
maksuosuusluokka on pienin mahdollinen.  
 
Useat lausunnonantajat, kuten maa- ja metsätalousministeriö, Itä-Lapin 
kuntayhtymä, Lapin ELY, Pyhännän kunta, Kainuun liitto, Rovaniemen 
kaupungin, Kolarin kunta, Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä, 
Harvaan asutun maaseudun verkosto, Inarin kunta, Savukosken kunta 
ja Kuhmon kaupunki esittivät, että kuntien maksuosuuden määrittelyssä 
tulisi huomioida kuntien poikkeuksellisen pitkät etäisyydet, kuntien laajuus 
ja harva asutus, jotka nostavat laajakaistarakentamisen kustannuksia. 
Lieksan kaupunki katsoi, ettei esitysluonnos ota riittävästi huomioon 
kunnan todellista taloudellista tilannetta. Taajama-asteen käyttäminen 
kohtelee väärin erityisesti maantieteellisesti laajoja kuntia, joissa suuri osa 
väestöstä on keskittynyt taajamaan tai taajamiin, mutta merkittävä määrä 
kotitalouksia ja elinkeinotoimintaa on kuitenkin sijoittunut pitkien 
etäisyyksien päähän keskustataajamasta. Myös Suomen Kylät ry totesi 
lausunnossaan, että kaava on johdettu koko kuntaa kuvaavista mittareista 
kiinnittämättä huomiota luonnonolosuhteisiin ja rakennuskohteena olevan 
harvaan asutun maaseudun yhdyskuntamaatieteeseen. 

Valtiontuen määrä 
 

Valtaosa lausunnonantajista, muun muassa Savukosken kunta, Lapin 
ELY, Harvaan asutun maaseudun verkosto, Kemijärven kaupunki, 
Vesilahden kunnan, Nokian kaupunki, Keiteleen kunta, Hankasalmen 
kunta, Oulun kaupunki, Etelä-Karjalan liitto, Rovaniemen kaupunki, 
Siuntion kunta, Mikkelin kaupunki, Etelä-Karjalan Kylät ry, Petäjäveden 
kunta, Kymenlaakson Liitto ja Saaristoasiain neuvottelukunta totesivat 
lausunnoissaan, että laajakaistahankkeen toteuttamiseen varattu viiden 
miljoonan euron budjetti vuodelle 2021 on riittämätön. Useat 
lausunnonantajat katsoivat, että valtiontuen vuosittainen tarve 
laajakaistatavoitteiden toteuttamiseksi olisi selvästi suurempi. Useat 
lausunnonantajat esittävät riittäväksi määräksi 66 miljoonaa euroa 
vuosittain. Maaseutupoliitikan neuvoston sihteeristö ehdotti, että 
mahdollisuudet tukea laajakaistarakentamista myös valtion lainoina ja 
takauksina myönnettävinä valtion tukina arvioitaisiin.  
 
Lausunnon antaneista esimerkiksi Suomen kylät Ry, maa- ja 
metsätalousministeriö ja Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö 
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toivoivat, että laissa ilmaistaisiin yksityiskohtaisesti minkälaista mainittu 
julkinen tuki voisi olla. 

 
Vapaa-ajan asunnot tuen piiriin 

 
Valtaosa lausunnonantajista ehdotti, että lakiluonnoksesta poistetaan 
jaottelu vakituisiin ja  vapaa-ajan asuntoihin. Puumalan kunta korosti 
lausunnossaan, että loma-asunnot ovat yksi tärkeä kohderyhmä, joiden 
saaminen valokuituverkon piiriin parantaa toteuttavien hankkeiden 
kustannustehokkuutta ja lisää operaattoreiden kiinnostusta. Inarin kunta 
totesi, että matkailusesonkina kunnan väkiluku voi kaksinkertaistua. Myös 
seuraavat lausunnonantajat nimenomaisesti esittivät vapaa-ajan asuntojen 
liittämistä tukikelposiksi: Suur-Savon Sähkö Oy, Finnet-Liitto Oy, 
Petäjäveden kunta, Taipalsaaren kunta, Andelslaget Optowest, 
Pertunmaan kunta, Lapin ELY, Suomen Omakotiliitto ry, Parkanon 
kaupunki, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y., Keski-
Suomen liitto, Kemijärven kaupunki, Etelä-Savon kauppakamari, 
Mäntyharjun kunta, Keski-Pohjanmaan liitto, Saimaan Kuitu Oy, 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä, Järvi-Suomen kylät ry, 
Lapin liitto, Posion kunta, Juvan kunta, Pudasjärven kaupunki, Kolarin 
kunta, Etelä-Karjalan Kylät ry, Kymenlaakson Liitto, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Leader Länsi-Saimaa ry, Etelä-Karjalan Kärki-
LEADER ry, Harvaan asutun maaseudun verkosto, Kuusamon 
kaupunki, Etelä-Savon Yrittäjät ry ja Varsinais-Suomen liitto. 

 
Muut tukikelpoiset kustannukset 
  

Suuri osa lausujista esittivät, että teleyritysten mastojen valokuituyhteydet  
katsottaisiin tukikelpoisiksi pois lukien viimeisen sadan metrin osuus. Lisäksi 
ehdotusta esitettiin  muutettavan siten, että tuki kattaa kustannukset 
alueella, joka ulottuu sadan metrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä, josta 
tarjotaan nopeita laajakaistayhteyksiä kohtuulliseen hintaan. Netplaza Oy, 
Keski-Suomen liitto, Teuvan kunta, Rautjärven kunta, Juvan kunta, 
Mikkelin kaupunki ja Lieksan kaupunki ehdottivat, että tukikelpoisiksi 
kustannuksiksi pitäisi hyväksyä kaikki kustannukset, jotka ovat 
välttämättömiä liittymien toimittamiseksi hankealueella sijaitseville 
käyttäjille. Useat lausunnonantajat katsoivat lausunnoissaan, että 
tukikelpoisiksi kustannuksiksi pitäisi lukea myös hankealueelle palveluita 
tuottavat kytkimet ja tarvikkeet alle sadan metrin matkalta nopean 
laajakaistayhteyden liityntäpisteestä.  
 
Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö, Telia Finland Oyj  ja Suomen 
Kylät ry esittivät, että tuki kohdistetaan vain verkon passiivisiin rakenteisiin. 
 

Nopean laajakaistan määritelmä  
 
Suurimmassa osassa lasusuntoja kannatettiin tukikelpoisten yhteyksien 
määritelmään liittyvää symmetrisyysvaatimusta. Useat lausunnonantajat 
esittivät, että lakiesityksen nopean laajakaistan määritelmässä 
huomioitaisiin Euroopan unionin ja kansallisen digitaalisen infrastruktuurin 
strategian nopeustavoitteet. Muun muassa, Vihdin kunta, Suomen 
Omakotiliitto Ry, Isojoen kunta, Karijoen kunta, Teuvan kunta, 
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Kalajoen Kuitu Oy, Finnet-Liitto, Kurikan kaupunki, Pohjois-
Pohjanmaan litto, Kainuun liitto, Keski-Suomen liitto ja Pohjois-
Karjalan maakuntaliitto esittivät, että nopean laajakaistayhteyden 
määritelmään lisättäisiin mahdollisuus nostaa yhteysnopeus ehdotetusta 
100 megabitistä sekunnissa yhteen gigabittiin  sekunnissa. 
 
Muun muassa FiCom ry, Elisa Oyj ja Telia Finland Oy lausuivat, ettei 
nopean laajakaistan määritelmässä tulisi edellyttää yhteydeltä 
symmetrisyyttä, sillä edellytys uhkaisi tukiohjelman teknologianeutraaliutta. 
Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Palta totesivat lausunnossaan, 
että tuen on oltava teknologianeutraali, eikä se saisi aiheuttaa 
markkinahäiriöitä. Suomen Kiinteistöliitto Oy piti järkevänä, että tuen 
saanti ei riippuisi yhteyden toteuttamisessa käytettävästä teknologiasta. 
Tietoala ry totesi, että vaatimus symmetrisestä 100 Mbit/s –yhteydestä voi 
aiheuttaa lisäkustannuksia, joita loppukäyttäjät eivät ole valmiita 
maksamaan. 
 
 

Saatavuustarkastelu 
 
Lausunnon antaneista muun muassa Kurikan kaupunki, Karijoen kunta, 
Etelä-Karjalan liitto ja Saimaan Kuitu Oy korostivat lausunnoissaan, että 
saatavuustarkasteluiden tulisi antaa oikea ja totuudenmukainen kuva 
edistyksellisten yhteyksien tarjonnasta ja mahdollisista tulevista 
investoinneista. Monien lausunnonantajien, muun muassa Suomen 
Seutuverkot Ry:n ja Saimaan Kuitu Oy:n mukaan tulisi varmistaa, että 
markkina-analyysin kautta tullut tieto saatavuudesta pitää paikkansa. 
Useiden lausujien, muun muassa Pudasjärven kaupungin, Taivalkosken 
kunnan, Netplaza Oy:n, Suomen Seutuverkot Ry:n, Karijoen kunnan,  
Pudasjärven kaupungin ja Vihdin kaupungin mielestä 
saatavuustarkastelussa pitäisi painottaa EU:n tavoitteen mukaista 1000 / 
1000 Mbit/s saatavuutta.  
 
Useissa lausunnoissa esitettiin, että yhteyksien saatavuustarkastelu tulisi 
tehdä nopeiden verkkojen osalta kaksivaiheisesti siten, että ensin 
tarkistetaan yhteyksien saatavuus Liikenne- ja viestintäviraston Monitori-
palvelun kautta ja toiseksi tulevat investoinnit EU:n mukaisella julkisella 
kuulemisella. 
 
Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj toivat lausunnossaan esiin sen, että verkot 
suunnitellaan ensisijaisesti asiakaskysynnän mukaisesti. Alueellisten 
investointisuunnitelmien ennustaminen on lyhyempää kuin esitetty kolmen 
vuoden ajanjakso. Myös langattomat yhteydet tulisi huomioida markkina-
analyyseissa.  
 
Suomen Kuntaliitto ry totesi, että markkina-analyyseissä tulisi varmistaa, 
että markkina-analyyseissa ilmoitetut rakennussuunnitelmat ovat todellisia. 
Osa lausunnon antaneista  esitti, että operaattoreiden antamien 
rakentamisilmoitusten tulisi olla sitovia. 

 
Yhteisrakentaminen ja yleispalveluvelvoite 
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Kalajoen Kuitu Oy, Suomen kuntaliitto, Lapin liitto ja Suomen Internet-
yhdistys totesivat, yhteisrakentamista tulisi 

edistää tukiohjelman hankkeissa.  
 
Itä-Lapin Kuntayhtymä, Posion kunta ja Tietoala ry toi lausunnossa esiin, 
että laissa olisi hyvä ottaa huomioon tietoliikenneverkkojen tarjoajien 
yleispalveluperiaate.  
 

Tukihakemusten käsittely 
 

Keski-Suomen liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Keski-
Pohjanmaan liitto ja Kainuun liitto toivoivat maakuntaliitoille annettavien 
tehtävien hoitamiseksi lisäresursseja. Etelä-Savon maakuntaliitto, 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, ja Hankasalmen kunta esittivät, että 
hankkeiden kilpailutus, tukipäätös ja maksatukset ohjeistuksineen 
annettaisiin tehtäväksi hankkeita rahoittavalle viranomaiselle. Pohjois-
Pohjanmaan liitto kannatti, että liittojen rooli pysyy ennallaan. 
 
Muun muassa Lapin liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto, ja Pohjanmaan liitto katsoivat, ettei kunnalta ja 
maakunnan liitolta tulisi edellyttää  kohtuuttoman tarkkaa perusteltua 
selvitystä hankkeen arvioinnista ja alueen kehityksestä ennen markkina-
analyysia.  
 
Teuvan kunnan, Saimaan Kuitu Oy:n ja Suomen Seutuverkkojen, Etelä-
Karjalan liiton ja Kurikan kaupungin lausunnoissa tuotiin esiin, että 
laajakaistalain tukihakemusten ja loppuhakemusten käsittely on hidasta. 
Myös Suomen Kuntaliitto lausui, että tuen haku ja maksuprosessi olisi 
rakennettava sellaiseksi, että käsittely, päätös- ja maksuajat olisivat 
aiempaa nopeampia. Kalajoen kuitu Oy esitti, että tuen 
loppumaksatushakemuksen hakemusraportin tulisi voida lähettää 
hyväksytykseen osissa rakentamisalueittain, jolla nopeutettaisiin tuen 
maksatushakemuksen käsittelyä ja ruuhkaa.  
 
Napapiirin Energia ja Vesi Oy lausui, että hankealueiden tulisi olla riittävän 
suuria ja hankkeiden koordinaatiotehtävä tulee antaa maakuntaliitoille. 
Suur-Savon Sähkö Oy totesi lausunnossa, että riittävän suuret 
hankealueet antaisivat toimintavapautta ja ketteryyttä, sekä pienentäisivät 
byrokratian määrää.  
 

Ympäristövaikutusten arviointi 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esitti 
lausunnossaan ympäristövaikutusten tarkempaa arviointia kaapeleiden 
kaivuusta aiheutuvista vaurioista. Suomen Tieyhdistys ry esitti, että lakiin 
otettaisiin säädös kaivuutöiden laadukkaasta ja liikenneturvallisesta 
suorittamisesta valtionavustuksen yhtenä ehtona, jotta vältettäisiin 
yksityisteille ja alemmalle valtion tieverkolle kaivuutöistä aiheutuvat vauriot 
sekä pitää erittäin hyvänä ehdotettua säädöstä eri verkkojen sijoittamisesta 
yhteen ojaan. 
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Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely  
 
Oikeusministeriö huomautti lausunnossaan, että esitysluonnoksessa tulisi 
huomioida tarkasti tietosuoja-asetus. Perusteluissa tulisi käydä tarkemmin 
ilmi, mitä säännöksissä tarkoitetut tarvittavat tiedot käytännössä olisivat, 
sekä se, kuuluisiko tarvittaviin tietoihin missä määrin henkilötietoja. 
Tarvittavien tietojen tietosisältö tulisi pyrkiä luettelemaan laissa 
tyhjentävästi.  
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