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Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean
laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Suupohjan Seutuverkko Oy kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta kunnan
maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa.

Suupohjan Seutuverkko Oy rakentaa ja hallinnoi alueellista tietoliikenne verkkoa Etelä-Pohjanmaan
ja Pohjois-Satakunnan alueella. Yhtiö toimii tällä hetkellä kahdeksan kunnan alueella.

Suupohjan Seutuverkko Oy pitää̈ tärkeänä kaikkia niitä toimenpiteitä̈, joilla voidaan edistää
toimivien, tasalaatuisten ja huippunopeiden tietoyhteyksien toteutumista kaikkialle Suomeen.
Vastustamme esitettyä asetusluonnosta kunnan maksuosuudesta ja vastustamme jyrkästi esitettyä
asetusluonnosta nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa.
Näkemyksemme mukaan varsinkin asetusluonnoksessa mainittu vähimmäisnopeudesta tinkiminen
tarkoittaa harvemmin asuttujen alueiden kohdalla yhteysnopeuksien suurta luotettavuus ja
käytettävyys heikennystä. Tämä mahdollinen muutos korostaa maaseudun ja kaupunkiympäristön
eriarvoistumista.

EUROOPAN UNIONIN LAAJAKAISTATAVOITE
Euroopan Komission Strategia, Shaping Europe’s digital future löytyy osoitteesta
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitivedigital-single-market-towards-european-gigabit-society.
Lainaus Suomen Digitaalisen infrastruktuurin strategiasta:
”Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden mukaisesti eurooppalaisilla
kotitalouksilla niin kaupungeissa kuin maaseudullakin olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä,
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joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin
sekunnissa.”
”Kaikilla keskeisillä sosioekonomisilla toimijoilla, kuten kouluilla, yliopistoilla, tutkimuskeskuksilla ja
liikennekeskuksilla, sekä kaikilla julkisten palvelujen tarjoajilla, kuten sairaaloilla ja hallinnoilla, tulisi
olla mahdollisuus käyttää erittäin suuren kapasiteetin yhteyksiä, joiden avulla käyttäjät voivat siirtää
dataa 1 gigabitin tiedonsiirtonopeudella sekunnissa.”
SUOMEN LAAJAKAISTATAVOITE
Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan unionin
laajakaistatavoitteiden mukaisesti. Kansallinen digitaalisen infrastruktuurin strategia löytyy
osoitteesta https://www.lvm.fi/-/digitaalisen-infrastruktuurin-strategia-suomitietoliikenneverkkojen-karkimaaksi-984519.
HE 176/2009, yksityiskohtaiset perustelut, §11:
”Edistyksellisellä viestintäpalvelulla tarkoitetaan palvelua, jolla on useita samanaikaisia käyttäjiä ja
joka sen takia vaatii viestintäverkolta paljon välityskapasiteettia. Valtioneuvoston
laajakaistarahoitusta koskeneessa periaatepäätöksessä viitataan 100 Mb/s laajakaistayhteyksiin ja
tätä yhteysnopeutta olisikin siis pidettävä edistyksellisen viestintäpalvelun
vähimmäistasovaatimuksena. Muita edistyksellisen viestintäpalvelun ominaisuuksia ovat esimerkiksi
palveluiden symmetrisyys ja toimintavarmuus.”
Suupohjan Seutuverkko Oy ei halua hyväksyä sitä että vuonna 2020 tyydytään vähemmän
edistyksellisiin tavoitteisiin kuin vuonna 2009!
Nykyisen lakiehdotuksen asetusluonnos ei ole EU:n eikä Suomen tavoitteiden mukainen!
SUUPOHJAN SEUTUVERKKO OY:n MUUTOSEHDOTUKSET
Asetuksessa on muutettava ainakin seuraavat asiat:
-

Vähimmäisnopeus on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s

Tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa laajakaistayhteyden on toimittava häiriöttömästi ja
toteutuvan vähimmäisnopeuden on oltava saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä 90 Mbit/s
-

Yhteydet ovat symmetrisiä

-

Vähimmäisnopeus on voitava nostaa helposti 1Gbit/s/1Gbit/s nopeuteen.

-

Kaikkien kuntien maksuosuus on kymmenen prosenttia (10 %)

KUNTIEN RAHOITUSOSUUS
Ehdotetussa asetusluonnoksessa kuntien jakautuminen eri maksuosuusluokkiin ei ole
oikeudenmukainen. Valtion laajakaistatukiohjelman tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen
Manner-Suomen maaseuturahaston tukiohjelman eli niin sanotun kyläverkkotuen kanssa. Kuntien
kantokyky huomioiden kaikkien kuntien tukiosuus voisi olla esimerkiksi 10 % tukikelpoisista
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kustannuksista. Tämä takaisi kunnan sitoutumisen hankkeeseen, mutta olisi mahdollista kunnan
talouden puitteissa.
KIINTEÄ LANGATON LIITÄNTÄ (FWA)
Kiinteä langaton liitäntä ei täytä EU:n laajakaistatavoitteita vuodelle 2025, eikä siten myöskään
Suomen digitaalisen intrastruktuurin strategian tavoitteita. FWA ei mahdollista entistä tärkeämmäksi
tulevaa symmetrisyysvaatimusta. FWA ei myöskään huomio tulevaisuuden koko ajan kasvavia
tarpeita.
Lisäksi mobiiliteknologiat ovat osoittautuneet käytännössä lyhytikäisiksi. Valokuidun käyttöikä on
jopa 50 vuotta.
Suupojan Seutuverko Oy:llä ei ole mitään 5G:tä tai FWA:ta vastaan, mutta mielestämme ei ole
järkevä käyttää julkista tukea näiden toteuttamiseen – niitä rakennetaan joka tapauksessa
markkinaehtoisesti parhaillaan ympäri maatamme!
Suupohjan Seutuverkko Oy:n vaatimuksilla 2020 luvulla ei astuta yhteysnopeuksissa ja –laadussa
taaksepäin, vaan huomioidaan tulevaisuuden kasvavat tarpeet. Tällä varmistetaan
valokuiturakentamisen jatkuminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen laaja-alaisesti
tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti Suomessa ja myös haja-asutusalueilla 2020 luvulla.
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