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Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean
laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Posion kunnan lausunto asetukseen liittyen

Kuntien omarahoitusosuus tulisi poistaa. Mikäli kunnalla ei ole mahdollisuutta rahoittaa hankkeita,
joutuvat Suomen kansalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan. Valtion tuki tulee nostaa mielellään
samalle tasolle, kuin maaseuturahaston kyläverkkohankkeille myöntämä tuki (70 %). Näin voitaisiin
eri tukimahdollisuuksia käyttää joustavasti ja ne olisivat tukiehdoiltaan hyvin samankaltaisia. Kunnat
voisivat lisäksi halutessaan osallistua ryhmäpoikkeusasetuksen puitteissa hankkeiden tukemiseen,
julkinen tuki kun voi olla enintään 100% tukikelpoisista kustannuksista. Tämä parantaisi harvaan
asuttujen alueiden hankkeiden toteutumista ja kannattavuutta.

Kaikkein laajimpien harvaanasuttujen kuntien laajakaistan rakentamiseen tulisi tehdä erillisratkaisu.
Vain näin voidaan turvata kuntien ja asukkaiden tasapuolinen kohtelu ja rakentaa laajakaista
kaikkien saataville myös harvaan asutuilla alueilla.

Kertynyt ylijäämä on kirjanpidollinen laskennallinen tunnusluku, eikä kuvaa kunnan rahoituksellista
asemaa kantaa ja rahoittaa investointeja.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen edellyttää toimivia tietoliikenneyhteyksiä myös julkisen
sektorin palvelutoiminnassa. Tästä syystä Posion kunta esittää, että valtio kantaisi riittävän vastuun
kriittisen infrastruktuurin rakentamisesta myös harvaan asutuille alueille.
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Nopean laajakaistan vähimmäisnopeus

Aiemassa lakiluonnoksessa lähtökohtana oli Marinin hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti, että
tukea voitaisiin myöntää nopeiden laajakaistayhteyksien eli vähintään symmetrisen, nopeudeltaan
100 Megabittiä sekunnissa mahdollistavien yhteyksien rakentamiseen. Nyt käsiteltävänä olevassa
esityksessä tukiohjelman ehtoja muutettaisiin siten, että tukikelpoiselta nopealta
laajakaistayhteydeltä ei vaadittaisi enää lataus- ja lähetysnopeuden symmetrisyyttä. Tuettavien
laajakaistayhteyksien pitäisi kuitenkin edelleen olla edistyksellisiä ja tasalaatuisia myös ruuhkaaikaolosuhteissa.

Tässä esityksessä on myös tukikelpoisuutta laajennettu langattomiin paikallisiin toteutuksiin ja
miniminopeuksien ja laadun osalta ollaan menossa taaksepäin. Nopeusvaatimuksista ei pidä tinkiä
esityksen mukaisesti, kun hallitusohjelmassa on sitouduttu 100megaan ja 1gigan nousuun. EU:n
vuoden 2025 tavoitteena on, että kaikilla olisi mahdollista saada käyttöönsä 100megan yhteys, joka
on nostettavissa 1gigaan ja nykyinen esitys ei edistä EU:n tavoitteen saavuttamista. Sinällään
symmetrisyys ei ole välttämätön, jos paluusuunnankin nopeus on tulkittavissa edistykselliseksi eli
vähintään 100megaa. Operaattorit myyvät tällä hetkellä kuluttajille esimerkiksi 300/100megaa tai
1000/500megan liittymiä eli epäsymmetrisiä, mutta paluusuunnan nopeus kuitenkin aiemman lain
mukaisesti 100megaa (vuoden 2009 taso edistyksellisestä viestintäpalvelusta). Ei voi olla niin, että
jos vuonna 2009 katsottiin edistykselliseksi nopeudeksi 100megaa niin vuonna 2020 se olisi vain
21megaa.
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