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Perustiedot 

Hankkeen nimi 
(HE/asetus/strategia; suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi) 

Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja 
nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta 
laajakaistahankkeessa 

Toimielimen/strategian tyyppi  

VAHVA-numero VN/20396/2020 

Hankeikkuna-tunniste  

 
Aikataulu 

Hankkeen asettamispäivä 17.11.2020 

Hankkeen toimikausi  

Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa 11/2020 

 Arviomuistio mahdollisista 
säädösvalmistelutarpeista 

 

Johtopäätökset 
esivalmistelusta 

 

Kuulemistilaisuus  

Dispositio asetuksesta 11/2020 

Luonnos taustasta (johdanto, 
nykytila, valmistelu) 

 

Pykäläluonnokset ja 
säädösperustelut 

11/2020 

Luonnos vaikutusten 
arvioinneista 

11/2020 

Luonnos 
säätämisjärjestyksestä 

 

HE/asetus-luonnoksen 
johtoryhmäkäsittely ennen 
lausuntokierrosta 

11/2020 

käynnissä HE/asetus -luonnos 
lausuntokierroksella 

11-12/2020 

 Lausuntotiivistelmä 12/2020 

Osaston johtoryhmän puolto 12/2020 

Virkamiesjohtoryhmä 12/2020 

Ministerin hyväksyntä 12/2020 

Ministerityöryhmä  

Laintarkastus 12/2020 

Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

12/2020 

Rahakuntakäsittely  

Valtioneuvostokäsittely 1/2021 

Eduskuntakäsittely alkaa  

TP vahvistaa lain  

päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo 1/2021 
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Kuvaus 

Asiasanat laajakaista, valtiontuki 

Tavoitteet  
 

Säädöshankkeen tavoitteena on mahdollistaa myös 
niiden kuntien osallistuminen laajakaistatukiohjelman 
hankkeisiin, joille laajakaistahankkeiden rahoittaminen 33 
prosentilla tukikelpoisista kustannuksista aiheuttaisi 
kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Lisäksi 
asetusluonnoksen tavoitteena on määritellä hallituksen 
esityksessä tarkoitetulle nopealle laajakaistayhteydelle 
vähimmäisnopeus, jolla hallituksen esityksen mukaiset 
edistyksellisen ja tasalaatuisen yhteyden vaatimukset 
voidaan täyttää. 

Nykytilanne tai lähtökohdat  
(miksi hanke on käynnistetty?) 

Säädöshanke liittyy hallituksen esitykseen 
laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp), jossa 
esitetään laajakaistarakentamisen tukea koskevan lain 
säätämistä sekä voimassaolevan laajakaista-
rakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 
kumoamista. Lain tavoitteena olisi jatkaa vuosien 2010-
2018 Nopea laajakaista -tukiohjelmaa. Tukiohjelman 
ehdot säilyisivät pääosin ennallaan. Jatkossa 
tukikelpoiselta yhteydeltä ei vaadittaisi enää symmetristä 
nopeutta, joten yhteydet voitaisiin toteuttaa kiinteän 
laajakaistan lisäksi myös esimerkiksi kiinteillä 
langattomilla yhteyksillä. 
 
Hallituksen esityksen mukaan kunnat osallistuisivat 
laajakaistahankkeen kustannuksiin maksamalla 33 
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Lailla kuitenkin 
mahdollistettaisiin, että osa kunnista voisi osallistua 
hankkeeseen maksamalla 8 tai 22 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista, jos hankkeeseen 
osallistuminen muuten aiheuttaisi kunnalle kohtuuttoman 
taloudellisen rasitteen. Hallituksen esityksen mukaan 
kriteereinä arviointia tehtäessä käytettäisiin kunnan 
taloudellista kantokykyä sekä väestönmäärää ja taajama-
asetetta. Lakiesityksen mukaan kriteerien 
laskentaperusteista ja painokertoimista, joiden perusteella 
kuntakohtainen maksuosuus määräytyy, annetaan 
tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella. 
 
Hallituksen esityksen mukaan tukea voitaisiin myöntää 
sellaisten nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen, 
jotka pystyvät tarjoamaan edistyksellisen ja tasalaatuisen 
yhteyden myös tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa. 
Tukikelpoisia olisivat pysyviin ja vapaa-ajan asuntoihin 
sekä yritysten ja julkishallinnon toimipaikkoihin 
toimitettavat liittymät. Valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin laissa tarkoitetun nopean 
laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta. 
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Vaikutukset ja hyödyt Säädöshankkeen tavoitteena on mahdollistaa 
mahdollisimman monen kunnan osallistuminen 
laajakaistatukiohjelmaan huomioimalla kunnan 
taloudellinen kantokyky sen maksuosuuden 
määrittämisessä. Tavoitteena on myös määritellä 
hallituksen esityksen mukaisen tukikelpoisen nopean 
laajakaistayhteyden vähimmäisnopeus. 

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Säädöshanke liittyy hallituksen esitykseen 
laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp), joka 
liittyy laajakaistatukiohjelman jatkamiseen. 
Säädöshankkeen tavoitteena on mahdollistaa sellaisten 
kuntien osallistuminen laajakaistatukiohjelman 
hankkeisiin, joille laajakaistahankkeiden rahoittaminen 33 
prosentilla tukikelpoisista kustannuksista aiheuttaisi 
kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Valtioneuvoston 
asetuksessa annettaisiin lakia tarkemmat säännökset 
laskentaperusteista ja painokertoimista, joiden perusteella 
kuntakohtainen maksuosuus määräytyisi. Asetuksessa 
säädettäisiin jatkossa myös laajakaistayhteyksien 
vähimmäisnopeudesta. 

Tilannekuvaus  

 
Yhteydet 

Suhde hallitusohjelmaan; 
toimenpidealue 

Kestävän talouden Suomi  

Hiilineutraali ja 
luonnonmonimuotoisuuden 
turvaava Suomi 

 

Suomi kokoaan suurempi 
maailmalla 

 

Turvallinen oikeusvaltio Suomi  

Elinvoimainen Suomi Kyllä 
Luottamuksen ja tasa-arvoisten 
työmarkkinoiden Suomi 

 

Oikeudenmukainen, osallistava 
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 

 

 

Käsittely 

Kiireellinen  
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Budjettilaki  

KUTHANEK  

Lainsäädännön arviointineuvosto  

OKV:n tarkastus  

Hallituksen esityksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Eduskunnan vastauksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Säädösnumero (täytetään Hankeikkunassa) 

 

Henkilöt ja työryhmät 

Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa)  

Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa)  

Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   

   

 

Taloustiedot 

Budjetti (€)  

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 Katariina Vuorela, Aino Koskinen 

Tukivirkamies  

Säädöksen tekninen valmistelija Jenna Pöllänen 

 

Viestintä 

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

 

Sidosryhmätoiminta 

Asianosaisten kuuleminen Asetusluonnoksesta pyydetään lausunnot 
sidosryhmiltä. Lisäksi arvioidaan tarve järjestää 
sidosryhmätilaisuuksia 

Muu vuorovaikutus  

 

Jälkiarviointi 
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Arvioinnin alustava 
toteuttamisajankohta 

 

Jälkiarviointia ei toteuteta  

 

Muuta 

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

Huomautuksia  

Päivämäärä  

 

Säädöshankepäätöksen käsittely 

Osaston johtoryhmän puolto  

Virkamiesjohtoryhmän puolto  

Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

 

 


