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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien laajakaistarakentamisen
tukea
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja laajakaistarakentamisen tukea koskevasta
hallituksen esitysluonnoksesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laajakaistarakentamisen
tuesta ja kumottavaksi laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla. Ehdotettu laki
mahdollistaisi laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista.
Palta pitää tärkeänä, että kaupallisesti tarjolla olevat laajakaistayhteydet sekä suunnitelmat sellaisten
rakentamiseksi kartoitetaan ennen valtiontuen julkista hakumenettelyä, kuten luonnoksessa esitetään.
Tämä on edellytys sille, että hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti nopeita yhteyksiä rakennetaan
ensisijaisesti markkinaehtoisesti ja vasta toissijaisesti julkisen rahoituksen avulla.
Luonnoksessa pyritään määrittelemään nopea laajakaistayhteys, joka tarkoittaisi yhteyttä, joka pystyy
tarjoamaan 100 Mbit/s symmetrisen (siirtonopeus olisi yhtä suuri molempiin suuntiin) häiriöttömän
yhteyden tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa. Ongelmana tässä olisi, että se sulkee ei-symmetriset
yhteydet nopean laajakaistan ulkopuolelle. Symmetrisyyshän ei ole vaatimuksena esimerkiksi kaupunkija taajama-alueilla. Ottaen huomioon, että markkinalähtöistä kysyntää nopeille yhteyksille ei hajaasutusalueilla ole nykyiselläkään riittävästi, määritelmä asettaa tukiohjelman pienet resurssit tiukalle ja se
ei toteuttaisi teknologianeutraalisuuden periaatetta, sillä tällä hetkellä symmetriset 100 Mbit/s yhteydet
toteutetaan Suomessa valokuitutekniikalla ja kaapelitelevisioverkkoon pohjautuvilla laajakaistayhteyksillä.
Palta haluaa korostaa, että Suomen erinomaisest toimivat viestintäverkot on kyetty rakentamaan
markkinaehtoisesti ja pandemiakriisin aikana yhteydet ovat toimineet erinomaisesti. Investoinnit ovat
pysyneet hyvällä tasolla ja pysyvät jatkossakin. Vuonna 2018 teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat
810 miljoonaa euroa ja investointiaste 23 prosenttia. 5G -teknologia tarjoaa uusien investointien lisäksi
myös kuluttajille uusia mahdollisuuksia, kuten kiinteän langattoman laajakaistan (Fixed Wireless Access)
ratkaisuja. Siitä syystä viestintäpolitiikan tulisi edistää teknologianeutraalisuutta – kuluttajat ja markkinat
valitsevat otetaanko tarvittavat yhteydet kiinteän laajakaistan, mobiiliverkon tai esimerkiksi kiinteän
langattoman laajakaistan avulla.
Laajakaistaliittymien kysynnän kasvattamisen tukemiseksi tulisi pohtia myös muita toimenpiteitä. Tuen
kohdistaminen suoraan kuluttajalle esimerkiksi kotitalousvähennyksen muodossa ja sen ulottaminen
oman tontin ulkopuolelle tehtäviin töihin olisi merkittävä investointeja kiihdyttävä ja uusia työpaikkoja
luova mekanismi.
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