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VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNNAN MAKSUOSUUDESTA JA
NOPEAN LAAJAKAISTAYHTEYDEN VÄHIMMÄISNOPEUDESTA
LAAJAKAISTAHANKKEESSA ANNETUN VALTIONEUVOSTON
ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
1. JOHDANTO
Suomessa laajakaistainfrastruktuurin rakentamista on tuettu vuodesta 2010 Nopea laajakaistatukiohjelmalla. Tukiohjelmaa jatkettiin vuoden 2021 alusta lailla laajakaistarakentamisen tuesta
(1262/2020, jäljempänä laajakaistatukilaki), joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Laki mahdollistaa laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Lain 8 §:n 3 momentin
nojalla annettiin keväällä 2021 uusi valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean
laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa, joka tuli voimaan 15.3.2021.
2. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetut muutokset perustuvat EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muutoksiin
(EU) 651/2014 (jäljempänä ryhmäpoikkeusasetus). Voimassa oleva laajakaistatukilainsäädäntö
on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen, eli se täyttää myös EU:n valtiontukisääntöjen
edellytykset. Ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetään muun muassa laajakaistainfrastruktuurin
tukemista koskevista edellytyksistä. Euroopan komissio on uudistanut asetusta 3.8.2021 voimaan tulleella muutosasetuksella (EU) 1237/2021, jossa se on tehnyt muutoksia myös laajakaistainfrastruktuurin tukemisen edellytyksiin. Muutosten myötä muun muassa tuettavan laajakaistaverkon vähimmäisnopeudet ovat nousseet, minkä vuoksi asetuksen 2 §:ää joudutaan
muuttamaan. Laajakaistatukilain muutokset tehdään asetusmuutoksen kanssa samanaikaisesti,
jotta laajakaistatukilainsäädäntö kokonaisuudessaan saadaan muutettua EU:n valtiontukisäännösten mukaiseksi. Ryhmäpoikkeusasetus edellyttää, että muutokset on saatettava kansallisesti
voimaan kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaan tulosta, eli viimeistään 3.2.2022.
Ryhmäpoikkeusasetuksen säännösten mukaisesti Suomessa ei voisi tukea enää aiemmasta tukiohjelmasta poiketen kiinteitä langattomia verkkoja, joten asetuksen sääntely muutettaisiin
koskemaan ryhmäpoikkeusasetuksessa säädettyjen, vain kiinteälle verkolle asetettujen vähimmäisnopeuksien mukaiseksi.
2. YKSITYISKOHTAINEN SISÄLTÖ
2 § Nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeus
Asetuksen 2 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laajakaistatukilaissa tarkoitettua nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeutta nostettaisiin. Ehdotetun 1 momentin mukaan laajakaistayhteyden vähimmäisnopeus olisi 300 megabittiä sekunnissa saapuvassa liikenteessä (download) ja 100 megabittiä sekunnissa lähtevässä liikenteessä (upload). Laajakaistayhteyden tulisi siten kyetä vähintään näihin nopeuksiin. Muutos perustuu ryhmäpoikkeusasetuksen uuteen 52 artiklan 3 kohdan b-kohtaan, jonka mukaisesti kiinteän laajakaistaverkon käyttöönotto kotitalouksien ja sosioekonomisten vaikuttajien yhdistämiseksi alueilla, joilla ei ole
luotettavasti vähintään 100 Mbit/s siirtonopeuteen verkosta käyttäjälle kykenevää verkkoa tai
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joilla ei ole uskottavasti suunniteltu otettavaksi tällaista verkkoa käyttöön asetuksen määrittämän aikataulun sisällä, tuetun verkon on turvattava nykyisiin tai uskottavasti suunnitteilla oleviin verkkoihin verrattuna vähintään kaksinkertaiset siirtonopeudet verkosta käyttäjälle ja käyttäjältä verkkoon, ja sen on pystyttävä luotettavasti tarjoamaan vähintään 300 Mbit/s siirtonopeuksia verkosta käyttäjälle ja vähintään 100 Mbit/s siirtonopeuksia käyttäjältä verkkoon (tavoitearvoja).
Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi 2 §:n 2 momentti, jossa säädetään tavanomaisissa ruuhkaaikaolosuhteissa laajakaistayhteyden toteutuvasta vähimmäisnopeudesta. Uudessa tukiohjelmassa on mahdollista tukea ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vain kiinteitä yhteyksiä, eli
käytännössä valokuitua. Täten erillistä säännöstä ruuhka-aikojen vähimmäisnopeudesta ei
enää tarvittaisi, koska valokuidulla voidaan toteuttaa jo itsessään tasalaatuinen nopea yhteys.

3. ASIAN VALMISTELU
Esitys on valmisteltu liikenne-ja viestintäministeriössä virkatyönä ja se on ollut lausuttavana
lausuntopalvelu.fi:ssa yhdessä laajakaistatukilain muutosten kanssa X.X.XXXX-X.X.XXXX
välisenä aikana.

4. VOIMAANTULO
Asetusmuutoksen ehdotetaan tulevan voimaan X päivänä Xkuuta 2022.
Lisäksi ehdotetaan, että laajakaistahankkeeseen, jolle Liikenne- ja viestintävirasto on antanut
tukipäätöksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan asetuksen voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

