
Valtioneuvoston periaatepäätös

LAAJAKAISTA YHTEYKSIEN KEHITTÄMISEN TARKISTAMISESTA

EU-tukien maksatusaikojen pidentäminen

Euroopan unioni edellyttää, että ohjelmakauden 2007-2013 EU:n maaseuturahastoa koske-
vat maksuhakemukset toimitetaan EU:lle vuoden 2015 loppuun mennessä. Nykyisten kansal-
listen ohjeiden mukaan ELY-keskusten myöntämissä hankkeissa hankkeiden kustannusten on 
tullut aiheutua 31.12.2014 mennessä ja tuen hakijoiden on tehtävä maksuhakemukset ELY-
keskuksiin 30.4.2015 mennessä. Asetettu kansallinen aikataulu on haasteellinen monien hank-
keiden loppuun saattamisen kannalta ja on vaarana, että hankkeita jää kesken eikä kaikkea 
myönnettyä tukea voida maksaa. On tärkeää, että EU:n maaseuturahaston tuki tulisi käytettyä 
kokonaisuudessaan, ettei jo myönnettyä EU-tukea tarvitse palauttaa takaisin Euroopan unio-
niin.

1 Laajakaistahankkeen 22 % kuntien tukien hakemisen kansal l ista  oh-
jeistusta muutetaan s i ten,  että  verkkojen rakennusaikaa jatketaan vuo-
den 2015 rakennuskauden loppuun ast i  ja  maksuhakemusten jättöaikaa 
vuoden 2015 loppupuolel le .

Riittävien resurssien takaaminen Viestintävirastolle 

Viestintäviraston riittävistä henkilöresursseista ja rahoituksesta tulee huolehtia, jotta kaikki 
nykyisen ja esitetyn uuden valtuuden mukainen käytettävissä oleva tuki pystytään myöntä-
mään. Viestintävirastolle tähän mennessä myönnetty rahoitus hankkeeseen liittyvien tehtävien 
hoitamiseen päättyy vuoden 2015 lopussa. Hankkeen myöntöpäätösten tekeminen kuitenkin 
jatkuu vuoteen 2017 saakka ja Viestintäviraston tulee huolehtia maksatuksista vuoden 2019 
loppuun asti sekä valvoa hankkeita 10 vuoden ajan viimeisestä maksatuksesta. Hallinnoinnin 
ja valvonnan rahoitustarve on 500 000 euroa vuodessa vuosille 2016-2018 sekä edelleen 
hankkeen valvontaan 150 000 euroa vuodessa vuosille 2019-2028.

2 Kevään 2015 kehyspäätöksen yhteydessä otetaan kantaa laajakaista-
hankkeen hal l innoinnin ja  valvonnan tarvitsemaan rahoitukseen.

Kohtuulliset hallinnolliset maksut ja sijoitusehdot

Tietoyhteiskunnan kehityksen myönteiset vaikutukset kansatalouden kehitykselle pyritään 
maksimoimaan muun muassa pitämällä verkkojen rakentamiseen liittyvät hallinnolliset mak-
sut mahdollisimman alhaisina ja kaapeleiden sijoitusehdot kohtuullisina. Julkisin verovaroin 
rakennetut liikenneväylät on nähtävä ”infrakäytävinä”, joihin tietoliikennekaapelit on voitava 
sijoittaa yhteiskunnan kokonaiskustannuksia optimoiden.

3 Tietol i ikenneinfrastruktuurin rakentamista edistetään pitämällä  hal-
l innol l is ista  maksuista aiheutuvat  kustannukset  mahdoll is imman alhai-
s ina ja  kaapeleiden s i joitusehdot  kohtuul l is ina.
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Loppuarviointi

Hankkeen päätyttyä arvioidaan hankkeen onnistumista ainakin asetettujen tavoitteiden, työl-
lisyysvaikutusten, kuntien vetovoimaisuuden, digitaalisten palvelujen tarjonnan ja kysynnän 
sekä hankkeen sosio-ekonomisten vaikutusten osalta.

4 Laajakaista kaiki l le  2015-hankkeesta laaditaan loppuarvioint i  hank-
keen päätyttyä.
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