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laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 5 ja

6 §, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 4 momentti ja 13 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 § laissa 538/2010
ja 13 § osaksi laissa 538/2010, sekä

lisätään 15 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §

Valtioneuvoston päätös tuen jakautumisesta

Valtioneuvosto voi päättää valtion tuen ja-
kautumisesta maakunnittain saatuaan tarvitta-
vat maakunnalliset hankeohjelmat sekä Vies-
tintäviraston lausunnon niistä. Valtioneuvos-
to voi myös päättää, että tuki ei jakaudu
maakunnittaisina kiintiöinä.

6 §

Valtion tuen julkinen hakumenettely

Sen jälkeen kun valtioneuvosto on tehnyt
5 §:ssä tarkoitetun päätöksen ja Viestintävi-
rasto on tehnyt maakunnan hankeohjelmaan
sisältyvästä hankkeesta markkina-analyysin,
maakunnan liiton tehtävänä on julistaa hank-
keeseen liittyvä valtion tuki julkisesti haetta-
vaksi. Hakumenettelyn tulee olla kaikille
avoin, tasapuolinen ja syrjimätön. Tuen ha-
kuajan tulee olla kohtuullinen hankkeen laa-
juudesta riippuen, kuitenkin vähintään neljä
viikkoa.

Tukihakemus on tehtävä kirjallisesti maa-
kunnan liitolle, ja siinä tulee olla ainakin
seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) viestintäverkon rakentamissuunnitelma;
2) haettavan valtion tuen enimmäismäärä;
3) selvitys tarjottavien liittymien määrästä

sekä hinnasta ja muista ehdoista, joilla vies-
tintäpalveluita suunnitellaan tarjottavan käyt-
täjille näiden vakinaisessa asuin- tai sijainti-
paikassa;

4) hankkeen aikataulu;
5) selvitys yhteisrakentamisesta muiden

yhdyskuntaa palvelevien johtojen ja raken-
nelmien asentamisen yhteydessä;

6) yrityksen liiketoimintasuunnitelma tai
muu kuvaus yrityksen toiminnasta sekä mak-
suvalmius- ja kannattavuuslaskelma.

7 §

Tukihakemus Viestintävirastolle

— — — — — — — — — — — — —
Tukihakemuksessa on lisäksi oltava haki-

jan selvitys siitä, mitä muuta julkista tukea
hän on saanut hankkeeseen. Julkisella tuella
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tarkoitetaan tällöin Euroopan unionin, valtion
tai muun julkisyhteisön myöntämää rahoi-
tusta tai muuta vastaavaa etuutta.

8 §

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa tarkoitettua valtion tukea voi-

daan myöntää vain, jos tuen myöntämisellä ei
arvioida olevan muita kuin vähäisiä kilpailua
ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaiku-
tuksia eikä Euroopan komissio vastusta tuen
myöntämistä. Tukea ei voida myöntää siltä
osin kuin julkisen tuen osuus hankkeesta ylit-
tää Euroopan komission hyväksymän tuen
enimmäismäärän.

13 §

Tuen maksamisen erityiset edellytykset

Tuen hakijan hakemuksesta hänelle myön-
netystä valtion tuesta voidaan maksaa 50 pro-
senttia sen jälkeen, kun tukipäätös on tehty.
Tuen jäännöserän maksamisen edellytyksenä
on, että laajakaistahanke on valmistunut ja
että tuen saaja on esittänyt Viestintävirastolle
hyväksyttävän selvityksen kaikista tukikel-
poisista kustannuksista.

Tässä laissa tarkoitettua valtion tukea ei
voida maksaa, jos Euroopan komissio on teh-
nyt päätöksen Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa

tarkoitetun tuen takaisinperimisestä ja sen no-
jalla tuen hakijalle on annettu eräiden valtion
tukea koskevien Euroopan yhteisöjen sään-
nösten soveltamisesta annetun lain
(300/2001) 1 §:ssä tarkoitettu takaisinperin-
nän täytäntöönpanoa koskeva päätös, jota
tuen hakija ei ole noudattanut. Viestintävi-
rasto voi pyytää tuen saajalta vakuutuksen,
ettei tuen maksamiselle ole tässä momentissa
tarkoitettua estettä.

15 §

Tietojen luovutusvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Jos teleyritys ei liikenne- ja viestintäminis-

teriön tai Viestintäviraston pyynnöstä huoli-
matta kerää tai luovuta 1 momentissa tarkoi-
tettuja tietoja, eikä kehotuksesta huolimatta
kohtuullisessa, vähintään kuukauden määrä-
ajassa oikaise menettelyään, Viestintävirasto
voi velvoittaa teleyrityksen korjaamaan vir-
heensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehos-
teeksi voidaan asettaa uhkasakko. Uhkasa-
kosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä mar-
raskuuta 2012. Lain 6 §:n 2 momenttia,
7 §:ää, 8 §:n 4 momenttia ja 13 §:ää ei sovel-
leta hankkeisiin, joihin liittyvän tuen maa-
kunnan liitto on julistanut haettavaksi ennen
tämän lain voimaantuloa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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