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laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 8 §:n

2 momentti seuraavasti:

8 §

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kunnan

maksuosuus on kahdeksan tai 21,78 prosent-
tia niissä kunnissa, joille laajakaistahankkeen
rahoittaminen muutoin muodostaisi kohtuut-
toman taloudellisen rasitteen kunnan talou-
dellinen kantokyky, laajakaistahankkeen laa-
juus ja tekninen toteuttamistapa, kunnan asu-
kastiheys sekä hankkeen kunnan väestömää-
rään suhteutettu rakentamiskustannus huo-
mioon ottaen. Valtion tukea myönnetään
näissä tapauksissa vastaavasti korotettuna,
kuitenkin enintään 58 prosenttia hankkeen
tukikelpoisista kustannuksista, jos kunnan
maksuosuus on kahdeksan prosenttia, ja enin-
tään 44,22 prosenttia, jos kunnan maksu-
osuus on 21,78 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asu-
tusalueilla annetun lain 6 ja 6 a §:n mukai-
sessa hakumenettelyssä ennen tämän lain voi-

maantuloa valituksi tulleelle voidaan myön-
tää valtion tukea lain mukaisesti myös siinä
tapauksessa, että hanke toteutetaan kunnassa,
jonka hankkeisiin on aikaisemmin ollut mah-
dollista myöntää tukea kumotun maaseudun
kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun
lain (1443/2006) nojalla. Näitä hankkeita
koskeva tukihakemus on tehtävä Viestintävi-
rastolle laajakaistarakentamisen tuesta haja-
asutusalueilla annetun lain 7 §:n mukaisesti.
Näihin hankkeisiin sovelletaan myös, mitä
tämän lain 8 §:n 2 momentissa säädetään
21,78 prosentin maksuosuuden kunnista.

Jos tuen hakija on saanut kumotun maa-
seudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
annetun lain nojalla tehtyyn tukihakemuk-
seensa kielteisen tukipäätöksen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksesta ja kieltei-
nen tukipäätös johtuu tukikiintiön täyttymi-
sestä, hankkeen tukikelpoisia kustannuksia
ovat laajakaistarakentamisen tuesta haja-asu-
tusalueilla annetun lain 11 §:n 1 momentin 1
kohdasta poiketen myös ne kustannukset,
jotka ovat syntyneet edellä mainitun tukiha-
kemuksen vireilletulon jälkeen, mutta ennen
Viestintävirastolle tämän lain perusteella teh-
tävää tukihakemusta. Jos tukea tällaisessa ta-
pauksessa haetaan Viestintävirastolta edellä
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tässä momentissa tarkoitettuihin tukikelpoi-
siin kustannuksiin, hakemus on tehtävä viipy-
mättä ja joka tapauksessa viimeistään kuuden

kuukauden kuluessa tämän lain voimaantu-
losta.
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