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HANKE-EHDOTUKSELLE ASETETUT VAATIMUKSET
Laajakaistahankkeeseen voidaan myöntää laissa (1262/2020) tarkoitettua valtiontukea vain alueelle,
jolla ei ole nopeita laajakaistayhteyksiä ja jolle niitä ei todennäköisesti rakenneta kaupallisin ehdoin
seuraavan kolmen vuoden aikana.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija sitoutuu kaikkiin tässä pyynnössä esitettyihin sekä
laissa kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020) ja Valtioneuvoston asetuksessa kunnan
maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa
(203/2021) sekä kyseisen asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen muuttamisesta (1184/2021)
määriteltyihin ehtoihin. Näistä keskeisimpiä ovat:







Hakija sitoutuu tarjoamaan tuen avulla rakennettuja lain ja määräysten mukaisia verkko- ja
viestintäpalveluita vähintään kymmenen vuoden ajan tuen viimeisen erän maksamisesta
lukien
Hakija sitoutuu luovuttamaan seitsemän vuoden ajan tuen viimeisen erän maksamisesta
kohtuulliseen hintaan ja syrjimättömin ehdoin muille teleyrityksille käyttöoikeuden tuen
avulla rakennettuun sellaiseen viestintäverkkoon, verkkoelementtiin ja verkon kapasiteettiin,
joka ei ole tuen saajan omassa käytössä tai tarpeen sen omaa kohtuullista tulevaa tarvetta
varten. Näyttötaakka hinnoittelun kohtuullisuudesta ja ehtojen syrjimättömyydestä on
hankehakemuksen tekijällä.
Hakija sitoutuu julkaisemaan seitsemän vuoden ajan tuen viimeisen erän maksamisesta
palvelun toimitusehdot ja muut käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuden kannalta
merkitykselliset tiedot verkkosivuillaan.
Tuetussa verkossa tarjottavien laajakaistayhteyksien vähimmäisnopeus on saapuvassa
liikenteessä 300 megabittiä sekunnissa ja lähtevässä liikenteessä 100 megabittiä sekunnissa.
Halutessaan hanke-esityksen tekijä voi asettaan hankkeelle tilaajamääräehdon.
Tilaajamääräehdolla tarkoitetaan verkon toteuttamisen ehdoksi asetettavaa palvelun
käyttäjiksi liittyvien tilaajien vähimmäismäärää. Mikäli asetettu ehto ei täyty
hankehakemuksessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä, tarjoaja voi vetäytyä hankkeesta.
Tilaajamäärä ehto ei kuitenkaan saa olla yli 50 prosenttia näissä asiakirjoissa esitetystä
hankealueella olevien vakituisten asuinkuntien ja loma-asuntojen yhteenlasketusta määrästä
tai hakemus hylätään.

HANKE-EHDOTUKSEN LAATIMINEN
Hanke-ehdotus on tehtävä kirjallisesti annettujen ohjeiden mukaisesti ja siinä tulee olla ainakin
seuraavat tiedot ja selvitykset:


Tuenhakijan perustiedot, sisältäen ainakin
o tuenhakijan nimen
o tuenhakijan palveluksessa olevien työntekijöiden määrän,
o vuosiliikevaihdon ja
o taseen loppusumman
o tuenhakijan omistussuhteet, kuten mahdollisen julkisomistuksen ja tiedon sen
osuudesta













Viestintäverkon rakentamissuunnitelma ja sen toteuttamista rajoittavat ehdot
o alustava rakentamissuunnitelma
o kuvaus siitä miten verkko liittyy yleiseen viestintäverkkoon ja sen palveluihin
o hankkeelle asetettava tilaajamääräehto (prosentteina näissä asiakirjoissa esitetystä
vakituisten asuinkuntien ja vapaa-ajanasuntojen kokonaismäärästä)
o määräaika tilaajaehdon täyttymiselle
o määräaika milloin verkon rakentaminen viimeistään alkaa
o määräaika mihin mennessä verkko on viimeistään kokonaisuudessaan valmis
Selvitys laajakaistahankkeeseen liittyvistä kustannuksista ja haettavan valtiontuen
enimmäismäärä
Selvitys mahdollisesta muusta tuesta. Lain mukaan laajakaistahankkeelle voi kohdistua
julkista tukea enintään 100 prosenttia laajakaistahankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
Sallitun määrän ylittävä muu julkinen tuki vähennetään tämän lain perusteella myönnettävän
valtiontuen määrästä siten, ettei julkisen tuen enimmäismäärä ylity. Valtiontukea ei
myönnetä samoihin kustannuksiin, joihin on jo myönnetty muuta julkista tukea.
Selvitys tarjottavien liittymien määrästä sekä hinnasta ja muista ehdoista, joilla
viestintäpalveluita suunnitellaan tarjottavan tilaajille näiden asuin- tai sijaintipaikassa
Laajakaistahankkeen aikataulu sekä tieto siitä kuinka pitkäksi aikaa tarjoaja sitoutuu
tarjoamaan palveluja tilaajalle (vuosina) tuen viimeisen erän maksamisesta lukien;
Selvitys yhteisrakentamisesta muiden yhdyskuntaa palvelevien johtojen ja rakennelmien
asentamisen yhteydessä;
Tuenhakijan liiketoimintasuunnitelma tai muu kuvaus yrityksen toiminnasta sekä
maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma;
Analyysi hankkeeseen liittyvistä toiminnallisista, taloudellisista ja muista riskeistä sekä
suunnitelma niiden hallitsemiseksi.
Liikenne- ja viestintäviraston laatima Do no significant harm -lomake, jolla hankeehdotuksen tekijä osoittaa, ettei hanke aiheuta merkittävää haittaa ilmastonmuutoksen
hillinnälle, ilmastonmuutokseen sopeutumiselle, vesivarojen ja merten luonnonvarojen
kestävälle käytölle ja suojelulle, kiertotaloudelle eikä biologisen monimuotoisuuden
ja ekosysteemien suojelulle ja ennallistamiselle.

