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Vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien kehittäminen; asettamispäätös

Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asetta-
nut työryhmän selvittämään vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien
kehittämistä.

Toimikausi

Työryhmän toimikausi on 26.11.2012–29.3.2013. Työryhmän tulee laatia
väliraportti 31.12.2012 mennessä.

Tausta

Valtioneuvosto linjasi 3.5.2012 antamassaan periaatepäätöksessä, että lii-
kenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän pohtimaan vapaa-ajan
asuntojen laajakaistayhteyksien kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on
viimeistään 29.3.2013 mennessä arvioida, miten parhaiten edistetään va-
paa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien tarjontaa ja kysyntää.

Suomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joissa kansalaiset
viettävät merkittävän osan ajastaan. Verkossa asioidaan nykyisin yhtä hy-
vin vapaa-ajan asunnoilta kuin vakinaisista asuinpaikoista käsin. Toimivat
tietoliikenneyhteydet vapaa-ajan asunnoilla ovat tarpeen myös etätyönte-
koon, valvontaan ja erityisesti ikääntyneille ne ovat myös turvallisuusteki-
jä. Liikenne- ja viestintäministeriöön tulee paljon kansalaispalautetta siitä,
että internet-yhteyden yleispalvelu tulisi vakinaisten asuinpaikkojen lisäksi
laajentaa kattamaan myös vapaa-ajan asunnot.

Suuri osa vapaa-ajan asunnoista on jo nykyisin 3G-verkkojen piirissä. Lä-
hivuosina käyttöön otettavat 800 MHz ja 700 MHz taajuusalueet mahdollis-
tavat myös nopeampien 4G-verkkojen ulottamisen haja-asutusalueille. Tu-
kiasemien kantamien raja-alueille jää kuitenkin aina katvealueita, joille yh-
teydet eivät ilman erityistoimia synny. Vapaa-ajan asuntojen sijaintipai-
koista haasteellisimpia ovat vesistöjen rannat, jotka usein ovat matalalla
maastoesteiden takana ja näin radioaaltojen vaikeasti tavoitettavissa. On-
gelmakohteissa yhteyden laatua voidaan parantaa ulkoisilla suunta-
antenneilla.

Viestintävirasto on laatinut asetettavan työryhmän tausta-aineistoksi selvi-
tyksen laajakaistayhteyksien yleispalvelun laajentamisesta. Liikenne- ja
viestintäministeriön kesäkuussa pyytämä selvitys valmistui 28.9.2012.
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Tehtävä

Työryhmän tehtävänä on selvittää vapaa-ajan asutuksen laajakaistatarpei-
ta, yhteyksien tarjontaa ja hinnoittelua, tarkoitukseen sopivien tekniikoi-
den kehitystä ja laatia ehdotus vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksi-
en kehittämiseksi.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Sihteeri

Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Jäsenet

Marko Lahtinen, FiCom ry
Matti Koivisto, Etelä-Savon maakuntaliitto
Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto
Päivi Peltola-Ojala, Viestintävirasto
Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö
Ritva Kauhanen, Lapin liitto
Tapio Tuhkanen, Varsinais-Suomen liitto

Varajäsenet

Mervi Simoska, Etelä-Savon maakuntaliitto
Jukka Rinne, Lapin liitto

Työryhmän tulee kuulla teleyritysten ja muiden keskeisten sidosryhmien,
kuten Vapaa-ajan asunnot ry:n edustajia asiantuntijoina.

Krista Kiuru
asunto- ja viestintäministeri

Juhapekka Ristola
ylijohtaja, osastopäällikkö
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