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Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
YLEISTÄ 

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja 
vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto 
on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maam-
me lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
HUOMIOITA 
Omakotiliitto pitää tärkeänä sitä, että viestintäpalvelujen saatavuus ja toteutuminen voidaan taata koh-
tuullisin rakentamis- ja käyttökustannuksin kaikkialla Suomessa, tasapuolisesti kaikille vakituisille asuk-
kaille. 
 
Omakotiliiton mielestä viestintäviraston suunnittelema menettely yleispalvelun hinnoittelun valvonnasta on pää-
sääntöisesti hyvä. Omakotiliitto haluaa kuitenkin nostaa esiin muun muassa sen, että kohtuullisen hinnoittelun 
valvontamenettelyn tilanteissa, joissa yleispalvelun toteuttamiseen vaaditaan lisälaitteita tai vahvistimia, tulee 
olla tasapuolista asuinpaikasta riippumatta. 
 
Vuoden 2015 alusta voimaan tulleessa vanhuspalvelulain muutoksessa lakia on täsmennetty siten, että se vas-
taa entistä paremmin lain alkuperäistä tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta ja pitkäaikaisen 
laitoshoidon viimesijaisuudesta. Ikääntyneiden turvallinen asuminen ja kotiin annettavat palvelut tulevat olemaan 
entistä enemmän toimivista ja turvallisista tietoliikenneyhteyksistä riippuvaisia. Omakotiliiton mielestä näiden 
palveluiden käytön vaatimien tietoliikenneyhteyksien tulee olla kohtuuhintaisesti saatavilla. Valvonnan 
mukaan on riittävää, että yleispalveluasiakkaalle tarjotuista liittymistä yksi on kohtuuhintainen. On ajankohtaista 
kysyä, voidaanko tällä määrittelyllä taata kohtuuhintaiset ja vakaat tietoliikenneyhteydet, jotka tukevat ikäänty-
neen asukkaan turvallista asumista omassa kodissa. 
 
Määrittely siitä, että yleispalveluasiakkaalle tarjotuista liittymistä yksi on kohtuuhintainen, ei millään tavoin myös-
kään tue kiinteän huippunopean tietoliikenneyhteyden edistämistä Suomessa. Omakotiliitto näkee mobiiliver-
kon kehittymisen hyvänä asiana, mutta ongelmallisena sen tilanteen, jossa tietoliikenneverkon kehittä-
minen jää pelkästään mobiiliverkon varaan. 
 
Omakotiliitto korostaa niiden toimien merkitystä, joilla alennetaan viestintäpalveluverkkojen rakentamis- ja käyt-
tökustannuksia sekä tähdätään kustannustehokkaisiin ratkaisuihin nyt ja tulevaisuudessa. Näitä ovat myös pien-
taloalueiden huomioiminen omina asuinryhminä, nykyisen infran hyödyntäminen ja infran kevyempi rakentami-
nen. Pientaloalueella ja haja-asutusalueilla tulee olla tarjolla sellaisia rakentamissääntöjä ja määräyksiä, 
jotka tukevat kevyempää ja omatoimista laajakaistaverkon rakentamisen tapaa ja menetelmiä.  
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