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Ehdotus
Keskiryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että laaditaan yhteiset tavoitteet internet-infrastruktuurin laajentamiseksi.
että kehitetään yhteistyötä kunnallisten ja yksityisten verkkoyhtiöiden sekä
teleoperaattoreiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, jotta
kansalaisille voidaan tarjota tehokas laajakaistayhteys asuinpaikasta riippumatta.
että pyritään yhteistyössä löytämään rahoitus tietoliikenneyhteyksien laajentamiseksi pikaisesti myös Pohjoismaiden harvaan asutuille alueille.
Taustaa
Digitalisaatio kehittyy ennennäkemättömällä vauhdilla ja käsittää kaikki liiketoiminnan alat. Meneillään on digitaalinen vallankumous. Viranomaiset kehittävät nopealla
aikataululla uusia palvelutuotteita kansalaisille. Erilaiset hakemukset, veroilmoitukset ja viranomaisille suunnatut kyselyt tullaan jatkossa hoitamaan entistä enemmän
netin kautta. Myös muissa yhteiskunnan toiminnoissa kuten terveydenhuollossa,
vanhustenhuollossa ja koulutuksessa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaation
tarjoamia mahdollisuuksia tiedon lisäämiseksi ja yksittäisen kansalaisen parhaaksi.
Elinkeinoelämän ja kaupan alalla digitalisaatio on merkinnyt tuotekehitystä sekä parempaa tehokkuutta ja työympäristöä. Digitalisaation ansiosta tiedonhankinta- ja
kehitysmahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Kaikilla Pohjoismaissa ei ole kuitenkaan vielä yhtäläistä oikeutta päästä osalliseksi
teknologisen kehityksen tarjoamista mahdollisuuksista. Monissa taajamissa kunnallisten ja yksityisten verkkoyhtiöiden välillä on kova kilpailu huippunopeiden valokuituverkkojen kautta tarjottavista laajakaistapalveluista. Verkkoyhtiöille maaseutu ja
harvaan asutut alueet ovat sen sijaan haaste. Ruotsissa on kuntia, joissa kehitys laahaa selvästi jäljessä. Vain puolet maan kunnista tulee yltämään Ruotsin verkkokapasiteetille määriteltyyn valtakunnalliseen tavoitteeseen, jonka mukaan 95 prosentissa
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kaikista kotitalouksista ja yrityksistä tiedonsiirtonopeuden tulee olla 100 Mbit/s vuoteen 2020 mennessä. Ruotsin hallituksen laajakaistastrategian mukaan vain muutaman vuoden kuluttua siitä 98 prosentilla ruotsalaisista tulee olla internetyhteys, jonka tiedonsiirtonopeus on 1 Gbit/s. Tavoitteen ulkopuolelle jäävät prosentit koskettavat luonnollisesti harvaan asuttuja alueita. EU:n komission tavoitteena on, että kaikilla eurooppalaisilla on vuoteen 2020 mennessä käytössään laajakaista, jonka siirtonopeus on vähintään 30 Mbit/s.
Sekä kunnalliset että yksityiset verkkoyhtiöt ovat riippuvaisia taloudellisesta tuesta
pystyäkseen ulottamaan laajakaistayhteyden myös harvaan asutuille alueille. Harvaan asutettujen alueiden asukkaiden ei voida olettaa maksavan laajakaistayhteydestä. Vastuu siitä kuuluu julkiselle sektorille. Kaikilla tulee olla sama oikeus toimivaan laajakaistayhteyteen riippumatta siitä, missä päin maata asuu. Nopea nettiyhteys on työllistymisen, turvallisuuden ja hyvän elämänlaadun edellytys. Digitaalisten
mahdollisuuksien puuttuminen voi johtaa maaseudun autioitumiseen ja vauhdittaa
kaupungistumiskehitystä.
Yllä mainittu ilmiö ei suinkaan koske vain Ruotsia. Kaikissa Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla on omat harvaan asutut alueensa, joiden tarpeet ovat samanlaiset. Siksi
on tärkeää, että digitaaliset mahdollisuudet ulotetaan tasapuolisesti kaikkialle Pohjoismaihin. Radiosignaalien kehitys voi tukea tietoliikennettä kaikkein syrjäisimmillä
alueilla.
Pohjoismaat pyrkivät poistamaan rajaesteitä ja tavoitteena on rajaton Pohjola. Valokuituverkkojen laajentamisessa ja internetyhteyksien tarjoamisessa annamme kuitenkin valtioiden välisten rajojen yhä määrittää toimiamme. Näkemyksemme mukaan yhteistyö toimivien tietoliikenneyhteyksien varmistamiseksi Pohjoismaiden
kaikille kansalaisille on aivan yhtä tärkeää kuin yhteistyö yhteisen sähkönjakeluverkon luomiseksi. Rahoitus ei saa olla digitaalisen kehityksen jarruna Pohjoismaissa.
Siksi ministerineuvoston tulee tehdä yhteistyötä rahoituksen löytämiseksi niin, että
tietoliikenneyhteydet voidaan pikaisesti ulottaa kaikkialle Pohjoismaihin.
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