UUSI POSTILAKI
-mitä muuttuu ja miksi?
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Soveltamisala ja voimaantulo
Mitä?
kokonaan uusi laki postipalvelulain tilalle
soveltamisala ennallaan; osoitteellisten kirjelähetysten ja
yleispalvelupakettien välittäminen
soveltamisalan ulkopuolella lehtijakelu, osoitteettomien
lähetysten jakelu, kuriiritoiminta ja muut pakettipalvelut
voimaantuloajaksi 1.3.2011; postiyrityksille ja viranomaisille
aikaa varautua
Miksi?
sähköisen viestinnän lisääntyminen muuttaa postitoimintaa
ja sen toimintaympäristöä
kolmannen postidirektiivin muutokset on saatettava voimaan
kansallisesti
ajanmukaistetaan ja selkeytetään postisääntelyä
saatetaan voimaan Maailman postiliiton (UPU) yleissopimus
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Yleispalvelutuotteet
Mitä?
yleispalvelun alaan kuuluvat jatkossa kuluttajien ja
pienyritysten käyttämät käteismaksulliset palvelut; kaikki
postimerkkikirjeet max 2 kg ja peruspaketit max 10 kg
yleispalvelun vakiokirjeenä oltava aina tarjolla yli kahden yön
perille toimitettava kirje; nopeampi, kohtuuhintainen
kirjetuote säilyy
uudelle vakiokirjeelle yhtenäishinta ja laatustandardi; 95%
oltava perillä yli kahden yön ja 98 % yli kolmen yön
Miksi?
yleispalveluna turvataan pääosin kuluttajien käyttämät kirjeja pakettipalvelut
myös kuluttajien saataville edullisempi kirjetuote
muutos mahdollistaa mm. sanomalehtien varhaisjakelun ja
muun postin päiväjakelun yhdistämisen
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Jakelu ja keräily
Mitä?
yleispalveluyrityksellä velvollisuus jakaa ja keräillä viitenä
päivänä viikossa; poikkeusmahdollisuutta ei laajenneta
postin saajan liikuntaesteisyys ja vähintään 75 vuoden ikä
poikkeavan jakelun perusteina nostetaan lakiin; Viestintävirasto
antaa tarkemmat määräykset
postilaatikoiden sijoittelun sääntely ei olennaisesti muutu ja
luukkuunjakelu asuinkerrostaloissa säilyy; Viestintäviraston
ohjeet nostetaan määräysten tasolle
Miksi?
viisipäiväinen jakelu ja keräily postipalvelun perusta
poikkeuksia ei lisätä, jotta haja-asutusalueiden palvelut pysyvät
turvattuina
Viestintäviraston toimivaltaa vahvistetaan
liikuntaesteisten ja ikääntyneiden jakelu turvataan suoraan
laissa
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Toimipisteet
Mitä?
sijaittava kohtuullisen matkan päässä vakituisesta
asunnosta; ei enää kaavamaista vaatimusta
toimipaikka/kunta
voi olla myös muu kuin kiinteä; palveluita voitaisiin tarjota
esim. kiertävästä autosta
toimipisteissä tulee voida asioida esteettömästi; kokonaan
uusi vaatimus
Miksi?
kohtuullinen matka on kriteerinä asiakaslähtöisempi, koska
tarkastelun lähtökohtana se, miten palvelut yleensä
sijoittuvat asiointialueella
liikkuvien toimipisteiden avulla voidaan järjestää palveluita
joustavammin
esteettömyyssääntelyllä turvataan erityisryhmien
yhdenvertaisuutta
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Yleispalvelu ja sen rahoittaminen
Mitä?
yleispalveluvelvollisuuden asettaa Viestintävirasto; päätetään
markkinoiden arvioinnin perusteella
parannetaan yleispalveluyrityksen mahdollisuuksia tarjota
postipalveluita kustannustehokkaasti
yleispalveluyritykselle korvaus valtion varoista, jos
yleispalvelun kustannukset muodostavat sille kohtuuttoman
taloudellisen taakan
muut postiyritykset velvoitetaan tarvittaessa osallistumaan
rahoituksen kattamiseen
Miksi?
yleispalveluvelvollisuus asetetaan, ellei markkinoilla ole
riittävästi palveluita tarjolla
lähtökohtana tulorahoitus, mutta varaudutaan myös julkiseen
rahoitukseen
tällä hetkellä ei tarvetta erillisiin rahoitusjärjestelyihin, mutta
lakiin sisällytetty kompensaatiomekanismi
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Postikilpailu
Mitä?
toimilupa säilyy; myöntäjä liikenne- ja viestintäministeriö
kumotaan postitoimintaa koskeva verolaki
helpotetaan muiden postiyritysten pääsyä
yleispalveluyrityksen verkon osiin; osoiterekisteri,
postinumerot, postilokerot
kevennetään postiyritysten velvollisuuksia; viisipäiväinen
jakeluvelvoite ja laatustandardi vain yleispalveluyrityksellä
toimiluvassa voidaan asettaa muita ehtoja, jotka ovat
välttämättömiä palvelujen laadun, saatavuuden tai
tehokkuuden turvaamiseksi
Miksi?
direktiivi edellyttää kilpailun avaamista
madalletaan alalle tulon kynnystä direktiivin mukaisesti
kilpailun rajoittaminen ei ole direktiivin mukainen keino
turvata yleispalvelun rahoitusta
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