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Lausuntopyyntö postinumerotyöryhmän raporteista (1324/05/2012)

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti postinumerotyöryhmän toukokuussa 2012. Työryhmä julkaisi helmikuussa 2013 raportin postinumerojärjestelmän avoimuudesta ja toukokuussa 2013 raportin osoiterekisterin avoimuudesta, joista liikenne- ja viestintäministeriö pyytää nyt lausuntoa.
Postinumerojärjestelmä
Työryhmä esittää, että postinumerojärjestelmän ylläpitoa ei ole syytä siirtää Itella Oyj:ltä viestintävirastolle. Tältä osin Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:llä ei ole asiaan huomauttamista.
Työryhmä katsoo, että postinumerotiedoston tulisi olla vapaasti kaikkien käytettävissä raakamuodossa,
jotta sitä voitaisiin hyödyntää uusia palveluja kehitettäessä ja ehdottaakin postilakiin asiaa koskevaa muutosta. Käytännössä lainmuutos ei muuttaisi vallitsevaa tilannetta, koska tieto on vuoden 2013 alusta lähtien ollut vapaasti saatavilla Itellan internetsivuilla ja FTP-palvelimella. Kuluttajaliitto kannattaa esitettyä
lainmuutosta. Samassa yhteydessä työryhmä pohtii mahdollisuutta velvoittaa postinumerojärjestelmän ylläpitäjä tarjoamaan tiedot myös paikkatietomuodossa ja päätyy kielteiselle kannalle. Kuluttajaliitto pitää
kielteistä kantaa tässä tilanteessa perusteltuna, mutta katsoo että tietojen pitäisi olla kuitenkin jotakin
kautta olla vapaasti saatavilla myös paikkatietomuodossa. Siksi pitäisikin myöhemmin selvittää mahdollisuutta velvoittaa joku muu taho, joka muuttaa tiedot paikkatietomuotoon omaa käyttöään varten (esimerkiksi raportissa mainittu Tilastokeskus) tarjoamaan tiedot vapaaseen käyttöön.
Työryhmä ehdottaa uuden neuvoa-antavan postinumerotoimikunnan perustamista. Toimikunnan tehtävänä
olisi antaa postinumeromuutoksia koskevia suosituksia sekä esimerkiksi arvioida postinumeromuutosten
vaikutuksia muihin postiyrityksiin, muihin tarkoituksenmukaisiin toimijoihin ja postin käyttäjiin. Kuluttajaliitto pitää toimikunnan perustamista perusteltuna. Kun otetaan huomioon, että postinumeroinnin muutoksilla on vaikutuksia myös kuluttajiin (esimerkiksi heidän osoitteensa muuttuu), toimikunnassa pitäisi
olla myös kuluttajien edustus.
Lisäksi työryhmä esittää Viestintävirastolle valtuutta antaa postinumerojärjestelmää koskevia määräyksiä
sekä tiedote- ja aloitekanavaa postinumeromuutosten avoimuuden parantamiseksi. Kuluttajaliitto pitää
molempia ehdotuksia perusteltuina.
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Osoiterekisteri
Kuluttajaliitolla ei ole huomauttamista rakennusten osoite- ja koordinaattitietojen eikä järjestelmien ylläpidon osalta. Kuluttajaliitolla ei ole huomauttamista myöskään siltä osin, kun ehdotetaan huoneistokohtaisen osoiterekisteritiedon (johon ei sisälly tietoa luonnollisten henkilöiden henkilöllisyydestä) luovuttamisesta osoitteellista jakelua harjoittaville yrityksille.
Osoiterekisterissä olevan aiemman tiedon poistamista koskeva ehdotus parantaa postin perillemenoa ja
Kuluttajaliitto kannattaa sitä. Myös tiedon luovuttamisen hinnoittelua koskevaa ehdotusta Kuluttajaliitto
pitää perusteltuna.
Postin osoiterekisteritietojen luovuttamiseen markkinointi-, mainonta- ja tutkimustarkoituksiin Kuluttajaliitto vastustaa. Nykyisinkin henkilötietojen käytön ja luovuttamisen kieltäminen esimerkiksi suoramarkkinointiin on useille kuluttajille liian vaivalloista ja uuden käytännössä kaikki suomalaisten osoitetiedot
sisältävän rekisterin ottaminen tähän käyttöön vaikeuttaisi tätä kieltämistä entisestään.
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