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Lausuntopyyntö

ALMA MEDIA OYJ:N LAUSUNTO POSTILAIN MUUTTAMISESTA
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Alma Media Oyj:ltä lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luopumista ja
siirtymistä ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Esityksen mukaisesti kirjelähetyksiä
koskevan postitoiminnan aloittaminen edellyttäisi ilmoitusta Viestintävirastoon. Ilmoituksessa annettaisiin kaikki valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot yrityksestä ja harjoitettavasta toiminnasta. Alma Media pitää ehdotusta postitoimiluvista luopumisesta ja
siirtymisestä ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan kannatettavana.
Nykyinen lupamenettely on omiaan luomaan alalle tulolle esteitä ja vaikeuttaa uusien
postiyritysten toiminnan aloittamista. Nykyinen menettelytapa on myös saanut aikaan
useita valitusprosesseja liittyen toimiluvissa säädettyihin lupaehtoihin. Postikilpailu ei
ole toivotusti avautunut kirjepostin osalta vaikka toimilupia onkin myönnetty. Postimarkkinoille tuloa rajoittava sääntely tuleekin poistaa ja tukea alalle syntyvää kilpailua
luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset alalla toimiville postiyrityksille. Edellytysten
luominen uudenlaiselle postiliiketoiminnalle on kannatettavaa. Hallituksen esityksen
mukainen muutos antaa alalle tuleville yrityksille nykyistä laajemmat mahdollisuudet
kehittää uudenlaista liiketoimintaa ja tuoda markkinoille uusia jakelupalveluita.
Postimarkkinoiden avautumisella ja alalle tulon kynnyksen madaltumisella olisi vaikutusta myös sanomalehtiyhtiöiden ja varhaisjakeluyritysten toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin kehittää liiketoimintaansa. Kirjepostin vieminen varhaisjakeluverkkoon antaisi
edellytyksiä edelleen kehittää jakelupalveluita ja olisi osaltaan alentamassa lehdenjakeluun kohdistuvia kustannuspaineita. Jakeluverkon ylläpitäminen nykyisessä laajuudessaan edellyttää, että siellä jaettavien nimikkeitten määrä lisääntyy ja jakeluvolyymit
kasvavat nykyisestä.
Tällä hetkellä toimiluvissa asetetuista ehdoista ollaan lakiin lisäämässä velvollisuus
osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelun järjestämisestä sekä velvollisuus merkitä

postilähetykset siten, että ne ovat tunnistettavissa ja erotettavissa muiden postiyritysten lähetyksistä.
Osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelun järjestämisen velvoite ei liity postidirektiivissä tarkoitettuihin olennaisiin vaatimuksiin. Esityksen mukainen osoitteenmuutosja jakelunkeskeytyspalvelun järjestämisvelvoite koskisi postiyrityksiä riippumatta siitä,
millaisia jakelupalveluita ne tarjoavat ja mitä postiyritysten jakamista lähetyksistä on
sovittu lähettäjätahon kanssa. Ehdotettu velvoite on erittäin haasteellinen myös kuluttajan kannalta. Markkinoilla toimisi useita postiyrityksiä, jotka ylläpitäisivät rinnakkaisia
rekistereitä osoitteenmuutoksista ja jakelunkeskeytyksistä. Kuluttajan kannalta parasta
olisi se, että luotaisiin yksi yhteinen rekisteri. Osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytysprosessi voitaisiin näin hallita keskitetysti koko maassa. Sen käytön hinnoittelu pitäisi
olla kohtuullinen kaikille sitä käyttäville postiyrityksille.
Velvoite merkitä postilähetykset siten, että ne ovat tunnistettavissa, ei myöskään liity
postidirektiivissä tarkoitettuihin olennaisiin vaatimuksiin ja siten sen lisääminen lakiin ei
ole kannatettavaa. Postilain muuttamiseen tähtäävässä esityksessä tulisi huomioida
myös fyysisiin ja virtuaalipostilokeroihin pääsyn avaaminen kaikille postiyrityksille tasapuolisesti ja kustannussuuntautuneella hinnalla.
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