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Lausunto hallituksen esitykeksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle postilain muuttamiseksi. Palvelualojen työnantaja Palta ry
haluaa lausua luonnoksesta seuraavaa.
Yleistä
Postiala ja Posti ovat tällä hetkellä erittäin suuren rakennemuutoksen keskellä.
Digitalisaatio (sähköinen viestintä ja sähköiset jakelukanavat) muokkaa
toimintaympäristöä merkittävästi ja on jo aiheuttanut merkittäviä muutoksia
kirjepostin sekä muun postin jakeluvolyymeihin Suomessa. Muutos tulee jatkumaan
ja se tulee väistämättä näkymään alan toimijoiden kannattavuudessa, mikäli
lainsäädäntöympäristö säilyy entisenlaisena. Esityksessä mainitaan, että alan
toimijoille sekä potentiaalisille toimijoille luodaan mahdollisuuksia kehittää
toimintaansa muuttamalla sääntelyä vastaamaan uutta liiketoimintaympäristöä.
Postialan toimintaympäristön muuttuessa on tärkeää, että Posti Oy:n edellytyksiä
toimia kannattavasti ja markkinaehtoisesti lisätään. Palta näkee tärkeänä, että
postialan sääntelyä pyritään keventämään ja hallitus haluaa purkaa turhia
velvoitteita koskien postitoimintaa. Ottaen huomioon toimintaympäristön valtavan
suuren muutoksen, katsomme, että postilain muutokset pitäisi tehdä osauudistusten
sijaan kokonaisuutena.
Tämä on edellytys sille, että nykyiset ja mahdollisesti markkinoille tulevat toimijat
ovat tasavertaisessa asemassa. Kilpailuneutraliteetista on huolehdittava. Samalla
kun alalle tulon esteitä madalletaan, on purettava samanaikaisesti myös mm.
yleispalveluun liittyviä velvoitteita. Lakiehdotuksessa näin ei ole, sillä esitetty
toimilupajärjestelmä ei sisällä kaikkia nykyisissä toimiluvissa olevia velvoitteita
kuten esim. velvoitteita keräilypisteiden järjestämisestä ja kirjeiden jakelutiheydestä.
Lakiesityksen vaikutukset ja niiden arviointi
Palta olisi odottanut, että lakiesityksen vaikutuksia toimialan nykyisten toimijoiden
liiketoimintaan olisi arvioitu tarkemmin. Arviointi on positiivissävytteinen ja siinä
kuvataan kilpailun lisääntymisen positiiviset vaikutukset postipalveluiden kuluttajille.
Arviointi esimerkiksi Postin velvoitteiden säilymisestä puuttuu. Tämä on merkittävä
puute, sillä alan kilpailutilanteen muuttuessa sääntely-ympäristöä tulee muuttaa ja
vanhat velvoitteet luovat haasteita yleispalveluvelvoitteen omaavalle toimijalle.
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Palta katsookin, että laajempi vaikutusarviointi olisi tarpeen ja lainsäätäjän tulisi
pikaisesti arvioida tämän esityksen sekä alan toimintaympäristön muutoksen
vaikutukset kaikkiin alan toimijoihin. Tätä arviointia tulisi käyttää pohjana
suunnitteilla olevaan laajempaan postilain uudistukseen.
Lopuksi
Palta katsoo, että nyt ehdotetut postilain muutokset ja hallituksen suunnittelema
postilain toisen vaiheen uudistus tulisi saattaa voimaan samanaikaisesti. Toisen
vaiheen uudistuksen keskeisin kysymys on nykyistä postitoimijaa (Postia) koskeva
yleispalveluvelvoite, joka aiheuttaa laajoja velvoitteita vääristäen alan kilpailua
muuttuvassa toimintaympäristössä.
Lainsäätäjän tulisikin käynnistää kiireellisesti tarvittavien lakimuutosten valmistelu,
jotta alan kaikki toimijat voidaan saattaa samalle viivalle keventäen nykytoimijoita
koskevaa sääntelyä ja lakisääteisiä velvoitteita.

Helsingissä 2.11.2015
Kunnioittaen,

Riitta Varpe
toimitusjohtaja
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