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HSS Media - bolagen Ab hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien
kuntien alueille:
Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laibia, Luoto, Maalahti,
Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri.

Yhteinen nimittäjä yllä oleville alueille on Pohjanmaa.

Alueella on noin 85.400 kotitaloutta. Niistä HSS Media - bolagen Ab:n jakeluverkossa on:

varhaisjakelussa (ma-su) taajamissa 48.956 talouUa( 57,3%)
hajalla 36.109 taloutta ( 42,3 %)
viikonloppujakelussa (vain la-su) hajalla 329 taloutta ( 0,4 %)
Jakelusuunnitelma perustuu tähän jakeluverkkoon, sen laajennukseen sekä alihankintaan.
Lisäksi jakelu toteutetaan alueen noin 24500 yritykseen.
Tämän hakemuskokonaisuuden liitteenä on toimilupahakemus sekä sen liitteet.
Toivonime saavamme oikeuden täydentää hakemusta.

Lisätietoja hakemuksesta antaa:

Svante Wahlbeck
toimitusjohtaja

+358504622515
Sandögatan 20, PL 167
65101 Vaasa

Vaasassa 5$ J. 2016

Kunnioittavasti

Svante Wahlbeck
toimitusjohtaja

Postitoimilupahakemus (0.1)

HSS Media - bolagen Ab
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1. Halvijan yhteystiedot
HSS Media - bolagen Ab
HSS Media Invest Ab
Y-tunnus: 07411793
Svante Wahlbeck
toimitusjohtaja

+358504622515
Sandögatan 20, PL 167
65101 Vaasa
2. Kaupparekisteriote

Hakijan kaupparekisteriote on liitteenä 1.
3. Toimilupa-alue
Isokyrö, Kaskinen, Koisnäs, Ki'istiinankaupunki, Kruimupyy, Laihia, Luoto, Maalahti,
Mustasaaii, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaaii, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri

4. Suunnitelma postipalvelujen järjestämisestä ja toiminnan käynnistämiscn aikataulu

4.1. Toimintajolle lupaahaetaan

HSS Media - bolagen Ab:n toimilupahakemus koskee sopimusasiakkaille taijottavaa osoitteellisten
lähetysten jakelupalvelua, Palvelun tarkempi kuvaus on liitteessä 2.

HSS Media - bolagen Ab ei tule tarjoamaan yleispalvelun kaltaista, kaikille kuluttajille vapaasti
tarjolla olevaa postipalvelua, vaan palvelua taijotaan ainoastaan sopimusasiakkaille
sopimushinnoin. Palvelun kohderyhmänä ovat yritykset, yhteisöt ja muut suurasiakkaat, jotka

lähettävät osoitteellisia kirjelähetyksiä esimerkiksi asiakkailleen tai sidosryhmilleen.
Sopimusasiakkaiden kirjelähetyksiä jaetaan kaikkiin yrityksiin ja kotitalouksiin HSS Media bolagen Ab:n toimialueella.

4.2. Jakelun järjestäminen

Jakelu jäijestetään pääsääntöisesti HSS Media - bolagen Ab.n nykyisessä varhaisjakelu- ja
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viikonloppu jakeluverkossa.

Varhaisjakelu
• 6 - 7 pv viikossa suoritettava jakelu 85.394 kotitalouteen
• Jakeluajankohtapääsääntöisesti klo 02.00 -10.30 alueesta riippuen.

Viikcmloppujakelut
• Varhaisjakelualueiden ulkopuoliset alueet eli Postin päiväjakelualueet noin 329 kotitaloutta
• Jakeluajankohta viikonloppuism klo 02.00 -12 (paikkakuntakohtaisia eroja)
Erillinen osoitteellisten lähetysten jakeluverkko
x HSS Media - bolagen Ab rakentaa alkuun Isonkyröit (2193 kotitaloutta), Laihian (3482
kotitaloutta) ja Vaasan (29549 kotitaloutta) kuntiin osoitteellisten lähetysten jakeiuun
erillisenjakeluverkon, Jossa lähetysten jakelu toteutuu asiakkaan kanssa sovitellulla
palvelutasolla.

Myöhemmin voidaan yhdistää kyseiset alueet yhtiön hallinnoimaan varhaisjakeluun.

HSS Media - bolagen Ab
HSS Media-bolagen on emoyhtiö. Jakelu hoidetaan HSS Media Invest Ab:n toimesta.

HSS Media Invest Ab
• Tytäryhtiö, perustettu 01.03.1995

üikevaihto 2014, 5.470.382 €
• Sanomalehdenjakajia alihankkijoiden kautta, tällä hetkellä kahdeksan (8) yritystä joilla
noin sataneljäkymmentä (140) jakajaa

• Toimihenkilöitäneljä(4)kpl
• Varhaisjakoreittejä viisikyinmentäseitsemän (57) kpl
• Viikonloppuieittejä kaksi (2) kpl

Mittarit
• Jakelun laatu kesäkuussa 2015 oli 0,8 promillea (reklamaatioita kokonaisjakelumääristä)
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HSS Media-Bolagen Ab
• Emoyhtiö pemstettu vuonna 07.12.1989

Liikevaihto 2014, 18.773.465 €
• Toimihenkilöitä, satakuusikymmentä (160) henkilöä
• Ensimmäinen sanoinalehti,VasabIadet, peioistettu vuonna 1856

Toimiluvan alainen ositteellisten kiijelähetysten jakelupalvelu toteutetaan tämän olemassa
olevan jakelujäijestelmän ja sen laajennuksen yhteydessä asiakkaiden kanssa sovittavalla
palvelutasolla.
Palvelu voidaan käynnistää asteittain 01.01.2016 alkaen.

5. Selvitys postipalvclujen toimitusehdoista
HSS Media - bolagen Ab laatii ja julkaisee sivuillaan postilain 41 §:n mukaiset toimitusehdot.
Liitteenä 3 on luonnos HSS Media - bolagen Ab:n yleisistä toimitusehdoista.

6. Kirjesalaisuus, valitusten ja perillesaamattomien lähetysten käsitfely sekä

osoitetietojärjestelmän järjestäminen
6.1. Kirj esalaisuuden j a vaitiolovelvollisuuden turvaaminen

Kirjesalaisuudenja vaitiolovelvollisuuden turvaamiseksi HSS Media - bolagen Ab:
1. jäijestää asiasta kattavan koulutuksen yrityksen kaikille henkilöille,
2. päivittää työohjeet tältä osin sekä
3. informoi asiasta asiakkaitaan ennen postilain alaisten palvelujen aloittamista.
6.2. Postitoimintaa koskevien valitusten käsittely

Postitoimintaa koskevat asiakasvalitukset käsitellään samoin kuin varhaisjakelulehtiä koskeva
valitukset. HSS Media - bolagen Ab:n yöpäivystyksen ja asiakaspalvelun henkilöstö koulutetaan
postitoimintaa koskevien valitusten käsittelyyn.

6.3. Perillesaamattomien lähetysten käsittely
HSS Media - bolagen Ab toteuttaa perillesaamattomien lähetysten käsittelyn postilain 10. luvun
mukaisesti. Jos lähetyksen osoitetieto on puutteellinen tai virheeliinen, pyritään oikea osoite
selvittämään kohdassa 6.4. kuvatun osoitejäijestelmän avulla.
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6.4. Osoitetietojäzjestelmän järjestäminen
HSS Media - bolagen Abiüä on sähköiseenjakokirjaan liittyvä osoitetietojäijestelmä haetulle
toimilupa-alueella. Osoitteiden päivitys tapahtuu sähköisen jakokiijan päivitysten kautta. Jos
vastaanottaja on tehnyt osoitteenmuutoksen tai jakelunkeskeytyksen HSS Media - bolagen Ab:n
www-sivuilla, toiinitetaan siitä tieto sopimusasiakkaille, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

lähetysten toimittamisesta lähettäjälle voidaan sopia postilain 54.2 §:n mukaisesti postiyrityksen
ja lähettäjän kesken.

7. Hakijan omistussuhteet
Harry Schaumans säätiö omistaa 100 % :sti HSS Media-bolagen Ab:n.

8. Tilinpäätös vuodelta 2014
Liitteenä 5 hakijan tilinpäätös vuodelta 2014.
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11. Salassa pidettävät tiedot
Salassa pidettäviä tietoja ovat hakemuksen kohdat 9 ja 10 sekä hakemuksen liitteet 2-4.

12. Verkkolaskuosoite
Hakijan verkkolaskuosoite on:
OVT-tunnus: FI5815283000104898
Operaattori: Nordea

Välittäjätunnus: NDEAFIHH

Liitteet:
1 Kaupparekisteriote
2 Lgrataios osoitteellisten kiijelähetysten jakelun palväfukuvauksgista
3 Luonnos yleisistä toimitusehdoista

4 Selvitys hakijan omistussuhteista (ks. kohta 7)
5. Tilinpäätös vuodelta 2014
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