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Liikenne- ja viestintäministeriö 
PL 31 
00023 VALTIONEUVOSTO 
  
 

Asia: Lausuntopyyntö: arviomuistio postilain muuttamisesta 

Viite:  LVM/1024/03/2015 
  
 
Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja 
vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto 
on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maam-
me lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa arviomuistiossa postilain muuttamisesta esitetyistä ratkaisuvaih-
toehdoista, mahdollisista uusista ratkaisuvaihtoehdoista ja muista mahdollisista postilain muutostarpeista. 
 
Postilain arviomuistion tarkoituksena on osaltaan vastata hallitusohjelman sääntelyn keventämiseen ja toisaalta 
lisätä digitalisoinnin ja muiden innovaatioiden hyödyntämistä erilaisissa palveluissa kuten henkilö-, posti- ja tava-
rankuljetuksissa. Postilain kokonaisuudistuksen tavoitteena on joustavoittaa voimassa olevaa sääntelyä vastaa-
maan paremmin nykyisiä asiakastarpeita. Tarkoituksena on, että Posti Oy voisi kehittää toimintaansa ja siten 
huolehtia myös yleispalvelun toteutumisesta. 
 
Omakotiliitto valtakunnallisena palvelu- ja neuvontajärjestönä haluaa esittää huolensa kansalaisten tasa-
arvoisen kohtelun toteutumisen osalta. On ymmärrettävää, että rakenteisiin tulee tehdä muutoksia kustannus-
säästösyistä ja väestön/yritysten palvelutarpeiden muutosten johdosta. Muutokset eivät kuitenkaan saa aset-
taa kansalaisia eriarvoiseen asemaan heidän ikänsä tai asuinpaikkansa johdosta. 
 
Omakotiliitolle ja omakotiasukkaille olennaista on tasa-arvoinen palveluiden saatavuus koko Suomessa.  
Oleellista on myös ymmärtää, ettei kaikilla kansalaisilla ole vielä ICT-mahdollisuuksia siirtyä esim. verkkolehden 
tilaajaksi. Tässä yhteydessä myös yhteiskunnan on syytä panostaa laajakaistapalveluiden saatavuuteen koko 
Suomessa.  
 
On hyväksyttävää että kustannussäästöjä haetaan, mutta jo nyt useat kansalaiset saavat postin niin haja-
asutusalueilla kuin kaupungeissakin vasta illalla. Tällöin sanomalehdet tietysti ovat sisällöltään jo auttamattomas-
ti vanhentuneita. Jos kirjepostia harvennetaan esimerkiksi kolmen päivän jakeluun, kun yleensä näissä kyseessä 
on laskuja, tulee huomioida, että 7 päivän maksuehdolliset laskut aiheuttavat kuluttajille ja myös yrityksille on-
gelmia. 
 
Omakotiliiton mielestä yleispalveluvelvoitteen toteutumísesta kansalaisille tulee edelleenkin huolehtia 
viitenä päivänä viikossa, kuten voimassa oleva EU:n postidirektiivi edellyttää. Direktiivin mukaan harva asutus 
ei voi olla peruste jakelupäivien karsimiselle. 
 
Omakotiliitto esittää, että palvelujen tarjontaan tulee hakea alueellisesti kokonaisratkaisuja. Näin turva-
taan pienemmilläkin paikkakunnilla erilaisten palvelujen tarjonta (posti-, pankki-, hoiva-, apteekki-, kaup-
pa-, kirjastopalvelut jne). Esimerkiksi haja-asutusalueilla postin aamukanto, iltakanto ja muut jakelut tuli-
si yhdistää ja jakaa kansalaisille varhaisena aamukantona. 
 
Omakotiliitto katsoo, että yleispalveluvelvoite tulee toteuttaa siten, että kaikki jakelutoiminnan harjoittajat osallis-
tuvat myös ns. kannattamattoman toiminnan kustannuksiin ja sen puitteissa tasataan jakelutoiminnan harjoitta-
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jien kustannuksia. Viranomaisten tulisi harkita, miten kustannukset voidaan tasata. Olennaista on yleispalvelu-
velvoitteen toteutuminen tasapuolisesti kaikille kansalaisille kohtuullisin kustannuksin. 
 
Omakotiliitto kannattaa ministeriön linjausta siitä, että jokaisessa kunnassa tulee olla postin toimipiste. 
Jo nyt suuret kuntaliitokset (esimerkiksi Salo, Kouvola, Hämeenlinna) ovat kuntaliitoskunnissa pidentäneet kan-
salaisten asiointimatkoja ja siten kaventaneet palveluiden saatavuutta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kunnioittavasti  
 
Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
 
Mauri Harjula    Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 

 
 


