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Asia: Lausuntopyyntö postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun asetuksen muut-
tamisesta 
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Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valta-
kunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin 
toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jä-
senmäärä on yli 74.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omista-
jien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asun-
non omistajien etua. 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi postin 
toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Erityisesti kirje-
postitoiminta on murroksessa tiedonvälityksen digitalisoitumisen ja ihmisten ajankäyttömuutosten 
seurauksena.   
 
Nyt lausuttavana olevassa luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi esitetään muutoksia yleis-
palveluntarjoajan ylläpidettävien toimipisteiden sijaintiin. Lausunnolle lähetetyssä aineistossa, 
muistiossa on tuotu esille esitykset muutoksiksi voimassa olevaan asetukseen. Omakotiliitto ehdot-
taa, että tulevaisuudessa lausuntoaineistoissa tulisi olla rinnakkain voimassa oleva asetus ja ehdo-
tus, jotta muutosta voitaisiin vertailla paremmin. 
 
 
POSTITOIMIPISTEIDEN SIJOITTAMINEN JA KOHTUULLINEN MATKA 
 
Omakotiliitto valtakunnallisena palvelu- ja neuvontajärjestönä haluaa esittää huolensa kansalaisten 
tasa-arvoisen kohtelun toteutumisen osalta. On ymmärrettävää, että rakenteisiin tulee muutoksia 
kustannussäästösyistä ja väestön/yritysten palvelutarpeiden muutosten johdosta. Muutokset eivät 
kuitenkaan saa asettaa kansalaisia keskenään eriarvoiseen asemaan heidän ikänsä tai 
asuinpaikkansa johdosta. 
 
Omakotiliitto pitää olennaisena sitä, että jokaisessa kunnassa tulee olla postin toimipiste ja 
että asetuksen tasolla määriteltäisiin tarkemmin kohtuullinen etäisyys toimipisteeseen vaki-
tuisesta asunnosta (kilometrit tai ajankäyttö). Jo nyt suuret kuntaliitokset (esimerkiksi Salo, 
Kouvola, Hämeenlinna) ovat kuntaliitoskunnissa pidentäneet kansalaisten asiointimatkoja ja siten 
kaventaneet palveluiden saatavuutta.  
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Lisäksi Omakotiliitto esittää huolensa siitä, etteivät kaikki kuluttajat pysty hyödyntämään 
muistiossa esitettyä etäyhteysneuvontaa. On oleellista ymmärtää, ettei kaikilla kansalaisilla ole 
vielä ICT-mahdollisuuksia tai osaamista hyödyntää ko. palveluita. Tässä yhteydessä myös yhteis-
kunnan on syytä panostaa laajakaistapalveluiden saatavuuteen koko Suomessa. Kaikki ikäänty-
neet kansalaiset eivät asioi sähköisin menetelmin, joten suuri osa ikääntyneistä tulee edelleenkin 
tarvitsemaan postin yleispalveluita.  
 
Omakotiliitto esittää, että palvelujen tarjontaan tulee hakea alueellisesti kokonaisratkaisuja. 
Näin turvataan pienemmilläkin paikkakunnilla erilaisten palvelujen tarjonta (posti-, pankki-, hoiva-, 
apteekki-, kauppa-, kirjastopalvelut jne.). Esimerkiksi haja-asutusalueilla postin aamukanto, ilta-
kanto ja muut jakelut tulisi yhdistää ja jakaa kansalaisille varhaisena aamukantona.  
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