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Vastaus kirjalliseen kysymykseen Turun saariston postinjakelun heikentämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Vilhelm Junnilan /ps ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1/2019 vp:
Onko asianomainen ministeri tietoinen Postin kyseenalaisesta tavasta tulkita postilain
mahdollistamaa poikkeusta keräily- ja jakelutiheyteen Turun saaristossa ja
mihin toimiin asianomainen ministeri ryhtyy, jotta postinjakelu Naantalin, Paraisten ja
Kemiönsaaren alueella voidaan turvata postilain ja saaristolain mukaisena myös jatkossa?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa posti- ja jakelutoiminnan yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä sekä postilain valmistelusta. Postilain (415/2011) tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. Postilain 18 §:n mukaan yleispalvelun tarjoajalla on oikeus poiketa 17 §:ssä säädetystä keräily- ja jakelutiheydestä,
jos kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous. Näiden talouksien
17 §:ssä tarkoitettu keräily ja jakelu on tehtävä vähintään kerran viikossa. Poikkeuksen piirissä
saa olla koko maassa yhteensä enintään 1 000 taloutta. Pykälän 2 momentin mukaan Liikenne- ja
viestintäviraston on tarvittaessa ratkaistava, mitkä taloudet kuuluvat keräily- ja jakelutiheydestä
tehdyn poikkeuksen piiriin.
Posti on tiedottanut liikenne- ja viestintäministeriötä muutoksista postinjakeluun osassa Turun
saaristoa. Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut asiasta yhteydessä postilain valvovan viranomaisen Liikenne- ja viestintäviraston kanssa, joka selvittää asiaa yhdessä Postin ja niiden kuntien kanssa, joiden palvelutasoon muutos kohdistuu. Liikenne- ja viestintäviraston mukaan muutoksiin ei voida ottaa kantaa postilain kannalta ennen kuin muutoksista on saatu riittäviä tietoja.
Posti on 8.5.2019 julkaistussa tiedotteessaan todennut, että keräily- ja jakelutiheyttä koskevia
muutoksia ei toteuteta aiemmin suunnitellussa aikataulussa. Tiedotteen mukaan ennen muutosten
toteutusta Posti haluaa vielä kuulla paikallisia asukkaita jakelun järjestämisestä sekä odottaa liikenne- ja viestintäviraston selvityksen valmistumista.
Kysymyksen taustassa on pyydetty huomioimaan omistajaohjauksen näkökulma saariston kehityksen edistämisestä. Valtion omistajapolitiikkaa ja omistajaohjauksen toimintaa normittavat
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lainsäädäntö, valtioneuvoston päätökset ja hyvä hallintotapa. Valtion omistajapolitiikan linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Valtioneuvoston omistajaohjausosasto vastaa myös Posti Group Oyj:n ohjauksesta. Yhtiön liiketoiminnallisista ratkaisuista vastaa yhtiön toimiva johto yhtiön hallituksen strategisten linjausten perusteella.
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