Svar på skriftligt spörsmål SSS 117/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om utdelning av Postis grundläggande post
i samband med tjänsten Tidigutdelning till hemmen i Birkaland
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 117/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Ilmari Nurminen/sd:
Är Postis tillvägagångssätt i utdelningen av grundläggande post i Birkaland i samband
med tjänsten Tidigutdelning till hemmen korrekt och
hur ska sådan verksamhet beaktas då postlagen enligt regeringsprogrammet ses över?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I postlagen (415/2011) föreskrivs om utdelning av post. Syftet med postlagen är att säkerställa
att posttjänster och i synnerhet samhällsomfattande tjänster finns att tillgå på rättvisa villkor i
hela landet. I 43 § i lagen föreskrivs att när beslut fattas om utdelningsstället kan avseende dessutom fästas vid lokala omständigheter eller adressatens personliga specialbehov som beror på
ålder eller hälsotillstånd. I 48 § i lagen har Transport- och kommunikationsverket givits rätt att
meddela föreskrifter. M 8 § i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 61/2011 gäller
postutdelning i specialsituationer. Enligt föreskriften ska en adressat som är rörelsehindrad eller
har fyllt 75 år beaktas vid postutdelningen så att en adressat som är rörelsehindrad eller har fyllt
75 år på begäran har rätt att få sin post utdelad i en postlåda som är placerad antingen vid tomtgränsen vid kör- och gånganslutningen, i en postlåda som är placerad i omedelbar närhet av bostadens ytterdörr eller i brevinkast i lägenheter. Utdelningen är avgiftsfri. Skyldigheten att beakta personliga specialbehov gäller förutom den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster
även alla postföretag.
Föreskriften gäller inte utdelning av dagstidningar. I många delar av landet delas dagstidningar
emellertid ut samtidigt som dagsposten, varvid de levereras samtidigt och på samma plats som
den avgiftsfria dagsposten. Då gör de dagstidningar som delas ut med dagsutdelningen inte utdelningen av den övriga dagsposten avgiftsbelagd. I fråga om dagstidningar förpliktar därmed
föreskriften inte till att dela ut tidningen till hemdörren för personer som är över 75 år, men det
vore knappt kostnadseffektivt att dela ut brev och tidningar som delas ut samtidigt på olika ställen. Enligt lagen skulle detta emellertid vara möjligt.
Vid närmare granskning av frågan ska bland annat beaktas vilken slags sammanslagning av utdelningen det är fråga om eller på vilka grunder avgifter måste betalas. Utgångspunkten är att
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skyldigheten att beakta personliga specialbehov gäller utdelningen av försändelser som omfattas
av postlagen oberoende av om de delas ut i samma utdelning med dagstidningar eller separat.
Som den myndighet som övervakar att postlagen och de bestämmelser och föreskrifter som ges
med stöd av den efterföljs har Transport- och kommunikationsverket inte fått kännedom om
verksamhet, där avgiftsbelagd tidigutdelning av dagstidningar skulle ha slagits samman med utdelningen av dagspost, varvid en avgiftsfri tjänst skulle delas ut samtidigt som en avgiftsbelagd
tjänst. Kommunikationsministeriet ber emellertid verket utreda om sådana sammanslagningar av
utdelning har genomförts och hur man i och med sådana sammanslagningar av avgiftsfria och
avgiftsbelagda tjänster beaktar specialgruppers behov enligt lagar och föreskrifter.
Enligt regeringsprogrammet ska postlagen och verkställigheten av den ses över med bevarande
av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Statsrådets kansli har tillsatt en
arbetsgrupp mellan ministerier, vars syfte är att ta fram ett underlag och anvisningar för lagberedning och anordnande av samhällsomfattande tjänster i brett samarbete med olika aktörer samt
att i reformen av postlagen bereda ett ställningstagande till anpassning till den skiftande marknaden. Arbetsgruppens centrala uppgift är att enligt regeringsprogrammet utreda övergripande
alternativ för att trygga utdelningen av post och dagstidningar i hela landet för att säkerställa en
mångstämmig informationsförmedling samt för att trygga postutdelning i glest bebodda områden samt i skärgården i enlighet med lagen om främjande av skärgårdens utveckling.
Såsom emellertid konstaterats är det i det ärende som lyfts fram i det skriftliga spörsmålet emellertid inte direkt fråga om att tillämpa postlagen, utan av att följa föreskriften av en myndighet
på lägre nivå. I fråga om detta hänvisar jag till ovan nämnda begäran om utredning som lämnas
in hos Transport- och kommunikationsverket. Då postlagen ses över beaktas naturligtvis även
praktiska missförhållanden, om de kräver ändringar på lagnivå.

I Helsingfors den 23 mars 2020

Kommunikationsminister Timo Harakka

