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Lausunto postin toimipisteiden sijoittamista koskevan asetuksen muuttamisesta 
 

Kiitämme mahdollisuudesta lausua näkemyksemme postin toimipisteiden 
sijoittamista koskevan asetuksen muuttamiseksi.  

 
Yleistä 
 

Palvelualojen työnantajat Palta ry on palvelualoja edustava elinkeino- ja 
työnantajajärjestö. Jäsenistö koostuu noin 1900 jäsenestä, jotka toimivat logistiikan, 
informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja 
asiantuntijapalvelujen, rahoituksen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja 
virkistyksen toimialoilla. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.  
  
Erityisesti postilain ja postitoiminnan näkökulmasta mainittakoon, että Paltan 
jäsenistöön kuuluvat Posti Oy, mutta myös erityisesti pakettimarkkinoiden lukuisat 
kaupalliset toimijat kuten esim. DHL Express (Finland) Oy, Schenker Oy, TNT 
Suomi Oy, UPS Finland Oy, PostNord Oy. Merkittävinä postiliiketoiminnan 
asiakkaina jäsenistöön kuuluvat mm. laaja joukko palvelualojen yrityksiä kuten 
teleoperaattorit, Kela, taloushallinnon yritykset, OP Ryhmä sekä TES-toiminnan 
osalta koko pankki- ja vakuutusala. Näiden alojen yrityksille kohtuuhintainen ja 
tehokas kirjejakelu on osa liiketoiminnan tuottavuuskehitysprosessia.  
 
Tehoton postinjakelu lisäisi asiakasyrityksille kohdistuvia logistiikkakustannuksia, 
minkä vuoksi postitoiminnan innovatiivinen kehittäminen on koko Suomen 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta merkityksellistä. 
 
Perustuen Palta ry:n yleisiin strategisiin linjauksiin tarkastelemme postilakia ja 
siihen liittyviä asetuksia seuraavista näkökulmasta: 
 

• Markkinaehtoisuuden toteutuminen, 
• Tehokas ja laadukas logistiikka, 
• Digitalisaation edistäminen ja uusien innovatiivisten, tehokkaiden 

ratkaisujen kehittymismahdollisuudet, 
• Teknologiamurroksen vaikutusten huomioiminen ja tulevaisuuden 

kasvualoja tukevan yritys- ja innovaatiopolitiikan toteutuminen, 
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• Kilpailuneutraliteetin varmistaminen siten, että perinteisille toimijoille ei 
kohdisteta muita toimijoita enemmän liiketoimintaa rasittavaa sääntelyä tai 
toimintaehtoja. 

 
Paltan näkemys asetusluonnokseeen 
 

Palta pitää luonnoksessa esitettyjä muutoksia kannatettavina ja hyvin 
perusteltuina. 

 
Digitalisaation murroksessa Postin sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaiden 
toimintatavat ovat muuttuneet. Kirjepostin määrän vähentymisen ja 
pakettiautomaattien voimakkaan yleistymisen myötä myös jakelupisteille asetettuja 
sijaintivaatimuksia on syytä tarkastella uudestaan.  
 
Nykyinen väestöpeittoon ja etäisyyksiin perustuva toimipisteveron sääntely 
on toimintaympäristön ja asiakastarpeen muutoksien myötä turha. Palta 
kannattaa asetusluonnoksessa esitettyjen kilometri- ja prosenttivaatimusten 
poistamista.  Se jäykistää  palvelutarjontaa ja estää / hidastaa uusien 
asiakaslähtöisten jakeluratkaisujen syntymistä.  
Kokonaistaloudellisesti laadun siitä kärsimättä on perusteltua, että digitalisaation 
kiihtyminen huomioidaan myös jakeluverkon rakenteissa. 
 
Todettakoon, että Viestintävirasto teki viime vuonna päätöksen poistaa Postin 
yleispalveluvelvoitteista kotimaan pakettien välitystä sekä ulkomailta Suomeen 
saapuvia pakettipalveluita koskevat velvoitteet. Viestintävirasto teki ratkaisun, 
koska vastaavia palveluja tarjoavat jo useat muut jakeluyritykset. Tämän 
yleispalveluvelvoitteen poistamisen kanssa on loogista,  että myös 
palvelupisteverkoston kilometri- ja prosenttirajoitukset poistetaan. Markkinat 
toimivat ja palveluja voidaan paremmin kehittää todellisen kysynnän perusteella.  

 
Korostamme, että logistiikan innovatiiviset ratkaisut ml. joukkoistaminen tulevat 
lähitulevaisuudessa kasvamaan voimakkaasti. Kustannusten kurissa pitämiseksi 
sähköisen viestinnän ja virtuaalisten palvelujen osuus tulee jatkuvasti kasvamaan. 
 
Pidämme tärkeänä ja välttämättömänä, että asetus mahdollistaa 
pakettiautomaattien ja digitaalisten palvelujen jatkuvan kehittämisen sekä 
tuottavuutta parantavien kumppanuuksien kehittämisen. Todettakoon myös, 
että kuntarajat toimipisteverkoston rakentamisen ehdottomana edellytyksenä 
eivät ole enää perusteltuja. 
 
Palvelualojen työnantajat PALTA ry 
 
 
 
Riitta Varpe 
toimitusjohtaja 


