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Hallituksen esitys Eduskunnalle Maailman postiliiton 
yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamises-
ta ja postipalvelulain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Suomi liittyi vuonna 1967 Maailman posti-
liiton (UPU) perussopimukseen, jota on täy-
dennetty muun muassa kansainvälisen posti-
liikenteen yhteisiä sääntöjä koskevin yleisso-
pimuksin. Voimassa oleva yleissopimus teh-
tiin vuonna 1999, ja se tuli voimaan vuoden 
2001 alusta.  

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi 5 päivänä lokakuuta 2004 pidetyssä 
YK:n Maailman postiliiton kongressin 11. is-
tunnossa hyväksytyn yleissopimuksen. Esi-
tykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta.  

Esityksessä ehdotetaan edelleen postipalve-

lulakia muutettavaksi siten, että lakiin lisät-
täisiin yleissopimuksen edellyttämät sään-
nökset hinnoittelusta sekä postimaksumer-
kintärikkomuksesta.   

Yleissopimus tuli voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006. Tarkoituksena on, että yleis-
sopimus ja laki sen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta saa-
tetaan voimaan tasavallan presidentin asetuk-
sella mahdollisimman pian niiden hyväksy-
misen jälkeen. Postipalvelulain muuttamises-
ta annettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan samanaikaisesti valtioneuvoston ase-
tuksella säädettävänä ajankohtana.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto  

Maailman postiliiton perussopimus solmit-
tiin Wienissä 10 päivänä heinäkuuta 1964. 
Perussopimus sisältää postiliiton perustavat 
määräykset. Maailman postiliiton yleisohje-
sääntö sisältää määräykset postiliiton toimin-
nasta ja perussopimuksen soveltamisesta. 
Maailman postiliiton yleissopimus ja liiton 
toimitusohjesäännöt sisältävät kansainväli-
seen postiliikenteeseen sovellettavat yleis-
säännöt ja kirjepostiliikenteen ja postipaketti-
liikenteen määräykset. Myös yleissopimus 
allekirjoitettiin Wienissä vuonna 1964.   

Suomi liittyi vuonna 1967 Maailman posti-
liiton perussopimukseen (SopS 17/1967). Pe-
russopimusta on muutettu kuudella lisäpöy-
täkirjalla (SopS 31/1972, 72/1978, 52/1986, 
69/1991, 87/1995 ja 72/2000). 

Maailman postiliitto on yksi vanhimmista 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) erityisjär-
jestöistä, johon Suomi itsenäisenä valtiona, 
Ahvenanmaa mukaan lukien, liittyi 12 päivä-
nä helmikuuta 1918. Liiton tavoitteena ja 
tehtävänä on edistää maailmanlaajuisten, 
laadukkaiden, tehokkaiden ja helppokäyttöis-
ten postipalvelujen kestävää kehitystä. Posti-
liitossa on 190 jäsenvaltiota. Liiton korkein 
päättävä elin on kongressi, jonka muodosta-
vat liiton jäsenmaiden edustajat ja joka ko-
koontuu viiden vuoden välein. Romaniassa 
15 päivä syyskuuta ja 5 päivä lokakuuta 2004 
välisenä aikana pidetyssä 23. kongressissa 
käsiteltiin liiton sopimuksiin 848 muutoseh-
dotusta, joista 337 siirrettiin liiton sopimus-
ten toimitusohjesääntöjä koskevina Maail-
man postiliiton hallintoneuvoston ja posti-
toimintaneuvoston käsiteltäviksi. Toimi-
tusohjesääntöihin sisältyvät kirje- ja paketti-
postia koskevat teknisluonteiset, sopimusten 
soveltamista koskevat ohjeet. Niihin tehtävis-
tä muutoksista päättää postiliiton postitoi-
mintaneuvosto, jossa on edustettuna 40 jä-
senmaan postioperaattorit, kongressin sille 
antamin valtuuksin. Romanian kongressissa 
Suomen puolesta allekirjoitettiin seitsemäs 

lisäpöytäkirja postiliiton perussopimukseen 
sekä Maailman postiliiton yleisohjesääntö ja 
yleissopimus. Näistä ainoastaan yleissopimus 
sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määrä-
yksiä.  

Postiliiton perussopimuksen 26 artiklan 
mukaan jäsenmaiden on toimitettava liiton 
sopimusten, tässä tapauksessa perussopimuk-
sen seitsemännen lisäpöytäkirjan, yleisohje-
säännön, yleissopimuksen päättöpöytäkirjoi-
neen, ratifiointi ja hyväksymisasiakirjat liiton 
kansainvälisen toimiston pääjohtajalle mah-
dollisimman pian 

Euroopan unionin jäsenvaltiot jättivät yh-
teisen julkilausuman, jonka mukaan valtiot 
soveltavat sopimusvelvoitteita noudattaen 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa 
sekä Maailman kauppajärjestön maailman 
palvelukaupan yleissopimuksessa määritelty-
jä velvollisuuksia.  

 
 

2.  Nykyti la  

Maailman postiliiton perussopimus ja 
yleissopimus toimitusohjesääntöineen ovat 
merkittävimmät postitoimintaan liittyvät 
Suomea sitovat kansainväliset sopimukset. 
Vuonna 1999 tehdyt Maailman postiliiton 
perussopimuksen kuudes lisäpöytäkirja, 
yleisohjesääntö, yleissopimus päättöpöytäkir-
joineen sekä rahaliikennesopimus on saatettu 
voimaan 28 päivänä joulukuuta 2000 anne-
tuilla tasavallan presidentin asetuksilla (SopS 
71-72/2000)). Suomi antoi sopimuksia alle-
kirjoitettaessa julistuksen, jonka mukaan 
Suomi Euroopan unionin jäsenmaana ilmoit-
taa soveltavansa vuoden 1999 Pekingin 
kongressin sopimuksia noudattaen Euroopan 
yhteisön perustamissopimusta ja Maailman 
kauppajärjestön Maailman palvelukaupan 
yleissopimuksessa (GATS) määriteltyjä vel-
vollisuuksiaan. Julistus annettiin yhdessä 
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
kanssa.  
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Kansallinen lainsäädäntö ja käytäntö 

Postipalvelulain (313/2001) tarkoituksena 
on turvata hyvälaatuisten postipalveluiden ja 
erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuoli-
sin ehdoin koko maassa. Sitä sovelletaan 
postipalveluiden ja postiyrityksen yleispalve-
lun tarjoamiseen. Koko maan kattavan yleis-
palvelun tulee lain 4 §:n mukaan käsittää 
enintään kahden kilon painoisten kirjelähe-
tysten ja enintään kymmenen kilon painois-
ten postipakettien välityspalvelun, maahan 
saapuvien lähetysten osalta kuljetus- ja jake-
lupalvelun enintään kolmeenkymmeneen ki-
loon asti sekä kirjattujen ja vakuutettujen lä-
hetysten palvelun. Yleispalveluun kuuluvat 4 
§:ssä mainitut sekä kotimaan että ulkomaan 
palvelut. Ulkomaan palveluilla tarkoitetaan 
ulkomailta Suomeen lähetettävää tai Suomes-
ta ulkomaille lähetettävää postia. 

Postipalvelulain 24 §:n mukaan postiyri-
tyksen tulee julkaista kirjalliset toimituseh-
dot, jotka ovat käyttäjien saatavissa korvauk-
setta. Toimitusehdoista tulee muun muassa 
käydä ilmi postiyrityksen asiakkaan ja pos-
tiyrityksen oikeudet ja velvollisuudet, asiak-
kaan oikeussuojakeinot, miten maksut mää-
rätään ja vahvistetaan ja miten maksumuu-
toksista ilmoitetaan asiakkaalle. Postipalvelu-
lain 12 §:n 3 momentin mukaan asiakkaan 
saatavissa tulee korvauksetta olla hinnasto, 
josta kaikki hinnoitteluun liittyvät seikat 
käyvät selkeästi ilmi. Pykälän 4 momentin 
mukaan kotitalouksille tarkoitetut toimi-
tusehdot on toimitettava Viestintävirastolle 
hyväksyttäviksi ennen niiden käyttöönottoa.    

Suomen Posti Oyj:lle 24 päivänä tammi-
kuuta 2002 annetussa toimiluvassa velvoite-
taan yhtiö välittämään ulkomaisia postilähe-
tyksiä Suomeen sekä Suomesta lähetettyjä 
postilähetyksiä ulkomaille sen mukaisesti 
kuin Suomea sitovat kansainväliset sopimuk-
set ja EY:n lainsäädäntö edellyttävät. Suo-
men Posti Oyj:n yleisissä toimitusehdoissa 
todetaan, että niitä sovelletaan Suomea sito-
vissa Maailman postiliiton postisopimuksissa 
sanotulla tavalla.     

Ahvenanmaalla on ollut vuoden 1993 alus-
ta lukien Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 18 §:n 20 kohdan nojalla itse-
näinen postiyritys. Ahvenanmaalla on myös 
voimassa oma postilainsäädäntö, 13 päivänä 

elokuuta 1992 annettu Landskapslag om Pos-
ten på Åland (Ålands författningssamling 
39/1992). 

Yleissopimuksen hyväksyminen vaatii vain 
vähäisiä muutoksia kansalliseen lainsäädän-
töömme. Esityksessä ehdotetaan postipalve-
lulakiin lisättäväksi yleissopimuksessa mää-
rätyt hinnoitteluun sekä rikkomuksiin liitty-
vät säännökset.  

 
Euroopan yhteisön lainsäädäntö 

Yleissopimus sisältää määräyksiä myös yh-
teisön oikeuden alaan kuuluvista asioista. 
Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden 
kehittämistä ja palvelun laadun parantamista 
koskevista yhteisistä säännöistä annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
97/67/EY, jäljempänä postidirektiivi, säänte-
lee postipalvelujen tarjoamista yhteisössä. 
Direktiivillä pyritään postitoimialan toimin-
taedellytysten yhdenmukaistamiseen sekä ta-
kaamaan kaikissa jäsenvaltioissa kaikille 
käyttäjille kohtuuhintainen ja tietyt laatuvaa-
timukset täyttävä postin yleispalvelu. Postidi-
rektiivi on saatettu osaksi kansallista lainsää-
däntöä postipalvelulailla   

Euroopan yhteisöjen komissio käynnisti 
syksyllä 2005 julkisen kuulemisen postidi-
rektiivin uudistamisesta. Komissio aikoo 
vuoden 2006 lopussa antaa kolme aloitetta: 
nykyisen direktiivin kolmannen soveltamis-
kertomuksen, tutkimuksen postimarkkinoi-
den täysmääräisen vapauttamisen vaikutuk-
sista sekä direktiiviehdotuksen. 

 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Yleissopimuksen tavoitteena on lujittaa 
kansainvälisten postipalvelujen alan yhteis-
työtä ja nykyaikaistaa yhteistyön puitteita. 
Esityksen tavoitteena on, että Suomi sitoutuu 
yleissopimukseen ja saattaa sopimuksen val-
tionsisäisesti voimaan.  
 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hy-
väksyisi yleissopimuksen. Esitys sisältää li-
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säksi lakiehdotuksen asiakirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta.  

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että posti-
palvelulakiin tehdään yleissopimuksen hy-
väksymisen edellyttämät muutokset.  
 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

 
Yleissopimuksen muutoksilla varmistetaan 

maailman kansainvälisen postiliikenteen su-
juvuus sekä hyvätasoinen palvelu. Muutokset 
vaikuttavat merkittävimmin Suomen Posti 
Oyj:n toimintaan ja sen harjoittamaan maa-

han saapuvaan ja maasta lähtevään kansain-
väliseen postiliikenteeseen.   

 
5.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä liikenne- 
ja viestintäministeriössä. Esityksestä on pyy-
detty lausunto oikeusministeriöltä, ulko-
asianministeriöltä, Viestintävirastolta ja 
Suomen Posti Oyj:ltä. Lausunnon toimittivat 
oikeusministeriö ja Suomen Posti Oyj, joista 
jälkimmäinen ilmoitti, ettei yrityksellä ollut 
asiasta lausuttavaa. Oikeusministeriön lau-
sunnossa esitetyn mukaisesti esitystä on täy-
dennetty selvittämällä erityisesti yleissopi-
muksen suhdetta Suomen lainsäädäntöön.   

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Sopimuksen s i sältö  ja  sen suh-
de Suomen lainsäädäntöön 

Suomen valtuuskunta allekirjoitti Bukares-
tissa 5 päivänä lokakuuta 2004 Maailman 
postiliiton yleissopimuksen, joka sisältää ul-
komaan postiliikenteessä sovellettavat sään-
nöt. 

Osa 1 Kansainvälistä postiliikennettä 
koskevat yhteiset säännöt 

Sopimuksen ensimmäisen osan ainoassa 
luvussa on kansainvälistä postiliikennettä 
koskevat yhteiset säännöt. Lukuun sisältyvät 
muutokset, jotka koskevat muun muassa 
määritelmiä, yleissopimuksen velvoitteiden 
noudattamisesta vastaavan tahon tai tahojen 
nimeämistä, yleistä postiliikennettä, kautta-
kulkuoikeutta, maksuja ja niistä vapautusta, 
postimerkkejä, postin turvallisuutta ja rikko-
muksia koskevia määräyksiä.  

1 artikla.  Määritelmät. Artikla sisältää 
maailmanlaajuisen postiliikenteen, suljetun 
postin, kauttakuljetus avopostina -termin, 
postilähetyksen, päätemaksun, kuljetusmak-
sun, tulomaan maksun, kauttakulkumaan 
maksun ja merimaksun määritelmät. Yleis-
sopimus ei aikaisemmin sisältänyt määritel-
miä. Postipalveluissa ei ole vastaavia määri-
telmiä.  

2 artikla. Yleissopimuksen velvoitteiden 
noudattamisesta vastaavan tahon tai tahojen 

nimeäminen. Artiklassa velvoitetaan jäsen-
maat ilmoittamaan postiliiton Kansainvälisel-
le toimistolle kuuden kuukauden sisällä 
kongressin päättymisestä postitoimintaa val-
vovan viranomaisen sekä sen postitoiminnan 
harjoittajan yhteystiedot, jolle on asetettu 
velvollisuus noudattaa postiliiton sopimuksia 
toiminnassaan. Suomessa valvontatehtävät 
kuuluvat Viestintävirastolle postipalvelulain 
30 §:n mukaan. Suomen Posti Oyj:lle on sen 
toimiluvassa asetettu velvollisuus noudattaa 
Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia. 
Artikla kuuluu lainsäädännön alaan. Sen hy-
väksyminen ei edellytä muutoksia kansalli-
seen lainsäädäntöön.  

3 artikla. Yleinen postiliikenne. Jäsenmaat 
velvoitetaan varmistamaan omilla alueillaan, 
että kaikilla käyttäjillä tai asiakkailla on oi-
keus yleispalveluun, johon kuuluu pysyvästi 
laadukkaiden ja kohtuuhintaisten perusposti-
palvelujen tarjonta. Jäsenvaltiot voivat kan-
sallisella postilainsäädännöllä määritellä, mi-
tä postipalveluja ne tarjoavat ja millaiset laa-
tu- ja hintojen kohtuullisuusvaatimukset pos-
tipalveluille asetetaan. Lisäksi jäsenvaltioi-
den tulee varmistaa, että yleispalvelun tar-
joamisesta vastaavat postitoiminnan harjoit-
tajat saavuttavat postipalveluille ja laatustan-
dardeille asetetut tavoitteet. Artiklaan on li-
sätty uusi neljäs kohta, jonka mukaan jäsen-
maiden tulee varmistaa, että maailmanlaajui-
nen postiliikenne on järjestetty kannattavasti, 
mikä takaa sen kestävyyden.  
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Postipalvelulain 1 §:n mukaan lain tarkoi-
tuksena on turvata hyvälaatuisten postipalve-
luiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus 
tasapuolisin ehdoin koko maassa. Valtioneu-
vosto on velvollinen huolehtimaan siitä, että 
koko maassa on tarjolla yleispalvelu, joka 
määritellään postipalvelulain 4 §:ssä. Posti-
palvelulain 5 §:ssä säädetään yleispalvelui-
den laatustandardista. Postipalvelulain 26 
§:ssä säädetään yleispalvelun hinnoittelusta. 
Artikla kuuluu lainsäädännön alaan. Sen hy-
väksyminen ei edellytä muutoksia kansalli-
seen lainsäädäntöön.  

4 artikla. Kauttakulkuoikeus. Postiliiton 
perussopimuksen 1 artiklan mukaan maat, 
jotka hyväksyvät perussopimuksen muodos-
tavat Maailman postiliitto –nimisen yhtenäi-
sen postialueen kirjelähetysten keskinäistä 
vaihtoa varten. Kauttakulkuoikeus taataan lii-
ton koko alueella. Artiklan mukaan kautta-
kulkuoikeus velvoittaa jokaista postihallintoa 
aina kuljettamaan jonkin toisen postihallin-
non sille luovuttaman suljetun postin sekä 
avopostina lähetettävät kirjelähetykset turval-
lisimmalla tavalla niitä nopeimpia teitä, joita 
se käyttää omia lähetyksiään varten. Buka-
restin kongressissa artiklan periaate ulotettiin 
koskemaan myös väärin osoitettuja lähetyk-
siä. Kauttakulkuoikeus on yksi Maailman 
postiliiton keskeisimmistä perusperiaatteista, 
jota ilman postiliitto ei voisi täysin toteuttaa 
tehtäväänsä.    

Jäsenmailla on mahdollisuus kieltäytyä sel-
laisten kirjeiden kauttakulusta, joiden vaih-
toon ne eivät osallistu. Jäsenmaat voivat olla 
osallistumatta muun muassa turmeltuvia bio-
logisia aineita tai radioaktiivisia aineita sisäl-
tävien kirjeiden vaihtoon. Yleissopimuksen 
16 artiklan mukaan radioaktiivisia aineita ja 
helposti turmeltuvia biologisia aineita ja tar-
tunta-aineita sallitaan kirjepostilähetyksissä 
ja postipaketeissa niiden postihallintojen 
kesken, jotka ovat asiasta sopineet. Kyse on 
siten vapaaehtoisesta palvelusta. Suomen 
Posti Oyj ei ole ilmoittanut ottavansa vastaan 
tällaisia lähetyksiä. Uutena kohtana artiklaan 
on lisätty oikeus kieltäytyä painettujen pape-
reiden, määräajoin ilmestyvien lehtien, aika-
kauslehtien, pienien pakettien ja M-säkkien, 
joiden sisältö ei täytä laissa määrättyjä vaa-
timuksia niiden julkaisemisesta tai kierrättä-
misestä kauttakulkumaassa, kauttakulusta.  

Kauttakulkumaan postihallinto voi kohdel-
la tiettyjä havaitsemiaan kiellettyjä lähetyk-
siä, kuten narkoottiset, psykotrooppiset, rä-
jähtävät, syttyvät, radioaktiiviset ja muut 
vaaralliset aineet, kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti. Jos jokin jäsenmaa ei noudata 
kauttakulkuoikeutta koskevia määräyksiä, 
muilla jäsenmailla on oikeus keskeyttää pos-
tiliikenne kyseiseen maahan.   

Postipalvelulaki ei sisällä kauttakulkua 
koskevia säännöksiä.  

5 artikla. Oikeus postilähetyksiin. Takaisin 
ottaminen. Osoitteenmuutos tai oikaisu. Jäl-
keen lähettäminen. Perille toimittamattomien 
lähetysten palauttaminen lähettäjälle. Artik-
lan mukaan postilähetys kuuluu lähettäjälle 
niin kauan kuin sitä ei ole luovutettu oikeu-
denomistajalle, paitsi jos lähetys on takavari-
koitu alkuperä- tai kohdemaan lainsäädännön 
nojalla tai jos lähetykseen tulevat sovelletta-
viksi kauttakulkumaan lainsäädännön mukai-
sesti sopimuksen 15.2.1.1 tai 15.3. artikla. 
Sopimuksen 15.2.1.1 artiklan mukaan huu-
meiden ja psykotrooppisten aineiden sulke-
minen lähetyksiin on kielletty. Sopimuksen 
15.3. artiklassa kielletään räjähtävien, hel-
posti syttyvien tai radioaktiivisten materiaali-
en ja muiden vaarallisten aineiden sulkemi-
nen lähetyksiin. Mainitut viittaukset 15 artik-
lan kohtiin on lisätty artiklaan uusina muu-
toksina. Postilähetyksen lähettäjä voi ottaa 
lähetyksen takaisin postista tai muuttaa tai 
oikaista lähetyksen osoitteen. Lisäksi jäsen-
maiden on huolehdittava postilähetyksen jäl-
kilähetyksestä vastaanottajalle, jos vastaanot-
tajan osoite on muuttunut sekä perille toimit-
tamattomien lähetysten palauttamisesta lähet-
täjälle.  

Postipalvelulaki ei sisällä säännöksiä lähet-
täjän oikeudesta ottaa postilähetys takaisin 
tai muuttaa taikka oikaista osoitetta. Posti-
palvelulain 19 §:n 3 momentin, joka käsitte-
lee sekä postiyrityksen vastuun alkamis- että 
päättymisajankohtaa, perusteella postiyrityk-
sen vastuu lähetyksestä päättyy, kun lähetys 
on sovitun toimitustavan mukaisesti jätetty 
joko postin saajan jakelulaitteeseen tai ra-
kennelmaan tai luovutettu postin saajalle tai 
hänen edustajalleen. Lähettäjä säilyttää oi-
keutensa lähetykseen, kunnes se on luovutet-
tu vastaanottajalle. Suomen Posti Oyj:n toi-
mitusehtojen mukaan lähetys luovutetaan lä-
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hettäjälle silloin, kun lähettäjä ja vastaanotta-
ja vaativat yhtä aikaa lähetystä itselleen. Pos-
tipalvelulain 18 §:ssä velvoitetaan postiyritys 
selvittämään todennäköisesti henkilökohtai-
seksi tarkoitetun lähetyksen oikea vastaanot-
taja. Jos vastaanottajaa ei yrityksistä huoli-
matta saada selville, palautetaan lähetys pos-
tin lähettäjälle. Artikla kuuluu lainsäädännön 
alaan. Sen hyväksyminen ei edellytä muutok-
sia kansalliseen lainsäädäntöön.  

6 artikla. Maksut. Artiklassa on määräyk-
set maksuista, jotka on periaatteessa suh-
teutettava palvelujen tarjoamisesta aiheutu-
viin kustannuksiin. Postihallinto päättää 
maksuista yleissopimuksessa ja toimitusoh-
jesäännöissä olevien periaatteiden mukaises-
ti. Postihallinnoilla on oikeus ylittää sopi-
muksissa ohjeellisina mainitut maksut. Vii-
meksi mainittu kohta sekä artiklaan tehdyt li-
säykset kohtiin 2 ja 5, joissa nyt mainitaan 
määräysten soveltumisesta myös postipaket-
tipalveluihin, ovat ainoat Bukarestin kong-
ressissa tähän artiklaan tehdyt muutokset.   

Postidirektiivin 12 artiklan mukaan kukin 
yleispalvelu on hinnoiteltava siten, että hinto-
jen on oltava kohtuulliset ja sellaiset, että 
palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla, 
hinnat on sovitettava kustannuksiin, yhtenäi-
sen hinnoittelun käyttäminen ei estä yleispal-
velun tarjoajaa tai tarjoajia tekemästä yksit-
täisiä hintasopimuksia asiakkaiden kanssa. 
Lisäksi hinnoittelun on oltava avointa ja syr-
jimätöntä. Vuonna 2002 voimaan tulleen di-
rektiivin muutoksen yhteydessä artiklaan li-
sättiin erityishintojen soveltamista koskeva 
määräys ja kielto tukea varattujen palvelujen 
alasta saaduilla tuloilla varattujen palvelujen 
alaan kuulumattomia yleispalveluja.  

Postipalvelulain 24 §:n mukaan postiyri-
tyksen toimitusehdoista tulee käydä ilmi, mi-
ten maksut määrätään tai vahvistetaan sekä 
miten maksumuutoksista tiedotetaan asiak-
kaille. Postipalvelulain 26 §:ssä säädetään 
hinnoittelusta. Hintojen tulee olla kohtuulli-
sia, tasapuolisia sekä sellaiset, että palvelut 
ovat kaikkien käyttäjien saatavilla. Hinnat on 
sovitettava kustannuksiin. Artikla kuuluu 
lainsäädännön alaan. Sen hyväksyminen ei 
edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädän-
töön.  

7 artikla. Vapautus postimaksuista. Artik-
lan mukaan maksuttomista postilähetyksistä 

säädetään erityisesti yleissopimuksessa. 
Toimitusohjesäännöissä voidaan kuitenkin 
määrätä postihallintojen tai rajoitettujen liit-
tojen välisten lähetysten maksuttomuudesta. 
Artiklassa viitataan yleissopimuksen ja raha-
liikennesopimuksen toimitusohjesääntöihin. 
Suomi ei Bukarestin kongressissa allekirjoit-
tanut enää rahaliikennesopimusta. Maksut-
tomia lähetyksiä ovat sotavankien ja siviili-
internoitujen henkilöiden postilähetykset se-
kä sokeainlähetykset. Artiklaan nyt tehdyt 
muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, sen si-
sältöä selventäviä. Postipalvelulaissa ei ole 
säännöksiä lähetysten maksuttomuudesta. 
Artiklaa 6 koskevissa yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa on selostettu postipalvelulain hin-
noittelua koskeva sääntely sekä toimitusehto-
jen sisältöä. Suomen Posti Oyj:n kirjepalve-
lua koskevissa yleisissä toimitusehdoissa to-
detaan, että sokeainkirjoitusta sisältävä lähe-
tys otetaan kuljetettavaksi maksutta, kun lä-
hettäjä on sokea yksityishenkilö. Artikla kuu-
luu lainsäädännön alaan, koska postipalvelu-
lain 26 §:n 3 momentin mukaan hinnat on 
sovitettava kustannuksiin. Kuten edellä 6 ar-
tiklan yksityiskohtaisissa perusteluissa on to-
dettu, postidirektiivin mukaan hinnat on sovi-
tettava kustannuksiin.   

Koska yleissopimuksen postimaksuista va-
pauttamista koskeva määräys on ristiriidassa 
postipalvelulain 26 §:n 3 momentin kanssa, 
postipalvelulakia tulee muuttaa siten, että sii-
hen otettaisiin lain 19 §:n 6 momenttia vas-
taava rajaus soveltamisalasta.   

8 artikla. Postimerkit. Postimerkkejä kos-
kevaa artiklaa on muutettu siten, että siinä 
kuvataan postimerkkien ominaisuuksia, tar-
koitusta, sisältöä ja muotoa sekä teollisoike-
uksien, kuten tekijänoikeuden suojelua. Ar-
tiklassa luetellaan ne ehdot, joiden on täytyt-
tävä, jotta merkistä voidaan käyttää nimitystä 
postimerkki. Täysivaltaisuuden osoituksena 
postimerkin tulee sisältää sen jäsenmaan tai –
alueen nimi, jonka alainen merkin julkaiseva 
postihallinto on tai vaihtoehtoisesti sen jä-
senmaan virallisen symbolin, jonka alainen 
merkin julkaiseva postihallinto on.  

Postipalvelulain 42 §:ssä säädetään posti-
merkkien julkaisemisesta ja postimaksumer-
kinnän käyttämisestä. Valtioneuvosto voi 
myöntää postiyritykselle oikeuden julkaista 
kansainvälisesti hyväksyttäviä postimerkke-
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jä. Liikenne- ja viestintäministeriö voi myön-
tää postiyritykselle oikeuden julkaista Suo-
messa hyväksyttäviä postimerkkejä. Viestin-
tävirasto voi antaa määräyksiä postimerkkejä 
vastaavan postimaksumerkinnän muodosta ja 
sen sijoittamisesta kirjelähetykseen sekä sen 
muusta käytöstä. Artikla kuuluu siten lain-
säädännön alaan eikä sen hyväksyminen 
edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädän-
töön.  

9 artikla. Postin turvallisuus. Artiklan 
mukaan jäsenmaiden tulee ottaa käyttöön en-
nakoiva turvallisuusstrategia kaikilla posti-
toiminnan tasoilla suuren yleisön postipalve-
luihin tunteman luottamuksen ylläpitämiseksi 
ja edistämiseksi. Uutena kohtana artiklaan on 
sisällytetty sitä selventävä toteamus siitä, että 
strategiaan sisältyy tiedonvaihto jäsenmaiden 
välisen postin turvallisen kuljetuksen ja kaut-
takulkukuljetuksen ylläpitämiseksi.  

10 artikla. Ympäristö. Kokonaan uudessa 
artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan ottamaan 
käyttöön ennakoiva ympäristöstrategia kai-
killa postitoiminnan tasoilla ja edistää tietoi-
suutta ympäristönsuojelusta postiliikenteessä.  

11 artikla. Rikkomukset. Tarkistetun yleis-
sopimuksen 11 artiklassa on rikkomuksia 
koskevat määräykset. Nyt voimassa olevan 
yleissopimuksen mukaan jäsenmaiden halli-
tukset sitoutuvat noudattamaan tai ehdotta-
maan maidensa lakia säätäville viranomaisil-
le tarpeellisia toimia muun muassa posti-
merkkien väärentämisen rankaisemiseksi. 
Tarkistettu yleissopimus sen sijaan velvoittaa 
jäsenvaltiot ottamaan käyttöönsä tarvittavia 
keinoja, joilla estetään, syytetään ja rangais-
taan henkilöitä, jotka syyllistyvät artiklassa 
lueteltuihin tekoihin. Artiklassa tarkoitetut 
rikkomukset voivat ensinnäkin koskea nar-
koottisten tai psykotrooppisten aineiden tai 
räjähdysaineiden, helposti syttyvien tai mui-
den vaarallisten aineiden taikka luonteeltaan 
pedofiilisten tai pornografisen lapsiin liitty-
vän aineiston lisäämistä postilähetyksiin. 
Toisaalta rikkomukset voivat koskea posti-
merkkejä, postimaksumerkintöjä, posti- tai 
painokoneella tuotettuja merkintöjä ja kan-
sainvälisiä vastauskuponkeja. Postimaksu-
merkintöihin liittyvänä rangaistavaa on lait-
toman hyödyn saavuttamistarkoituksessa ta-
pahtuvat postimaksumerkinnän väärentämi-
seen ja jäljittelyyn liittyvät tekotavat, väären-

nettyyn tai jäljiteltyyn postimaksuun liittyvät 
tekotavat sekä jo käytetyn postimaksumer-
kinnän käyttö tai kierrätys postimaksuna. Li-
säksi rangaistavaa on edellä mainittujen rik-
komusten yritys. Postimaksumerkintöihin 
liittyvien tekojen seuraamusten on oltava 
samoja siitä riippumatta, ovatko kyseessä ko-
timaiset vai ulkomaiset postimaksumerkin-
nät.  

Rikoslain (39/1889) 50 luvun 1 §:n 2 koh-
dan mukaan rangaistavaa on se, että tuo tai 
yrittää tuoda maahan tai vie tai yrittää viedä 
maasta huumausainetta. Luvun 2 §:ssä sääde-
tyin lisäedellytyksin tällainen menettely voi 
täyttää törkeän huumausainerikoksen tun-
nusmerkistön. Rikoslain 50 luvun 5 §:n 1 
momentin mukaan huumausaineena pidetään 
siinä luvussa huumausainelaissa (1289/1993) 
tarkoitettua huumausainetta. Huumausaine-
lain 2 §:n 1 momentissa määritellään huuma-
usaineet, joihin kuuluvat myös psykotrooppi-
sia aineita koskevassa yleissopimuksessa 
(SopS 60/1976) tarkoitetut aineet ja valmis-
teet siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön 
päätöksellä tarkemmin määrätään.  

Räjähdysaineiden, helposti syttyvien ainei-
den tai muiden vaarallisten aineiden osalta 
kriminalisointivelvoitteeseen liittyvä menet-
tely voi täyttää rikoslain 46 luvun 4 ja 5 §:ssä 
rangaistaviksi säädettyjen salakuljetusrikos-
ten tunnusmerkistön. Salakuljetuksessa ja 
kokonaisuutena arvostellen vähäisissä tapa-
uksissa lievästä salakuljetuksesta rangaistaan 
sitä, joka ilman asianmukaista lupaa taikka 
muuten tuontia tai vientiä koskevien sään-
nösten tai määräysten vastaisesta tuo tai yrit-
tää tuoda tai vie tai yrittää viedä maasta tava-
raa, jonka tuonti tai vienti on kielletty tai 
edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta. 
Kysymyksessä olevien aineiden lisäämisellä 
postilähetyksiin voidaan myös aiheuttaa jo-
kin rikoslain 34 luvussa rangaistavaksi sää-
detty yleisvaarallinen rikos. Lisäksi lisäämi-
sellä voidaan syyllistyä rikoslain 44 luvun 11 
§:ssä tarkoitettuun räjähderikokseen tai 13 
§:ssä tarkoitettuun vaarallisten aineiden kul-
jetusrikokseen.  

Rikoslain 17 luvun 18 §:n 1 momentin 1 
kohdan nojalla rangaistavaa sukupuolisiveel-
lisyyttä loukkaavan kuvan levittämisenä on 
viedä maasta tai tuoda maahan kuvia tai ku-
vatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä 
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loukkaavasti esitetään lasta eli alle 18-
vuotiasta henkilöä. Luvun 18 a §:ssä sääde-
tyin edellytyksin tekijä voi syyllistyä törke-
ään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan levittämiseen.  

Postimaksumerkintöihin liittyviin 11 artik-
lan mukaisiin tekotapoihin on sisällytetty ri-
koslain mukaisia väärennys- ja petosrikosten 
elementtejä. Lähtökohtana 11 artiklan 2.2 
kohdassa on, että rangaistavaa on sen ala-
kohdissa tarkemmin määritellyin tavoin toi-
minta, jonka tarkoituksena on saavuttaa lai-
tonta hyötyä itselle tai kolmannelle osapuo-
lelle. Rikoslain 36 luvun 1–3 §:ssä säädetään 
rangaistaviksi petos, törkeä petos ja lievä pe-
tos. Mainittujen rangaistussääntöjen mukaan 
rangaistavaa on hankkia itselle tai toiselle oi-
keudetonta taloudellista hyötyä erehdyttä-
mällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä. Ar-
tiklan 2.2 kohdan alakohtien mukaisissa toi-
mintatavoissa voi pääsääntöisesti katsoa ole-
van kysymys erehdyttämisluonteisesta toi-
minnasta. Joiltain osin voi täyttyä myös vää-
rennysrikosten (rikoslain 33 luvun 1 – 3 §) 
tunnusmerkistö. Väärennysrikoksesta on ky-
symys, kun valmistetaan väärä asiakirja tai 
muu todistuskappale tai väärennetään sellai-
nen käytettäväksi harhauttavana todisteena 
taikka käytetään väärää tai väärennettyä to-
distuskappaletta tällaisena todisteena.  

Rikoslain 36 luvun 3 §:ssä säädetyn lievän 
petoksen ja 33 luvun 3 §:ssä säädetyn lievän 
väärennyksen yritys ei ole rangaistavaa. Li-
säksi 11 artiklan 2.2.2 kohdassa on tekotapo-
ja, jotka eivät ole rangaistavia petos- tai vää-
rennysrikoksina kuten väärennetyn tai jälji-
tellyn postimaksumerkinnän kuljetus, näyt-
teille asettaminen, näyttäminen tai julkaise-
minen. Kuljetusta voitaneen kuitenkin pitää 
rikoslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettuna 
avunantona mainittuihin rikoksiin.  

Artiklan 3 kohdan mukaan kohdassa 2 
mainittujen toimien seuraamukset ovat samat 
riippumatta siitä, onko kyseessä koti- vai ul-
komaiset postimaksumerkinnät. Riippumatta 
postimaksumerkintöjen kotimaisuudesta tai 
ulkomaisuudesta Suomessa tehtyyn rikok-
seen sovelletaan rikoslain 1 luvun 1 §:n 1 
momentin mukaan Suomen lakia. Luvun 10 
§:n mukaan rikos katsotaan tehdyksi sekä 
siellä, missä rikollinen teko suoritettiin, että 
siellä, missä rikoksen tunnusmerkistön mu-

kainen seuraus ilmeni. Lisäksi Suomen ulko-
puolellakin tehdyt rikokset voivat olla Suo-
men rikoslainkäytön alaisia suomalaiseen 
kohdistuneina tai suomalaisen tekeminä siten 
kuin rikoslain 1 luvun 5 ja 6 §:ssä säädetään.  

Rikosoikeudelliseen vastuuseen johtavista 
teoista säädetään lailla. Artikla kuuluu siten 
lainsäädännön alaan. Koska kansallinen lain-
säädäntö ei sisällä säännöksiä, joiden voitai-
siin katsoa täyttävän artiklan 2.2. määräykset, 
tarkistetun yleissopimuksen hyväksyminen 
edellyttää muutoksia kansalliseen lainsäädän-
töön. Kyseeseen tulevat sakolla rangaistava 
rikokset, joista voidaan säätää postipalvelu-
laissa.  

Osa 2  Kirjepostia ja postipaketteja kos-
kevat säännöt  

1 luku Palvelujen tarjonta 

Sopimuksen toisen osan, jossa on kirjepos-
tia ja postipaketteja koskevat säännöt, en-
simmäisessä luvussa on palvelujen tarjontaa 
koskevat määräykset.  Luku sisältää perus- ja 
lisäpalveluja, pikapostipalveluja ja uusia pal-
veluja koskevat säännökset. Lisäksi luvussa 
määritellään lähetykset, joita ei oteta vastaan 
sekä menettelytavat, joita käytetään tehtäessä 
postilähetyksiä koskevia tiedusteluja. Luku 
sisältää vielä muun muassa tullitarkastuksia 
ja palvelujen laatustandardeja koskevat mää-
räykset. Toisen osan toinen luku sisältää kir-
jepostia ja postipaketteja koskevat vastuu-
säännökset.   

12 artikla. Peruspalvelut. Artiklassa vel-
voitetaan postihallinnot huolehtimaan kirje-
lähetysten hyväksymisestä, käsittelystä, kul-
jettamisesta ja perille toimittamisesta. Kirje-
lähetyksiä ovat 1. luokan ja 2. luokan lähe-
tykset, joiden paino on enintään kaksi kilo-
grammaa, kirjeet, postikortit, painotuotteet, 
pikkupaketit, joiden paino on enintään kaksi 
kilogrammaa, sokeainlähetykset, joiden pai-
no on enintään seitsemän kilogrammaa sekä 
erityispussit, jotka sisältävät samalle vas-
taanottajalle samaan osoitteeseen osoitettuja 
painotuotteita (sanomalehtiä, aikakausjul-
kaisuja, kirjoja jne.) Jäsenmaiden on myös 
huolehdittava enintään 20 kilogrammaa pai-
navien postipakettien hyväksymisestä, käsit-
telystä, kuljettamisesta ja perille toimittami-
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sesta joko yleissopimuksessa määritellyllä 
tavalla tai lähtevien pakettien tapauksessa ja 
kahdenkeskisten sopimusten nojalla millä ta-
hansa muulla, asiakkaan kannalta edulli-
semmalla tavalla.  

Postidirektiivin 3 artiklassa on säännökset 
yleispalvelun sisällöstä. Artiklan 6 kohdan 
mukaan kyseisten postilähetysten vähim-
mäis- ja enimmäiskoot on vahvistettu Maa-
ilman postiliiton hyväksymässä postipakette-
ja koskevassa yleissopimuksessa ja sopimuk-
sessa. Artikla on saatettu kansallisesti voi-
maan postipalvelulain 4 §:llä.  

Postipalvelulain 4 §:ssä säädetään yleispal-
velusta, jonka tulee olla tarjolla koko maassa. 
Yleispalveluun kuuluvat pykälässä mainitut 
sekä kotimaan että ulkomaan palvelut. Yleis-
palvelu käsittää vastaanottajalle osoitettujen 
enintään kahden kilon painoisten kirjelähe-
tysten ja enintään kymmenen kilon painois-
ten postipakettien välityspalvelun, maahan 
saapuvien lähetysten osalta kuljetus- ja jake-
lupalvelun enintään kolmeenkymmeneen ki-
loon asti sekä kirjattujen ja vakuutettujen lä-
hetysten palvelun. Artikla kuuluu siten lain-
säädännön alaan.    

13 artikla. Lisäpalvelut. Artiklassa tode-
taan lisäpalveluina tarjottavat palvelut. Artik-
laan on lisätty velvollisuus tarjota kirjaamis-
palvelu lähtevälle 1. luokan ja lentopostina 
lähetettäville kirjelähetyksille, lähteville 2. 
luokan ja pintapostina lähetettäville kirjelä-
hetykselle kohteisiin, joissa ei ole 1. luokan 
postipalvelua tai lentopostipalvelua. Lisäksi 
on tarjottava kirjaamispalvelu kaikille saapu-
ville kirjelähetyksille. Jäsenmaat voivat tarjo-
ta valinnaisia lisäpalveluja suhteissaan sellai-
siin postihallintoihin, jotka ovat suostuneet 
tarjoamaan palvelun. Tällaisia palveluja ovat 
esimerkiksi vakuutus kirjepostilähetyksille ja 
paketeille, kirjelähetysten kirjaaminen ja hel-
posti särkyvien ja tilaa vievien pakettien kul-
jetuspalvelu. Artiklaan 4 kohtaan, jossa sää-
detään kansainvälistä vastauslähetyspalvelus-
ta ja kansainvälisistä vastauskupongeista, on 
lisätty uutena kohtana saantitodistusta koske-
vat määräykset. Kirjatun ja jakelurekiste-
röidyn kirjelähetyksen, postipaketin ja va-
kuutetun lähtevän lähetyksen yhteydessä 
saantitodistuspalvelun tarjoaminen on vapaa-
ehtoista. Sen sijaan maahan saapuvien lähe-
tysten yhteydessä on tarjottava saantitodistus. 

Lisäksi postihallinnoilla on oikeus kerätä 
maksu erikseen mainituista kansainvälisistä 
lähetyksistä, jos vastaavista palveluista peri-
tään erikoismaksu kotimaan postiliikentees-
sä.  

Postidirektiivin 3 artiklan 4 kohdan mu-
kaan yleispalveluun kuuluvat muiden artik-
lassa todettujen palvelujen lisäksi kirjattuja ja 
vakuutettuja lähetyksiä koskevat palvelut. 
Kuten edellä on todettu, artikla on saatettu 
kansallisesti voimaan postipalvelun 4 §:llä.   

Postipalvelulain 4 §:n mukaan koko maas-
sa tarjolla oleva postipalvelujen yleispalvelu 
käsittää myös kirjattujen lähetysten palvelun. 
Artikla kuuluu lainsäädännön alaan. Sen hy-
väksyminen ei edellytä muutoksia kansalli-
seen lainsäädäntöön.  

14 artikla. Elektroninen posti, EMS, integ-
roitu logistiikka ja uudet palvelut. Artiklan 
mukaan postihallinnot voivat sopia keske-
nään osallistumisesta esimerkiksi elektronista 
postia ja EMS pikapostipalvelua koskevien 
palvelujen tarjontaan. Uusina kohtina artik-
laan on lisätty integroitua logistiikkaa ja säh-
köistä postileimaa koskevat säännökset. In-
tegroitu logistiikka on palvelu, joka vastaa 
kaikkia asiakkaiden logistisia vaatimuksia ja 
sisältää tavaroiden tai asiakirjojen fyysistä 
kuljetusta edeltävät ja seuraavat työvaiheet. 
Sähköisen postileima on todiste sähköisestä 
tapahtumasta. Useissa maissa postit käyttävät 
sähköistä postileimaa ja postiliitto on kehit-
tänyt maailmanlaajuisen standardin sähköi-
selle postileimalle. Artiklan 2 kohdan mu-
kaan postihallinnot voivat keskinäisellä so-
pimuksella luoda uuden palvelun, jota ei ole 
nimenomaisesti mainittu liiton sopimuksissa. 
Kohtaa ei muutettu Bukarestin kongressissa. 
Suomessa ei ole laintasolla säädetty erilaisis-
ta asiakkaille tarjottavien uusien palvelujen 
ominaisuuksista, vaan postiyrityksen kul-
loinkin tarjoamat palvelut on katsottu voita-
van määritellä postiyrityksen toimitusoh-
jesäännöissä.  

15 artikla. Lähetykset, joita ei oteta vas-
taan. Kiellot.  Artiklaan on tehty useita vä-
häisiä muutoksia ja tarkennuksia. Perusläh-
tökohtana on, että lähetyksiä, jotka eivät täy-
tä yleissopimuksessa ja toimitusohjesään-
nöissä mainittuja ehtoja, ei oteta vastaan. 
Myöskään sellaisia lähetyksiä ei oteta vas-
taan, jotka on lähetetty vilpillisen toimen 
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seurauksena tai kun tarkoituksena on ollut 
välttää asianmukaisen ja täyden maksun 
maksaminen. Poikkeukset artiklan sisältä-
miin kieltoihin on kuvattu toimitusohjesään-
nöissä. Lisäksi kaikilla postihallinnoilla on 
mahdollisuus laajentaa artiklan sisältämiä 
kieltoja. Artiklan 2 kohdassa todetaan esi-
neet, joiden sulkeminen lähetyksiin on kiel-
letty kaikissa lähetysluokissa. Kiellettyinä 
mainitaan muun muassa huumeet ja psyko-
trooppiset aineet. Luettelo vastaa muuton 
voimassaolevaa sääntelyä, mutta kiellettyjen 
joukkoon on lisätty esineet, jotka luonteensa 
tai pakkaustapansa vuoksi saattavat aiheuttaa 
vaaraa yleisölle taikka liata tai vahingoittaa 
kolmannen osapuolen omaisuutta. Lisäksi ar-
tiklassa kielletään laittamasta minkään luo-
kan lähetyksiin räjähtäviä, tulenarkoja tai 
muita vaarallisia aineita tai radioaktiivisia ai-
neita. Poikkeuksena sallitaan kuitenkin kirje-
lähetyksissä ja postipaketeissa radioaktiivisia 
aineita niiden postihallintojen kesken, jotka 
ovat ilmoittaneet ottavansa vastaan näitä lä-
hetyksiä molemminpuolisesti tai yksisuuntai-
sesti erityisesti 16 artiklassa mainituilla eh-
doilla. Eläviä eläimiä saa lähettää missään 
lähetysluokassa. Artiklan 4 kohdassa tode-
taan sallitut poikkeukset eläinten lähetyskiel-
toon. Mehiläiset, iilimadot ja silkkiäismadot 
mainitaan artiklan poikkeuksina. Paketissa 
voidaan kuitenkin lähettää eläviä eläimiä, 
joiden kuljettaminen on postitse sallittua ky-
seisten maiden postisäännösten mukaan. Ar-
tiklan 5 kohdan mukaan kirjeenvaihdon li-
sääminen postipaketteihin on kielletty. Mää-
räykseen ei ole tehty muutoksia, vaan se vas-
taa nykyistä sääntelyä. Artiklan 6 kohdassa 
todetaan kielletyksi kolikkojen, seteleiden ja 
muiden arvoesineiden sulkeminen vakuutta-
mattomiin kirjepostilähetyksiin. Määräyk-
seen on lisätty uutena kielto lisätä mainittuja 
arvoesineitä vakuuttamattomiin paketteihin, 
paitsi kun tähän on myönnetty lupa alkuperä- 
ja kohdemaan kansainvälisessä lainsäädän-
nössä. Aiemmin kielto on siis koskenut vain 
tavallisia kirjeitä. Lisäksi kielletään lisäämäs-
tä painotuotteisiin ja sokeainlähetyksiin kir-
joitettua merkintää tai mitään kirjeenvaihtoa. 
Kohtaa on muutettu nykyiseen verrattuna si-
ten, että painotuotteissa ja sokeainlähetyksis-
sä saa olla sisällä vastauslähetys. Artiklan 8 
kohdassa on voimassa olevaa määräystä vas-

taava määräys väärin vastaanotettujen lähe-
tysten käsittelystä. Kohtaan on lisätty totea-
mus siitä, että mikäli huumeita tai räjähtäviä, 
tulenarkoja tai muita vaarallisia aineita tai 
radioaktiivisia aineita havaitaan matkalla, 
niitä käsitellään kauttakulkumaan lainsää-
dännön mukaan.  

Postipalvelulain 11 §:n 2 momentin mu-
kaan postiyritys voi kieltäytyä vastaanotta-
masta tai välittämästä kirjelähetystä, jos lähe-
tys sisältää vaarallisia aineita, esineitä tai 
tuotteita, joiden kuljettaminen on laissa kiel-
letty taikka, jotka ovat muulla tavalla lain 
vastaisia tai aiheuttavat ilmeistä vaaraa ihmi-
selle tai omaisuudelle. Postiyritys voi lisäksi 
kieltäytyä vastaanottamasta tai välittämästä 
kirjelähetystä, jos lähetys sisältää eläviä 
hyönteisiä tai muita eläviä eläimiä, lähetyk-
sen sisältö on erityisen arka lämmölle tai 
kylmyydelle, lähetys sisältää särkyviä tai tait-
tuvia esineitä taikka valuvia aineita tai va-
kuuttamaton lähetys sisältää rahaa, arvopape-
reista tai muuta arvokasta.  

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun 
lain (719/1994) 3 §:n 1 momentin 1 kohdan 
määritelmän mukaan vaarallisella aineella 
tarkoitetaan ainetta, joka räjähdys-, palo-, tar-
tunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkylli-
syytensä, syövyttävyytensä taikka muun sel-
laisen ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheut-
taa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omai-
suudelle; mitä tässä laissa säädetään vaaralli-
sesta aineesta, sovelletaan myös vaarallisiin 
seoksiin, esineisiin, välineisiin, tavaroihin, 
tyhjiin pakkauksiin, muuntogeenisiin or-
ganismeihin ja mikro-organismeihin. Lain 14 
§:ssä on yleinen kuljetuskielto. Jollei vaaral-
linen aine ole luokiteltu, pakattu ja merkitty 
tässä laissa ja sen nojalla annettavissa sään-
nöksissä tai määräyksissä tarkoitetulla tavalla 
tai jollei siitä ole annettu säädettyjä kuljetus-
asiakirjoja taikka jos vaarallisen aineen kul-
jettamiseen tarkoitettu pakkaus tai kuljetus-
säiliö on vaurioitunut, sen kuljettaminen on 
kielletty. Lain 14 a § 1 momentin mukaan 
vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos kulje-
tuksesta aiheutuisi aineen 3 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi 
ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vaa-
raa, jota ei voi pakkaamista tai kuormaamista 
koskevin taikka muin erityistoimenpitein tor-
jua.  
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Artikla kuuluu lainsäädännön alaan. Sen 
hyväksyminen ei edellytä muutoksia kansal-
liseen lainsäädäntöön.  

16 artikla. Sallitut radioaktiiviset aineet ja 
biologiset aineet. Artiklaan ei tehty muutok-
sia Bukarestin kongressissa. Artiklan mukaan 
radioaktiivisten ja biologisten aineiden kul-
jettaminen on sallittua kirjepostilähetyksissä 
ja postipaketeissa niiden postihallintojen 
kesken, jotka ovat asiasta sopineet. Artikla 
sisältää yksityiskohtaisemmat säännöt näiden 
aineiden käsittelystä. Suomen Posti Oyj ei 
ole ilmoittanut ottavansa vastaan näitä ainei-
ta.  

17 artikla. Tiedustelut.  Artiklassa velvoi-
tetaan jokainen postihallinto ottamaan vas-
taan omalla alueellaan tai minkä tahansa 
muun postihallinnon alueella postitettuja lä-
hetyksiä koskevia tiedusteluja kuuden kuu-
kauden ajan lähetyksen postittamisen jälkei-
sestä päivästä. Kuuden kuukauden aika kos-
kee kyselyntekijän ja postihallinnon välistä 
kanssakäyntiä eikä siihen sisälly kyselyjen 
välittäminen postihallinnosta toiseen. Tiedus-
telun jättöaika säilyy kuutena kuukautena 
postittamisen jälkeisestä päivästä, mutta sii-
hen ei sisälly tiedustelun kulkuaika postihal-
lintojen välillä. Myös tavallisista paketeista 
tulee vastaanottaa tiedusteluja, mutta tavallis-
ten kirjeiden osalta se ei enää tarkistetun 
yleissopimuksen mukaan ole pakollista. 

Postidirektiivin 19 artikla velvoittaa jäsen-
valtiot varmistamaan, että palveluiden käyt-
täjien valitusten käsittelylle vahvistetaan me-
nettelyt, joita noudatetaan erityisesti lähetys-
ten katoamis-, varastamis-, vahingoittumis- 
tai palvelujen laatustandardien noudattamatta 
jättämisen tapauksissa.  

Postipalvelulain 21 §:ssä säädetään pos-
tiyritykselle kanneoikeuden menettämisen 
uhalla tehtävästä muistutuksesta. Pykälän 2 
momentin mukaan oikeus korvaukseen on 
menetetty, jos vaatimusta ei esitetä postiyri-
tykselle vuoden kuluessa. Jos vahinko on ai-
heutettu tahallisesti tai törkeästä huolimatto-
muudesta, vaatimus on esitettävä kolmen 
vuoden kuluttua siitä, kun postiyrityksen vas-
tuu on lain 19 §:n 3 momentin nojalla päätty-
nyt tai siitä, kun postiyritys on ilmoittanut 
vastaanottajalle lähetysten katoamisesta. Li-
säksi postipalvelulain 32 c §:n 1 momentin 
mukaan Viestintäviraston on postinkulun 

varmistustehtäviä hoitaessaan säilytettävä 
avattu postilähetys kuuden kuukauden ajan, 
jos siitä ei ole löytynyt tietoja, joiden perus-
teella lähetys voidaan toimittaa eteenpäin. 
Suomen Posti Oyj:n toimitusehdoissa tode-
taan, että Maailman postiliiton sopimusten 
mukaan lähettäjän on vahingon selvittämi-
seksi ja mahdollisen korvauksen saamiseksi 
tehtävä lähetyksestä tiedustelu puolen vuo-
den kuluessa lähetyksen jättämisestä kuljetet-
tavaksi. Määräys kuuluu siten lainsäädännön 
alaan. Sen hyväksyminen ei edellytä muutok-
sia kansalliseen lainsäädäntöön.      

18 artikla. Tullitarkastus. Tulli- ja muuta 
maksut. Artiklan mukaan lähtö- ja osoite-
maan postihallinnoilla on oikeus lainsäädän-
tönsä mukaan tullitarkastuttaa lähetykset. Ar-
tiklaan ei tehty sisällöllisiä muutoksia Buka-
restin kongressissa. Artikla sääntelee posti-
hallintojen oikeuksia postin lähettäjien ja 
vastaanottajien suhteen. Asiasta ei ole sään-
nöksiä tullilaissa (1466/1994) eikä sopimuk-
sen hyväksyminen edellytä muutoksia kan-
salliseen lainsäädäntöön. Tullilain 14 §:n 
mukaan tulliviranomaisella tai muulla toimi-
valtaisella viranomaisella on oikeus tullitoi-
menpiteen suorittamiseksi tarkastaa postilä-
hetysten kirjesalaisuutta loukkaamatta tava-
raa. Suomen Posti Oyj:n toimitusehtojen mu-
kaan Posti hoitaa tullilain edellyttämällä ta-
valla saapuvien lähetysten tuontitullauksen ja 
lähtevien lähetysten vientitullauksen. Artikla 
kuuluu Suomessa lainsäädännön alaan.   

19 artikla. Suljettujen postien vaihto soti-
lasjoukko-osastojen kanssa. Artiklan mukaan 
suljettua kirjepostia voidaan vaihtaa käyttä-
mällä muiden maiden maa-, meri- tai lento-
kuljetuksia artiklassa tarkemmin selostettujen 
tahojen välillä. Artiklassa tarkoitettu postia ei 
lähetetä yksittäisinä kirjeinä tai paketteina, 
vaan ne kootaan suuremmiksi eriksi, jotka 
sitten esimerkiksi suomalainen ulkomailla 
oleva joukko-osasto voi noutaa vastaanotta-
jamaan postitoimipaikasta tai sopia, että koko 
erä toimitetaan joukko-osastolle asti. Asialli-
sesti kyse on lähettäjämaan sisäisestä postis-
ta, joka toimitetaan vastaanottajalle toisen 
maan alueella. Artiklan mukaan tällaisten lä-
hetysten maksut ja kuljetusehdot määrä ko-
timaisten ohjesääntöjensä mukaan sen maan 
postihallinto, joka on asettanut käyttöön 
joukko-osaston tai jolle laivat tai lentokoneet 
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kuuluvat. Suomessa ei ole asiasta kansallista 
sääntelyä.    

20 artikla. Palvelun laatustandardit ja ta-
voitteet.  Artiklassa velvoitetaan postihallin-
not laatimaan ja julkaisemaan saapuvia kirje-
postilähetyksiä ja paketteja koskevat jakelu-
standardit ja tavoitteet. Lähetysmaan posti-
hallintojen on myös laadittava ja julkaistava 
vastaavat standardit 1. luokan ja lentopostina 
kulkeville kirjelähetyksille sekä paketeille ja 
2. luokan sekä pintapostina kulkeville pake-
teille. Postihallintojen on mitattava palvelun 
laatustandardien soveltamista.  

Postidirektiivin 16 artiklan mukaan jäsen-
valtioiden on korkealaatuisten postipalvelui-
den takaamiseksi varmistettava, että yleis-
palvelun laatustandardit asetetaan ja julkais-
taan. Laatustandardit koskevat erityisesti kul-
jetusaikoja sekä palvelujen säännöllisyyttä ja 
luotettavuutta. Lisäksi ulkopuolisten elinten 
on vähintään kerran vuodessa riippumatto-
mina tarkkailtava suoritustasoa ja tuloksista 
on julkaistava kertomus vähintään kerran 
vuodessa. Direktiivin 17 artiklassa velvoite-
taan jäsenvaltiot vahvistamaan kotimaan pos-
tin laatustandardit.    

Postipalvelulain 5 §:ssä säädetään yleispal-
velun kulkunopeuden laatustandardista. Py-
kälässä asetettu velvoite, jonka mukaan seu-
raavana päivänä jaettaviksi tarkoitetuista ko-
timaan kirjelähetyksistä vähintään 85 pro-
senttia tulee olla perillä seuraavana työpäivä-
nä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään toi-
sena työpäivänä, koskee kotimaan kirjelähe-
tyksiä.   

Postipalvelulain 25 §:n mukaan postiyri-
tyksen on julkistava vuosittain palvelun laa-
tua koskevat tiedot, joista tulee lisäksi käydä 
ilmi valitusten määrä ja niiden käsittely. Ar-
tikla kuuluu lainsäädännön alaan. Sen hyväk-
syminen ei edellytä muutoksia kansalliseen 
lainsäädäntöön.   
 

2 luku  Vastuu 

21 artikla. Postihallintojen vastuu. Vahin-
gonkorvaukset.  Lukuun ottamatta 22 artik-
lassa mainittuja postihallintojen vastuuvapa-
utta koskevia tilanteita postihallinnot vastaa-
vat kansainvälisessä postiliikenteessä kirjat-
tujen lähetysten, tavallisten pakettien ja va-
kuutettujen lähetysten katoamisesta, anasta-

misesta tai vahingoittumisesta, jakelurekiste-
röityjen lähetysten katoamisesta sekä sellais-
ten pakettien palauttamisesta, jonka peril-
lesaamattomuuden syytä ei ole ilmoitettu. 
Artiklaan on lisätty nimenomainen maininta 
siitä, että postihallinnot ovat vastuussa vain 
yleissopimuksessa mainituista tapauksista ja 
artiklassa mainituista lähetyksistä. Postihal-
linnot eivät edes vakavien tuottamusten osal-
ta ole korvausvastuussa yli yleissopimukses-
sa ja toimitusohjesäännöissä esitettyjen rajo-
jen. Maksettavat vahingonkorvaukset eivät 
saa ylittää summia, jotka on mainittu kirje- ja 
pakettilähetyksiä koskevissa toimitusoh-
jesäännöissä. Lisäksi artiklaan on lisätty koh-
ta, joka mukaan välillisiä vahinkoja ja tu-
lonmenetyksiä ei oteta huomioon korvauksia 
maksettaessa. Kirjattuja ja vakuutettuja lähe-
tyksiä koskeviin säännöksiin ei tehty kong-
ressissa muutoksia. Tavallisia paketteja kos-
keviin vastuusäännöksiin on lisätty uutena 
kohtana määräys, jonka mukaan lähettäjän 
vaatiessa summaa, joka on pienempi kuin 
pakettilähetyksiä koskevissa toimitusoh-
jesäännöissä määritelty summa, postihallinto 
voi maksaa tämän pienemmän summan ja saa 
sen mukaisen hyvityksen miltä tahansa muul-
ta asiaan liittyvältä postihallinnolta. Lisäksi 
artiklaan on lisätty määräys, jonka mukaan 
säännöksiin, jotka koskevat korvausten mak-
samista postihallintojen välillä ei saa tehdä 
varaumia. 

22 artikla. Postihallintojen vastuuvapaus. 
Artiklassa säädetään tilanteista, joissa posti-
hallinnot vapautuvat vastuusta. Postihallinnot 
eivät ole vastuussa kirjatuista lähetyksistä, 
jakelurekisteröidyistä lähetyksistä, paketeista 
eivätkä vakuutetuista lähetyksistä, kun ne on 
toimitettu omien vastaavanlaisista lähetyksis-
tä annettujen määräysten mukaan. Vastuu 
kuitenkin säilyy artiklassa luetelluissa tapa-
uksissa esimerkiksi silloin, kun anastus tai 
vahingoittuminen on havaittu joko ennen lä-
hetyksen luovuttamista tai sitä luovutettaes-
sa. Artiklaan on kongressissa lisätty määräys, 
jonka mukaan vahingon tai anastuksen yh-
teydessä sovellettavaksi tuleva ilmoitusaika, 
joka on viipymättä, tulkitaan kansallisen 
lainsäädännön mukaan. Postihallinnot eivät 
myöskään ole vastuussa lähetyksestä artik-
lassa erikseen mainituissa tilanteissa. Posti-
hallinto ei esimerkiksi ole vastuussa yleisso-
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pimuksessa kiellettyjä aineita sisältävistä lä-
hetyksistä eikä tilanteissa, kun lähettäjä ei ole 
tiedustellut lähetystä kuuden kuukauden ku-
luessa postituspäivää seuraavasta päivästä. 
Kongressissa artiklaan lisättiin määräys, jon-
ka mukaan postihallinto ei ole vastuussa, kun 
lähettäjää voidaan epäillä vilpillisestä aikees-
ta, jonka tarkoituksena on korvauksen saami-
nen.  

23 artikla. Lähettäjän vastuu.  Lähettäjä 
vastaa joko postivirkailijalle, muille postilä-
hetyksille tai postikalustolle aiheutuvasta va-
hingosta, joka johtuu kiellettyjen esineiden 
lähettämisestä postitse tai siitä, että hyväk-
symistä koskevat ehdot on jätetty ottamatta 
huomioon. Artiklaa muutettiin kongressissa 
siten, että siihen lisättiin uusina edellä maini-
tut postivirkailijoille tai postikalustolle aiheu-
tuvat vahingot. Lisäksi lähettäjän vastuun 
määrää koskevaa määräystä muutettiin siten, 
että jos kyse on muille postilähetyksille ai-
heutuneesta vahingosta, lähettäjä on vastuus-
sa kustakin vahingoittuneesta lähetyksestä 
samassa määrin kuin postihallinnotkin.  

24 artikla. Vahingonkorvauksen maksami-
nen. Artiklan mukaan joko lähtö- tai osoite-
maan postihallinto on velvollinen maksa-
maan vahingonkorvauksen ja palauttamaan 
maksut. Maksut suorittaneella postihallinnol-
la on takaisinsaantioikeus vastuulliselta pos-
tihallinnolta.  Lisäksi artiklassa todetaan lä-
hettäjän oikeus luopua oikeudestaan vahin-
gonkorvaukseen vastaanottajan eduksi. Ar-
tiklaan ei tehty muutoksia Bukarestin kong-
ressissa.  

25 artikla. Vahingonkorvauksen määrän 
mahdollinen takaisin periminen lähettäjältä 
tai vastaanottajalta. Artiklan mukaan vahin-
gonkorvaus voidaan periä takaisin lähettäjäl-
tä tai vastaanottajalta, jos kadonneena pidetty 
kirjattu tai vakuutettu lähetys tai paketti löy-
detään. Kyseistä artiklaa on muutettu siten, 
että myös vaihtoehtoiselle vastaanottajalle 
myönnetään kolmen kuukauden reagointiaika 
postilähetystä koskevaan tiedusteluun. Jos 
lähettäjä ja vastaanottaja luopuvat lähetyk-
sestä tai eivät vastaa artiklassa määritetyn 
ajan kuluessa, lähetys jää sen postihallinnon 
tai tarvittaessa niiden postihallintojen omai-
suudeksi, jotka ovat vahingon korvanneet.  

26 artikla. Vastuuta koskeviin poikkeuksiin 
sovellettava vastavuoroisuus. Artikla on uusi. 

Siinä todetaan, että artikloissa 22 ja 25 mai-
nituista ehdoista huolimatta mikä tahansa jä-
senmaa, joka varaa itselleen oikeuden olla 
maksamatta vahingonkorvauksia vastuiden 
osalta, ei ole oikeutettu vahingonkorvauksiin 
muilta jäsenmailta, jotka ovat hyväksyneet 
vastuunsa näiden artiklojen mukaan.  

Postipalvelulain 19 §:ssä säädetään pos-
tiyrityksen vastuusta. Pykälän 6 momentin 
mukaan postipalvelulain säännöksiä postiyri-
tyksen korvausvastuusta ei sovelleta siltä 
osin kuin Suomea velvoittavasta kansainväli-
sestä sopimuksesta muuta johtuu. Tämän 
vuoksi vastuuta koskevat 21 – 25 artiklat tu-
levat sovellettaviksi kansainvälisessä posti-
toiminnassa. Postipalvelulain 20 §:ssä sääde-
tään vastuun rajoituksista ja 21 §:ssä muistu-
tuksesta ja vanhentumisesta.  

Edellä mainitun perusteella artikloiden 
21—25 on katsottava kuuluvan lainsäädän-
nön alaan. 
 

3 luku  Erityisesti kirjepostia koskevat 
määräykset 

27 artikla. Kirjelähetysten postittaminen 
toisessa maassa. Artiklan mukaan mikään jä-
senmaa ei ole velvollinen kuljettamaan eikä 
jakamaan vastaanottajalle kirjelähetyksiä, 
joita sen alueella asuvat lähettäjät postittavat 
tai postituttavat vieraassa maassa hyötyäk-
seen siellä sovellettavista edullisimmista 
maksuista. Artiklaan ei tehty muutoksia Bu-
karestin kongressissa. Postipalvelulaki ei si-
sällä asiasta sääntelyä. Artikla ei aseta jäsen-
valtiolle velvoitteita, joiden hyväksyminen 
edellyttäisi eduskunnan suostumusta.      

Osa 3 Maksut   

Sopimuksen kolmas osa sisältää päätemak-
suja koskevat säännökset. Päätemaksuilla 
tarkoitetaan jokaisen postihallinnon, joka 
vastaanottaa kirjepostilähetyksiä toiselta hal-
linnolta, oikeutta periä lähettävältä hallinnol-
ta maksu korvaamaan niitä kuluja, jotka ai-
heutuvat vastaanotetusta kansainvälisestä 
postista.  

Postidirektiivin 13 artiklan mukaan jäsen-
valtioiden on kannustettava yleispalvelun tar-
joajiaan pitämään huolta siitä, että niiden te-
kemissä yhteisön sisäisen ulkomaanpostin 
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päätemaksuja koskevissa sopimuksissa nou-
datetaan artiklassa lueteltuja periaatteita. 
Päätemaksut on vahvistettava suhteessa saa-
puvan ulkomaanpostin käsittely- ja jakelu-
kustannuksiin, maksujen suuruuden on oltava 
yhteydessä saavutettuun palvelun laatuun ja 
päätemaksujen on oltava julkisia ja syrjimät-
tömiä.    
 

1 luku  Erityisesti kirjepostia koskevat 
määräykset 

28 artikla. Päätemaksut. Yleiset määräyk-
set. Bukarestin kongressissa hyväksyttiin uu-
den mallinen päätemaksujärjestelmä, joka ja-
kautuu kahteen alajärjestelmään. Teollistu-
neille maille eli tavoitejärjestelmään noudat-
taville maille on oma järjestelmänsä ja kehi-
tysmaille eli maille, joilla on oikeus noudat-
taa niin sanottua siirtymäkauden järjestel-
mää, omansa. Siirtymäkauden järjestelmää 
noudattavat maat voivat myös niin halutes-
saan noudattaa tavoitejärjestelmää noudatta-
ville maille laadittua palvelutasosidonnaista 
järjestelmää. Yleissopimuksen päätemaksuja 
koskevat säännökset ovat siirtymäkauden jär-
jestelyjä. Tarkoituksena on siirtyä maakoh-
taiseen maksujärjestelmään 1 päivästä tam-
mikuuta 2014 lukien. Artiklan mukaan jokai-
sen postihallinnon on asetettava muiden hal-
lintojen käytettäväksi kaikki sen kotimaan 
liikenteessä kotimaisille asiakkailleen tar-
joamat hinnat ja ehdot samoin edellytyksin.  

Kongressissa lisättiin artiklaan määräys, 
jonka mukaan päätemaksujen on perustuttava 
palvelun laatutasoon lähtömaassa. Postitoi-
mintaneuvostolla on mahdollisuus muuttaa 
artikloissa 29 ja 30 mainittuja maksuja kan-
nustaakseen osallistumista valvontajärjestel-
miin ja palkitakseen postihallintoja laatuta-
voitteiden saavuttamisesta. Postitoiminta-
neuvosto voi myös asettaa rangaistuksia liian 
alhaisesta laadusta, mutta se ei saa evätä pos-
tihallinnoilta näille artiklojen 29 ja 30 mu-
kaan kuuluvaa vähimmäistuloa.  

29 artikla. Päätemaksut. Tavoitejärjestel-
mää noudattavien maiden väliseen vaihtoon 
sovellettavat määräykset. Artiklassa määri-
tellään päätemaksujen laskutavat. Niiden tu-
lee olla maakohtaisia ja aiempaa paremmin 
kustannusvastaavia. Päätemaksut ilmaistaan 
prosentteina kotimaan maksusta. Päätemak-

suilla on ylä- ja alarajat. Päätemaksujen mää-
rä ilmaistaan SDR:nä eli kansainvälisen va-
luuttarahaston erityisnosto-oikeuksina. Pää-
temaksuartikloihin ei enää saa tehdä va-
raumia.  

30 artikla. Päätemaksut. Siirtymäkauden 
järjestelmää noudattaviin maihin suuntautu-
vaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen pos-
tiliikenteeseen sovellettavat määräykset. Ar-
tiklassa määritellään siirtymäkauden järjes-
telmää noudattavien maiden maksujen lasku-
tapa.  

31 artikla. Palvelutasorahasto. Palvelu-
tasorahasto perustettiin Bukarestin kongres-
sia edeltäneessä Pekingin kongressissa ai-
emmin kehitysmaiksi luokiteltujen maiden 
palvelutason parantamisen tukemiseksi. Bu-
karestin kongressissa rahaston toimintamallia 
parannettiin siitä siihen mennessä saatujen 
kokemusten perusteella. Tavoitteena on taata, 
että ne vähiten kehittyneet maat, jotka tarvit-
sevat eniten tukea, myös saavat sitä aiempaa 
enemmän. Päätemaksuille ja palvelutasora-
hastolle hyväksyttiin uusi YK:n kehitysoh-
jelman mukainen maaluokitus. Teollistuneik-
si maiksi luokitellut maat maksavat pääte-
maksujen lisäksi yleissopimuksessa määrätyn 
summan rahastoon, josta vähiten kehittyneet 
maat voivat sitä anoa palvelutasonsa paran-
tamiseksi. Artiklassa todetaan rahastoon 
maksettavan summan laskutapa sekä periaat-
teet, joiden mukaisesti vähiten kehittyneet 
maat voivat anoa rahastosta varoja.  

32 artikla. Kauttakulkumaksut. Artiklan 
mukaan kauttakulkumaksu on suljetun postin 
lisäksi maksettava kaikista avopostina lähete-
tyistä kauttakulkulähetyksistä. Kongressissa 
tehty muutos koskee avopostina lähetettyjen 
kauttakulkulähetysten lisäämistä artiklaan.    
 
2 luku  Muut määräykset 

33 artikla. Perusmaksut ja lentokuljetus-
maksujen laskeminen. Artiklan mukaan pos-
tihallintojen väliseen tilitykseen sovelletta-
van lentokuljetusten perusmaksun hyväksyy 
postitoimintaneuvosto. Maksujen laskutapa 
sekä tilitysmenetelmät määritellään kirjepos-
tia ja postipaketteja koskevissa toimitusoh-
jesäännöissä.  

34 artikla. Postipakettien maa- ja meri-
maksut. Artiklassa määritellään pakettien ja-
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kelukorvauksen laskutapa. Kongressissa ar-
tiklaan tehdyn muutoksen mukaan uusi saa-
puvan lähetyksen kotimaan jakelukorvaus 
lasketaan yhdistämällä paketin perusmaksu ja 
perusmaksu kilogrammaa kohti.  

Postipalvelulain 26 §:n mukaan yleispalve-
lun tarjoajan perimien hintojen tulee olla 
kohtuullisia, tasapuolisia ja sellaiset, että 
palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla. 
Hinnoittelun on lisäksi oltava avointa ja syr-
jimätöntä. Artikla kuuluu lainsäädännön 
alaan, mutta ei edellytä muutoksia kansalli-
seen lainsäädäntöön.    

35 artikla. Postitoimintaneuvoston oikeus 
määrätä maksuista. Postitoimintaneuvostolla 
on oikeus asettaa kauttakulkumaksut kirjelä-
hetysten käsittelystä ja kuljetuksesta, perus-
maksut ja lentokuljetusmaksut postin kuljet-
tamisesta ilmateitse, jakelukorvaukset saapu-
ville postipaketeille, kauttakulkumaan mak-
sut pakettien käsittelystä ja kuljetuksesta vä-
littävän maan kautta sekä merimaksut paket-
tien kuljettamisesta meriteitse. Postihallinto-
jen on maksettava maksut toimitusohjesään-
nöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Artik-
laa muutettiin kongressissa ainoastaan lisää-
mällä siihen käsittelyn lisäksi kuljetuksista 
aiheutuvat maksut.  

Suomen kansallinen lainsäädäntö ei sisällä 
päätemaksuja koskevaa sääntelyä. Artiklat 28 
- 33 kuuluvat lainsäädännön alaan.  Suomen 
Posti Oy:lle on asetettu sille myönnetyssä 
toimiluvassa velvollisuus välittää myös ulko-
maisia postilähetyksiä Suomeen sekä Suomes-
ta lähetettyjä postilähetyksiä ulkomaille sen 
mukaisesti kuin Suomea sitovat kansainväliset 
sopimukset ja EY:n lainsäädäntö edellyttävät.  

Osa 4 Loppumääräykset 

36 artikla. Yleissopimusta ja toimitusohje-
sääntöjä koskevien ehdotusten hyväksymis-
ehdot. Artiklassa on säännökset yleissopi-
mukseen ja toimitusohjesääntöihin tehtävien 
muutosehdotusten hyväksymisen edellyttä-
mästä äänimääristä erikseen kongressissa hy-
väksyttävien muutosten, kahden kongressin 
välissä hyväksyttävien muutosten ja erikseen 
vielä postitoimintaneuvoston toimitusohje-
sääntöjen muuttamisen osalta. Kongressissa 
artiklaa muutettiin siten, että siihen lisättiin 
ehdoksi äänivaltaisuus. Siten ääniä lasketta-

essa huomioon otetaan äänivaltaisten äänes-
tävien jäsenmaiden määrä.  

Artikla kuuluu lainsäädännön alaan, koska 
sen sisältämät määräykset vaikuttavat Suo-
men täysivaltaisuuteen.  

37 artikla. Kongressissa esitetyt varaumat. 
Uudessa artiklassa todetaan, ettei postiliiton 
tavoitteiden tai tarkoituksen vastaisia va-
raumia sallita. Varaumia tulisi esittää vain, 
kun se on ehdottoman välttämätöntä ja ne on 
asianmukaisesti perusteltava. Varaumia käsi-
tellään kongressissa tehtyinä ehdotuksina ja 
ne on hyväksyttävä sillä enemmistöllä, jota 
varauman koskeman artiklan muuttaminen 
edellyttää. Varaumia on periaatteessa sovel-
lettava vastavuoroisesti ja ne tehneen jäsen-
maan ja muiden jäsenmaiden välillä.  

38 artikla. Yleissopimuksen voimaantulo 
ja sen voimassaoloaika.  Tarkistettu yleisso-
pimus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2006 ja on voimassa seuraavan kongressin 
sopimusten voimaantuloon asti.  
 
2.  Lakiehdotusten perustelut  

2.1. Laki Maailman postiliiton yleissopi-
muksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamises-
ta  

1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blanket-
tisäännöksen, jolla saatetaan voimaan ne so-
pimuksen määräykset, jotka kuuluvat lain-
säädännön alaan. Nämä määräykset on yksi-
löity eduskunnan suostumuksen tarpeelli-
suutta käsittelevässä luvussa (4.1) sekä sopi-
muksen sisältöä ja sen suhdetta lainsäädän-
töön käsittelevässä luvussa (1).  

2 §. Pykälä sisältää tavanomaisen voimaan-
tulosäännöksen, jonka mukaan lain voimaan-
tulosta säädetään tasavallan presidentin ase-
tuksella. Tarkoituksena on, että laki tulee 
voimaan mahdollisimman pian sen hyväk-
symisen jälkeen.  
 
2.2. Laki postipalvelulain muuttamisesta 

26 §. Hinnoittelu. Pykälässä säädetään 
yleispalvelun tarjoajan velvollisuudesta hin-
noitella palvelut siten, että ne ovat kaikkien 
käyttäjien saatavilla. Hintojen tulee 1 mo-
mentin mukaan olla kohtuullisia ja tasapuoli-
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sia. Pykälän 3 momentin mukaan hinnat on 
sovitettava kustannuksiin. Yleissopimuksen 7 
artiklan 2 kohdan mukaan sotavankien ja si-
viili-internoitujen henkilöiden kirjelähetyk-
set, postipaketit ja rahalähetykset, jotka on 
heille osoitettu tai jotka ovat heidän lähettä-
miään, ovat täysin maksuttomia, lento-
lisämaksua lukuun ottamatta. Artiklan 3 koh-
dan mukaan sokeainlähetykset ovat täysin 
maksuttomia, lentolisämaksua lukuun otta-
matta. Koska pykälässä säädetty velvollisuus 
sovittaa hinnat kustannuksiin on ristiriidassa 
yleissopimuksen määräysten kanssa, pykälän 
3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi lain 19 
§:n 6 momenttia vastaava rajaus pykälän so-
veltamisalaan.   

35 a §. Postimaksumerkintärikkomus. 
Yleissopimuksessa on rikkomuksia koskevia 
määräyksiä, joiden mukaan jäsenvaltioiden 
on otettava käyttöön keinot estää, syyttää ja 
rangaista henkilöitä, jotka todetaan syyllisik-
si yleissopimuksessa määriteltyihin tekoihin. 
Yleissopimuksen tavoitteena on parantaa 
mahdollisuuksia estää muun muassa posti-
merkkien väärentämistä. Rikosoikeudelliseen 
vastuuseen johtavista teoista tulee perustus-
lain mukaan säätää lailla. Uuteen 35 a §:ään 
ehdotetaan otettavaksi yleissopimuksen 11 
artiklan edellyttämät säännökset postimak-
sumerkintärikkomuksesta. Pykälässä tarkoi-
tettuja postimaksumerkintätapoja ovat sekä 
julkisessa levityksessä olevat että siitä poiste-
tut postimerkit, postimaksumerkinnät, kuten 
postimaksuleimat, postimaksu- tai painoko-
neella tuotetut merkinnät ja kansainväliset 
vastauskupongit.  

Voimaantulosäännös. Pykälässä on tavan-
omainen säännös lain voimaantuloajasta. La-
ki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdolli-
simman pian sen jälkeen, kun laki on hyväk-
sytty ja vahvistettu.    
 
 
3.  Voimaantulo  

Yleissopimus muutoksineen tuli sopimuk-
sen 38 artiklan mukaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2006 ja on voimassa seuraavan 
kongressin sopimusten voimaantuloon asti. 

Esitykseen sisältyvä laki yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ehdotetaan tulevaksi 

voimaan tasavallan presidentin asetuksella 
säädettävänä ajankohtana ensi tilassa sen jäl-
keen, kun eduskunta on hyväksynyt lain. La-
ki postipalvelulain muuttamisesta on tarkoi-
tettu tulemaan voimaan samanaikaisesti, kun 
yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.   

Ahvenanmaan itsehallintolain 59 § 2 mo-
mentin mukaan on hankittava maakuntapäi-
vien suostumus sopimuksen voimaantulemi-
selle Ahvenanmaalla. Jos Ahvenanmaan 
maakuntapäivät hyväksyy voimaansaattamis-
lain, on tästä otettava asianmukainen mainin-
ta lain voimaantuloa koskevaan asetukseen.   

 
 

 
4.  Eduskunnan suostumuksen 

tarpeel l isuus ja  käsit te lyjärjes-
tys  

4.1. Eduskunnan suostumuksen tarpeelli-
suus 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaisesti 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan suostumuk-
sen. Muusta syystä eduskunnan hyväksymis-
tä edellyttäviä määräyksiä ovat muun muassa 
eduskunnan budjettivaltaa sitovat kansainvä-
liset velvoitteet. Tällaisina velvoitteina on 
käytännössä pidetty lähinnä sellaisia määrä-
yksiä, joista aiheutuu valtiolle välittömiä me-
noja. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan määräys luetaan lainsäädännön alaan 
kuuluvaksi 1) jos määräys koskee jonkin pe-
rustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttä-
mistä tai rajoittamista, 2) jos määräyksen tar-
koittamasta asiasta on perustuslain mukaan 
säädettävä lailla, 3) jos määräys muutoin 
koskee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteita, 4) jos määräyksen tarkoitta-
masta asiasta on jo voimassa lain säännöksiä 
5) taikka siitä on Suomessa vallitsevan käsi-
tyksen mukaan säädettävä lailla. Kansainvä-
linen velvoite kuuluu lainsäädännön alaan 
siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa 
vai sopusoinnussa Suomessa lailla säädetyn 
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säännöksen kanssa (PeVL 11/2000 vp, PeVL 
12/2000 vp ja PeVL 45/2000 vp). 

Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytän-
nön pohjalta on vakiintunut tavaksi, että 
eduskunta hyväksyy sen suostumusta vaati-
vat valtiosopimukset ja muut kansainväliset 
velvoitteet kokonaisuudessaan (PeVL 
24/2001). 

Aiempien vuosien yleissopimuksia ei ole 
saatettu eduskunnan hyväksyttäväksi. Perus-
tuslain 94 §:n ilmaisua lainsäädännön katta-
masta alasta on kuitenkin tulkittava perustus-
lain ja perustuslakivaliokunnan viimeaikai-
sen lausuntokäytännön pohjalta. Koska yleis-
sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuulu-
via määräyksiä, nyt saatetaan eduskunnan 
hyväksyttäväksi koko sopimus siltä osin kuin 
sen määräykset kuuluvat Suomen toimival-
taan.     

Edellä kohdassa 1 (Sopimuksen sisältö ja 
sen suhde Suomen lainsäädäntöön) on selos-
tettu tarkemmin yleissopimuksen artiklojen 
sisältöä. Yleissopimus sisältää määräyksiä, 
jotka asettavat velvoitteita jäsenmaille sekä 
määräyksiä, jotka velvoittavat postihallintoja. 
Tällaiset määräykset kuuluvat lainsäädännön 
alaan ja edellyttävät eduskunnan hyväksy-
mistä edellä kohdassa 1 esitetyllä tavalla.  

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan, jos sopimuksessa määritellyt käsit-
teet koskevat lainsäädännön alaan kuuluvia 
asioita, määritelmät vaikuttavat välisesti nii-
den lainsäädännön alaan kuuluvien aineellis-
ten määräysten sisältöön ja soveltamiseen ja 
kuuluvat siksi itsekin lainsäädännön alaan 
(PeVL 6/2001 vp ja PEVL 24/2001 vp). So-
pimuksen 1 artiklassa määritellään sopimuk-
sessa käytetyt käsitteet. Artiklan määräykset 
kuuluvat lainsäädännön alaan.      

Sopimuksen jäsenmaalle asettamat velvoit-
teet nimetä yleissopimuksen noudattamisesta 
vastaava taho (2 artikla), varmistaa postipal-
velujen käyttäjien oikeus laadukkaisiin ja 
kohtuuhintaisiin peruspostipalveluihin (3 ar-
tikla), huolehtia postilähetysten jälkilähettä-
misestä (5 artikla), ottaa käyttöön keinoja, 
joilla estetään kiellettyihin postilähetyksiin 
sekä postimaksuihin ja postimaksumerkin-
töihin liittyvät rikkomukset (11 artikla), huo-
lehtia peruspalveluiden saatavuudesta (12 ar-
tikla) ja velvoite tarjota pakollisia lisäpalve-
luja (13 artikla), koskevat asioita, joista 

Suomessa on voimassa lain säännöksiä ja 
määräykset kuuluvat siten lainsäädännön 
alaan. Sopimuksen 36 artikla sisältää muun 
muassa määräyksen, jonka mukaan kongressi 
voi enemmistöpäätöksellään päättää kaikkia 
sopimuspuolia sitovista muutoksista, ja täl-
löin Suomi voi tulla sidotuksi muutokseen 
vastoin tahtoaan. Tällainen määräys vaikut-
taa Suomen täysivaltaisuuteen ja kuuluu siten 
lainsäädännön alaan (PeVL 31/2001 vp ja 
PeVL 38/2001 vp)). 

Yleissopimuksen määräykset maksujen 
kustannussuuntautuneisuudesta ja maksusta 
vapautumisesta (6 ja 7 artikla), postimerkki-
en sisällöstä (8 artikla), kielletyistä lähetyk-
sistä (15 artikla), tiedusteluista (17 artikla), 
tullitarkastuksesta (18 artikla), velvoite laatia 
palvelun laatustandardit ja tavoitteet (20 ar-
tikla) sekä postipakettien maa- ja merimaksu-
ja koskeva artikla (34 artikla) on kohdistettu 
postihallinnoille. Postipalvelulakiin sisältyy 
näitä koskevia säännöksiä. Artikloissa 21–25 
on määräykset postihallintojen vastuusta ja 
vahingonkorvausvelvollisuudesta, postihal-
lintojen vastuuvapaudesta, lähettäjän vas-
tuusta, vahingonkorvauksen maksamisesta 
sekä vahingonkorvaukset määrän mahdolli-
sesta takaisin perimisestä lähettäjältä tai vas-
taanottajalta. Postipalvelulain 19–21 §:ssä on 
säännökset postiyrityksen vastuusta, sen ra-
joituksista ja vahingosta muistuttamisesta se-
kä vanhentumisesta. Siten mainitut artiklat 
kuuluvat lainsäädännön alaan. Maksujen pe-
rusteesta säädetään Suomessa lailla. Siten 
myös artiklat 28 - 33 kuuluvat lainsäädännön 
alaan. 

Yhteisöoikeuden näkökulmasta yleissopi-
mus on jaetun toimivallan sopimus, jonka 
määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltion ja 
osittain yhteisön toimivaltaan. Yleissopimuk-
sen osalta yhteisön toimivalta perustuu posti-
direktiivin säännöksiin. Direktiivin hyväk-
symisellä toimivallan voidaan katsoa siirty-
neen jäsenvaltioilta yhteisölle artikloiden 6–
7, 12 ja 13, 17, 20 ja 34 osalta. Hinnoittelun 
osalta direktiivi on jättänyt jäsenvaltion har-
kintaan säätää sokeainlähetysten maksutto-
muudesta. Vaikka kyseiset määräykset kuu-
luvat lainsäädännön alaan, perustuslain tul-
kintakäytännön mukaan eduskunnan hyväk-
symistoimivalta ei koske yhteisön toimival-
taan kuuluvia sopimuksen määräyksiä (PeVL 
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6/2001 vp). Tähän liittyen merkitystä ei ole 
sillä, että yhteisö ei ole yleissopimuksen so-
pimuspuoli. Huolimatta siitä, että Suomi yh-
dessä unionin muiden jäsenvaltioiden kanssa 
toimii sitoumusasiakirjoja jätettäessä myös 
EU:n puolesta niiltä osin, kuin sopimusmää-
räykset kuuluvat yhteisön yksinomaiseen 
toimivaltaan, eduskunnan hyväksymistoimi-
valta ei koske tällaisia sopimusmääräyksiä 
(PeVL 16/2004 vp).  

Edellä selostetuista lainsäädännön alaan 
kuuluvista artikloista Suomen toimivaltaan 
kuuluvat 2, 3, 5, 8, 11, 15, 18, 21- 25 ja 28 -
33 artiklat ja niille pyydetään eduskunnan 
suostumus.   

Sopimuksen hyväksyminen yhteydessä an-
nettavaksi esitettävän julistuksen on katsotta-
va kuuluvan lainsäädännön alaan, koska ju-
listuksessa mainittujen sopimusten noudat-
taminen vaikuttaa yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten sovelta-
miseen.  
 
4.2. Käsittelyjärjestys 

Yleissopimus ei sisällä määräyksiä, jotka 
koskevat perustuslakia sen 94 §:n 2 momen-

tissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla. Yleissopimus voidaan hallituksen käsi-
tyksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöl-
lä ja lakiehdotus tavallisen lain säätämisjär-
jestyksessä.  

Edellä olevan perusteella sekä perustuslain 
94 §:n mukaisesti esitetään, 

 
että Eduskunta hyväksyisi Bukares-

tissa 5 päivänä lokakuuta 2004 Maa-
ilman postiliiton yleissopimuksen siltä 
osin kuin se kuuluu Suomen toimival-
taan.   

ja että Eduskunta hyväksyisi annat-
tavaksi yleissopimuksen soveltamises-
ta julistuksen, jonka mukaan Suomi 
soveltaa sopimusvelvoitteita noudat-
taen Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksessa sekä Maailman kauppa-
järjestön maailman palvelukaupan 
yleissopimuksessa määriteltyjä velvol-
lisuuksia. 

 
Koska yleissopimus sisältää määräyksiä, 

jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan 
samalla Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraa-
vat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

 

 

 
 
 
 

Laki 

Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 2004 

tehdyn Maailman postiliiton yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset 
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi 
on niihin sitoutunut.  

2 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.  
 
 

————— 
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2. 

Laki 

postipalvelulain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 2001 annetun postipalvelulain (313/2001) 26 §:n 3 mo-

mentti, 
lisätään lakiin uusi 35 a §, seuraavasti: 
 

26 § 

Hinnoittelu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hinnat on sovitettava kustannuksiin. Tä-

män lain säännöksiä hinnoittelusta ei sovelle-
ta siltä osin kuin Suomea velvoittavasta kan-
sainvälisestä sopimuksesta johtuu muuta.  

 
35 a § 

Postimaksumerkintärikkomus 

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oi-
keudetonta taloudellista hyötyä 

1) väärentää postimaksumerkinnän, jäljitte-
lee sitä taikka myötävaikuttaa väärän tai jälji-
tellyn postimaksumerkinnän valmistukseen, 

2) kierrättää, markkinoi, jakelee, levittää, 
kuljettaa, asettaa näytteille, näyttää tai julkai-
see väärän tai jäljitellyn postimaksumerkin-
nän tai  

3) käyttää tai kierrättää postimaksuna jo 
käytettyä postimaksumerkintää  

on tuomittava, jollei teosta säädetä muualla 
laissa ankarampaa rangaistusta, postimaksu-
merkintärikkomuksesta sakkoon.  

Yritys on rangaistava.   
Tässä laissa postimaksumerkinnällä tarkoi-

tetaan postilähetyksen maksutapoja, joita 
ovat julkisessa levityksessä olevat tai siitä 
poistetut postimerkit, postimaksuleimat, pos-
timaksu- tai painokoneella tuotetut merkinnät 
tai kansainväliset vastauskupongit.   

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta  

20    . 
————— 

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

postipalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 2001 annetun postipalvelulain (313/2001) 26 §:n 3 mo-

mentti, 
lisätään lakiin uusi 35 a §, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

26 § 

Hinnoittelu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hinnat on sovitettava kustannuksiin. 

26 § 

Hinnoittelu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hinnat on sovitettava kustannuksiin. Tä-

män lain säännöksiä hinnoittelusta ei sovel-
leta siltä osin kuin Suomea velvoittavasta 
kansainvälisestä sopimuksesta johtuu muu-
ta.  

 
(uusi) 35 a §

Postmaksumerkintärikkomus 

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle 
oikeudetonta taloudellista hyötyä 

1) väärentää postimaksumerkinnän, jäljit-
telee sitä taikka myötävaikuttaa väärän tai 
jäljitellyn postimaksumerkinnän valmistuk-
seen, 

2) kierrättää, markkinoi, jakelee, levittää, 
kuljettaa, asettaa näytteille, näyttää tai jul-
kaisee väärän tai jäljitellyn postimaksumer-
kinnän tai  

3) käyttää tai kierrättää postimaksuna jo 
käytettyä postimaksumerkintää  

on tuomittava, jollei teosta säädetä muu-
alla laissa ankarampaa rangaistusta, pos-
timaksumerkintärikkomuksesta sakkoon.  

Yritys on rangaistava.  
Tässä laissa postimaksumerkinnällä tar-

koitetaan postilähetyksen maksutapoja, joi-
ta ovat julkisessa levityksessä olevat tai sii-
tä poistetut postimerkit, postimaksuleimat, 
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postimaksu- tai painokoneella tuotetut mer-
kinnät tai kansainväliset vastauskupongit.   

  
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   
kuuta 20    . 

——— 
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Sopimusteksti 
 
 

MAAILMAN POSTILIITON YLEISSO-
PIMUS 

 
Allekirjoittaneet, Liiton jäsenmaiden halli-

tusten täysivaltaiset edustajat, ovat Wienissä 
10. päivänä heinäkuuta 1964 solmitun Maa-
ilman postiliiton Perussopimuksen 22 artik-
lan 3 kohdan nojalla ja huomioon ottaen Pe-
russopimuksen 25 artiklan 4 kohdan yksi-
mielisesti laatineet tässä sopimuksessa pos-
tiliikenteessä sovellettavat säännöt. 

CONVENTION POSTALE UNIVER-
SELLE 

 
Les soussignés, Plénipotentiaires des 

Gouvernements des Pays-membres de 
l’Union, vu l’article 22.3 de la Constitution 
de l’Union postale universelle conclue à 
Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun 
accord et sous réserve de l’article 25.4 de 
ladite Constitution, arrêté, dans la présente 
Convention, les règles applicables au servi-
ce postal international. 

 
 

ENSIMMÄINEN OSA 
 
Kansainvälistä postiliikennettä koskevat 

yhteiset säännöt 
 

Ainoa luku 
 

Yleiset määräykset 
 

 
1 ARTIKLA 

  
Määritelmät 

 
1 Maailman postiliiton Yleissopimusta 

varten on laadittu seuraavat käsitemääritel-
mät: 

1.1 maailmanlaajuinen postiliikenne: laa-
dukkaiden peruspostipalvelujen pysyvä tar-
jonta kaikilla jäsenmaan alueilla kaikille 
asiakkaille ja edulliseen hintaan 

1.2 suljettu posti: postilähetyksiä sisältävät 
merkityt säkit tai muut kuljetusyksiköt lyi-
jyllä tai muulla tavoin sinetöityinä 

 
1.3 kauttakuljetus avopostina: sellaisten 

lähetysten avoin kuljetus välittävän maan 
läpi, joiden määrä tai paino ei oikeuta sulje-
tun postin lähettämistä kohdemaahan. 

1.4 postilähetys: yleinen käsite, joka viit-
taa mihin tahansa postiliikenteen kohteeseen 
(kirjeposti, pakettiposti, osoitukset ja niin 
edelleen) 

1.5 päätemaksut: korvaus, jonka lähettävä 
postihallinto on velkaa kohdemaan postihal-

PREMIÈRE PARTIE 
 
Règles communes applicables au service 

postal international 
 

Chapitre unique 
 

Dispositions générales 
 

 
ARTICLE PREMIER 

 
Définitions 

 
1. Aux fins de la Convention postale uni-

verselle, les termes ci-après sont définis 
comme suit: 

1.1 service postal universel: prestation 
permanente aux clients de services postaux 
de base de qualité, en tout point du territoire 
d'un pays, à des prix abordables; 

1.2 dépêche close: sac ou ensemble de 
sacs ou d'autres récipients étiquetés, 
plombés ou cachetés, contenant des envois 
postaux; 

1.3 transit à découvert: transit, par un pays 
intermédiaire, d'envois dont le nombre ou le 
poids ne justifie pas la confection d'une 
dépêche close pour le pays de destination; 

1.4 envoi postal: terme générique désig-
nant chacune des expéditions effectuées par 
la poste (envoi de la poste aux lettres, colis 
postal, mandat de poste, etc.); 

1.5 frais terminaux: rémunération due à 
l'administration postale de destination par 
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linnolle kustannuksista, joita kohdemaassa 
aiheutuu kirjepostilähetysten vastaanottami-
sesta 

 
1.6 kauttakulkumaksut: korvaus palveluis-

ta (postihallinnollisista tai muista palveluista 
tai niiden yhdistelmästä), joita postin välittä-
jä tarjoaa kauttakulkumaassa maitse, meritse 
ja/tai ilmateitse 
 

 
1.7 jakelukorvaus: korvaus, jonka lähettä-

vä postihallinto on velkaa kohdemaan posti-
hallinnolle kustannuksista, joita kohdemaas-
sa aiheutuu pakettien vastaanottamisesta 
 
 

1.8 kauttakulkumaan maksu: korvaus, jo-
ka ollaan velkaa palveluista (postihallinnol-
lisista tai muista palveluista tai niiden yhdis-
telmästä), joita pakettien välittäjä tarjoaa 
kauttakulkumaassa maitse, meritse ja/tai il-
mateitse 
 
 

1.9 merimaksu: korvaus, joka ollaan vel-
kaa pakettien merikuljetukseen osallistuvan 
välittäjän palveluista (postihallinnollisista 
tai muista palveluista tai niiden yhdistelmäs-
tä). 

l'administration postale expéditrice à titre de 
compensation des frais liés au traitement des 
envois de la poste aux lettres reçus dans le 
pays de destination; 

1.6 frais de transit: rémunération pour les 
prestations faites par un organisme transpor-
teur du pays traversé (administration posta-
le, autre service ou combinaison des deux), 
concernant le transit territorial, maritime 
et/ou aérien des dépêches; 

Convention 
1.7 quote-part territoriale d'arrivée: 

rémunération due à l'administration postale 
de destination par l'administration postale 
expéditrice à titre de compensation des frais 
de traitement d’un colis postal dans le pays 
de destination; 

1.8 quote-part territoriale de transit: 
rémunération due pour les prestations faites 
par un organisme transporteur du pays tra-
versé (administration postale, autre service 
ou combinaison des deux), concernant le 
transit territorial et/ou aérien, pourl'ache-
minement d'un colis postal à travers son ter-
ritoire;  

1.9 quote-part maritime: rémunération due 
pour les prestations faites par un organisme 
transporteur (administration postale, autre 
service ou combinaison des deux) partici-
pant au transport maritime d'un colis postal. 

 
 

2 ARTIKLA 
 

Yleissopimuksen velvoitteiden noudat-
tamisesta vastaavan tahon tai tahojen 

nimeäminen 
 

1 Jäsenmaat ilmoittavat Kansainväliselle 
toimistolle kuuden kuukauden sisällä kong-
ressin päättymisestä sen valtiollisen elimen 
nimen ja osoitteen, joka on vastuussa posti-
liikenteen valvonnasta. Kuuden kuukauden 
sisällä kongressin päättymisestä jäsenmai-
den on ilmoitettava Kansainväliselle toimis-
tolle myös niiden operaattoreiden nimet ja 
osoitteet, jotka on virallisesti nimetty hoi-
tamaan postiliikennettä ja täyttämään Liiton 
aktien edellyttämät velvoitteet kyseisellä 
alueella. Kongressien välillä Kansainväli-
selle toimistolle on mahdollisimman nope-
asti ilmoitettava valtiollisten elinten ja vi-

ARTICLE 2 
 

Désignation de la ou des entités chargées 
de remplir les obligations découlant de 

’adhésion à la Convention 
 

1. Les Pays-membres notifient au Bureau 
international, dans les six mois suivant la 
clôture du Congrès, le nom et l'adresse de 
l'organe gouvernemental chargé de super-
viser les affaires postales. En outre, les 
Pays-membres communiquent au Bureau 
international, dans les six mois suivant la 
clôture du Congrès, le nom et l'adresse du 
ou des opérateurs désignés officiellement 
pour assurer l'exploitation des services pos-
taux et remplir les obligations découlant des 
Actes de l'Union sur son ou leurs territoires. 
Entre deux Congrès, tout changement con-
cernant les organes gouvernementaux et les 
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rallisesti nimettyjen operaattoreiden muu-
toksista. 

opérateurs désignés officiellement doit être 
notifié au Bureau international dans les 
meilleurs délais. 

 
 

3 ARTIKLA 
 

Maailmanlaajuinen postiliikenne 
 

1 Tukeakseen ajatusta yhdestä Liiton si-
säisestä postialueesta jäsenmaat varmistavat 
omilla alueillaan, että kaikilla käyttäjillä tai 
asiakkailla on oikeus maailmanlaajuiseen 
postiliikenteeseen, johon kuuluu pysyvästi 
laadukkaiden ja kohtuuhintaisten peruspos-
tipalvelujen tarjonta. 
 

2 Jäsenmaat soveltavat tätä tavoitetta 
määrittelemällä kansallisen postilainsäädän-
tönsä nojalla tai muulla totutulla tavalla, 
mitä postipalveluja ne tarjoavat ja millaiset 
ovat vaatimukset laadusta ja kohtuullisista 
hinnoista väestön tarpeet ja kansalliset olo-
suhteet huomioon ottaen. 
 

3 Jäsenmaat varmistavat, että yleispalve-
lun tarjoamisesta vastaavat operaattorit saa-
vuttavat postipalveluille ja laatustandardeil-
le asetetut tavoitteet. 

4 Jäsenmaat varmistavat, että maailman-
laajuinen postiliikenne on järjestetty kan-
nattavasti, mikä takaa sen kestävyyden. 
 

ARTICLE 3 
 

Service postal universel 
 

1. Pour renforcer le concept d'unicité du 
territoire postal de l'Union, les Pays-
membres veillent à ce que tous les uti-
lisateurs/clients jouissent du droit à un ser-
vice postal universel qui correspond à une 
offre de services postaux de base de qualité, 
fournis de manière permanente en tout point 
de leur territoire, à des prix abordables. 

2. A cette fin, les Pays-membres établis-
sent, dans le cadre de leur législation posta-
le nationale ou par d'autres moyens habi-
tuels, la portée des services postaux con-
cernés ainsi que les conditions de qualité et 
de prix abordables en tenant compte à la 
fois des besoins de la population et de leurs 
conditions nationales 

.3. Les Pays-membres veillent à ce que les 
offres de services postaux et les normes de 
qualité soient respectées par les opérateurs 
chargés d'assurer le service postal universel. 

4. Les Pays-membres veillent à ce que la 
prestation du service postal universel soit 
assurée de manière viable, garantissant ainsi 
sa pérennité. 

 

4 ARTIKLA 
 

Kauttakulkuoikeus 
 

1 Kauttakulkuoikeus, jonka periaate esite-
tään Perussopimuksen ensimmäisessä artik-
lassa, velvoittaa jokaista postihallintoa aina 
kuljettamaan jonkin toisen postihallinnon 
sille luovuttamat suljetun postin sekä avo-
postina lähetettävät kirjelähetykset turvalli-
simmalla tavalla niitä nopeimpia teitä, joita 
se käyttää omia lähetyksiään varten. Tämä 
periaate koskee myös väärin osoitettuja lä-
hetyksiä. 
 

 
2 Niillä jäsenmailla, jotka eivät osallistu 

helposti turmeltuvia biologisia aineita tai 

ARTICLE 4 
 

Liberté de transit 
 

1. Le principe de la liberté de transit est 
énoncé à l’article premier de la Constituti-
on. Il entraîne l’obligation, pour chaque 
administration postale, d’acheminer tou-
jours par les voies les plus rapides et les 
moyens les plus sûrs qu’elle emploie pour 
ses propres envois les dépêches closes et les 
envois de la poste aux lettres à découvert 
qui lui sont livrés par une autre administra-
tion postale. Ce principe s’applique égale-
ment aux envois ou aux dépêches mal di-
rigés.  

2. Les Pays-membres qui ne participent 
pas à l’échange des lettres contenant des 
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radioaktiivisia aineita sisältävien kirjeiden 
vaihtoon, on oikeus kieltäytyä näiden lähe-
tysten kauttakuljetuksesta avopostina alu-
eensa kautta. Sama koskee kirjepostilähe-
tyksiä, jotka ovat muita kuin kirjeitä, posti-
kortteja ja sokeainlähetyksiä. Edelleen sama 
koskee painotuotteita, määräajoin ilmesty-
viä lehtiä, aikakauslehtiä, pikkupaketteja ja 
M-pusseja, joiden sisältö ei täytä laissa 
määrättyjä vaatimuksia niiden julkaisemi-
sesta tai kierrättämisestä kauttakulkumaas-
sa. 

 
3 Maitse ja meritse kuljetettavien postipa-

kettien kauttakulkuoikeus on vain niillä 
mailla, jotka osallistuvat tähän liikentee-
seen. 

4 Lentopakettien kauttakulkuoikeus taa-
taan liiton koko alueella. Kuitenkin jäsen-
maat, jotka eivät harjoita postipakettiliiken-
nettä, eivät ole velvollisia kuljettamaan len-
topaketteja pintateitse. 
 

 
5 Ellei jokin jäsenmaa noudata kauttakul-

kuoikeutta koskevia määräyksiä, muilla jä-
senmailla on oikeus keskeyttää postiliiken-
ne kyseiseen maahan. 

matières biologiques périssables ou des ma-
tières radioactives ont la faculté de ne pas 
admettre ces envois au transit à découvert à 
travers leur territoire. Il en est de même 
pour les envois de la poste aux lettres, aut-
res que les lettres, les cartes postales et les 
cécogrammes. Cela s’applique également 
aux imprimés, aux périodiques, aux revues, 
aux petits paquets et aux sacs M dont le 
contenu ne satisfait pas aux dispositions 
légales qui règlent les conditions de leur 
publication ou de leur circulation dans le 
pays traversé. 

3. La liberté de transit des colis postaux à 
acheminer par les voies terrestre et mariti-
me est limitée au territoire des pays partici-
pant à ce service. 

4. La liberté de transit des colis-avion est 
garantie dans le territoire entier de l’Union. 
Toutefois, les Pays-membres qui ne partici-
pent pas au service des colis postaux ne 
peuvent être obligés d'assurer  ’ache-
minement, par voie de surface, des colis-
avion. 

5. Si un Pays-membre n’observe pas les 
dispositions concernant la liberté de transit, 
les autres Pays-membres ont le droit de 
supprimer le service postal avec ce pays. 

 

 

5 ARTIKLA 
 

Oikeus postilähetyksiin. Takaisin otta-
minen. Osoitteenmuutos tai oikaisu. Jäl-
keen lähettäminen. Perille toimittamat-

tomien lähetysten palauttaminen lähettä-
jälle 

 
1 Jokainen postilähetys kuuluu lähettäjäl-

le niin kauan kuin sitä ei ole luovutettu oi-
keudenomistajalle, paitsi jos mainittu lähe-
tys on takavarikoitu alkuperä- tai kohde-
maan lainsäädännön nojalla ja jos sovelle-
taan 15.2.1.1 tai 15.3 artiklaa kauttakulku-
maan lainsäädännön mukaisesti. 

2 Postilähetyksen lähettäjä voi ottaa sen 
takaisin postista tai muuttaa tai oikaista sen 
osoitteen. Maksut ja muut ehdot on esitetty 
Toimitusohjesäännössä. 

3 Jäsenmaiden on huolehdittava postilä-
hetysten jälkilähetyksestä, jos vastaanotta-
jan osoite on muuttunut, sekä perille toimit-

ARTICLE 5 
 

Appartenance des envois postaux. Ret-
rait. Modification ou correction d'adres-
se. Réexpédition. Renvoi à l’expéditeur 

des envois non distribuables 
 
 

1. Tout envoi postal appartient à 
l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas 
été délivré à l’ayant droit, sauf si ledit envoi 
a été saisi en application de la législation du 
pays d’origine ou de destination et, en cas 
d’application de l’article 15.2.1.1 ou 15.3, 
selon la législation du pays de transit. 

2. L'expéditeur d'un envoi postal peut le 
faire retirer du service ou en faire modifier 
ou corriger l'adresse. Les taxes et les autres 
conditions sont prescrites aux Règlements. 

3. Les Pays-membres assurent la 
réexpédition des envois postaux, en cas de 
changement d’adresse du destinataire, et le 
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tamattomien lähetysten palauttamisesta lä-
hettäjälle. Maksut ja muut ehdot on esitetty 
Toimitusohjesäännössä. 

renvoi à l’expéditeur des envois non distri-
buables. Les taxes et les autres conditions 
sont énoncées dans les Règlements. 

 

 

6 ARTIKLA 
 

Maksut 
 

1 Kansainvälisessä postiliikenteessä ja eri-
tyispalveluissa sovellettavat maksut määrää 
postihallinto Yleissopimuksen ja Toimi-
tusohjesääntöjen periaatteiden mukaisesti. 
Maksut on periaatteessa suhteutettava näi-
den palvelujen tarjoamiseen liittyviin kus-
tannuksiin. 

2 Lähetysmaan postihallinto määrittää kir-
je- ja pakettilähetysten kuljetusmaksut. Pos-
timaksuihin on sisällyttävä lähetyksen toi-
mittaminen annettuun osoitteeseen olettaen, 
että tämä toimituspalvelu on käytössä kysei-
sessä kohdemaassa. 
 
 

3 Perittävien maksujen, mukaan luettuna 
sopimuksissa ohjeellisina mainittujen mak-
sujen, on oltava vähintään saman suuruisia 
kuin samanlaisista lähetyksistä (luokka, 
määrä, käsittelyaika jne.) perittävät koti-
maan maksut. 

 
4 Postihallinnot saavat ylittää mitkä tahan-

sa sopimuksissa ohjeellisina mainitut mak-
sut: 

5 Kohdassa 3 määriteltyjen maksujen vä-
himmäismäärän ylittävältä osalta voivat 
postihallinnot kotimaan lainsäädäntönsä no-
jalla omassa maassaan postitetuille kirjelä-
hetyksille ja postipaketeille myöntää alen-
nuksia. Postihallinnot voivat esimerkiksi 
myöntää sopimushintoja postin suurasiak-
kaille. 

 
6 Asiakkailta ei saa periä minkäänlaisia 

muita maksuja kuin mitä sopimuksissa on 
määrätty. 

 
7 Postihallinnot saavat pitää perimänsä 

maksut, ellei sopimuksissa muuta määrätä. 

ARTICLE 6 
 

Taxes 
 

1. Les taxes relatives aux différents servi-
ces postaux internationaux et spéciaux sont 
fixées par les administrations postales, en 
conformité avec les principes énoncés dans 
la Convention et les Règlements. Elles doi-
vent en principe être liées aux coûts 
afférents à la fourniture de ces services. 

2. L'administration d'origine fixe les taxes 
d'affranchissement pour le transport des en-
vois de la poste aux lettres et des colis pos-
taux. Les taxes d'affranchissement comp-
rennent la remise des envois au domicile des 
destinataires, pour autant que le service de 
distribution soit organisé dans les pays de 
destination pour les envois dont il s'agit. 

3. Les taxes appliquées, y compris celles 
mentionnées à titre indicatif dans les Actes, 
doivent être au moins égales à celles appli-
quées aux envois du régime intérieur 
présentant les mêmes caractéristiques 
(catégorie, quantité, délai de traitement, 
etc.). 

4. Les administrations postales sont auto-
risées à dépasser toutes les taxes indicatives 
figurant dans les Actes. Convention 

5. Au-dessus de la limite minimale des ta-
xes fixée sous 3, les administrations postales 
ont la faculté de concéder des taxes réduites 
basées sur leur législation intérieure pour les 
envois de la poste aux lettres et pour les co-
lis postaux déposés dans leur pays. Elles ont 
notamment la possibilité d’accorder des ta-
rifs préférentiels à leurs clients ayant un im-
portant trafic postal. 

6. Il est interdit de percevoir sur les clients 
des taxes postales de n’importe quelle na-
ture autres que celles qui sont prévues dans 
les Actes. 

7. Sauf les cas prévus dans les Actes, cha-
que administration postale garde les taxes 
qu’elle a perçues. 
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7 ARTIKLA 
 

Vapautus postimaksuista 
 

1 Periaate 
1.1 Postimaksuttomista eli postimaksusta 

vapautettua kuljettamista koskevista tapa-
uksista määrätään erityisesti Yleissopimuk-
sessa. Toimitusohjesäännössä voidaan kui-
tenkin määrätä vapautuksesta postiliiken-
teeseen liittyvistä etumaksusta sekä kautta-
kulkumaksuista, päätemaksuista ja jakelu-
korvauksista sellaisille kirjelähetyksille ja 
postipaketeille, jotka ovat postihallinnon tai 
rajoitettujen liittojen lähettämiä. Lisäksi 
Maailman postiliiton kansainvälisen toimis-
ton rajoitetuille liitoille ja postihallinnoille 
lähettämiä kirjeposti- ja pakettipostilähe-
tyksiä on pidettävä postitoimeen liittyvinä 
lähetyksinä, ja ne on vapautettava kaikista 
postimaksuista. Lähettäjämaan hallinto voi 
kuitenkin halutessaan periä näistä lähetyk-
sistä lentolisämaksun. 

 
 
 
 
2 Sotavangit ja siviili-internoidut henkilöt 
2.1 Lentolisämaksua lukuun ottamatta 

ovat täysin postimaksuttomia ne kirjelähe-
tykset, postipaketit ja rahalähetykset, jotka 
on osoitettu sotavangeille tai jotka ovat näi-
den itsensä lähettämiä joko suoraan tai kir-
jepostia koskevassa Yleissopimuksen ja 
Rahaliikennesopimuksen Toimitusohje-
säännössä mainittujen toimistojen välityk-
sellä. Yllä olevia määräyksiä sovellettaessa 
ovat puolueettomaan maahan kerätyt ja in-
ternoidut sotilaat rinnastettavissa varsinai-
siin sotavankeihin. 

 
 
2.2 Kohtaa 2.1 sovelletaan myös kirjelä-

hetyksiin, postipaketteihin ja rahalähetyk-
siin, jotka Genevessä 12 päivänä elokuuta 
1949 siviilihenkilöiden sodanaikaisesta suo-
jelusta tehdyn sopimuksen tarkoittamille si-
viili-internoiduille henkilöille osoitettuina 
tai heidän lähettäminään saapuvat muista 
maista joko suoraan tai Yleissopimuksen ja 
Rahaliikennesopimuksen Toimitusohje-
säännössä mainittujen toimistojen välityk-

ARTICLE 7 
 

Exonération des taxes postales 
 

1. Principe 
1.1 Les cas de franchise postale, en tant 

qu’exonération du paiement de 
l’affranchissement, sont expressément 
prévus par la Convention. Toutefois, les 
Règlements peuvent fixer des dispositions 
prévoyant tant l’exonération du paiement de 
l'affranchissement que l’exonération du pai-
ement des frais de transit, des frais ter-
minaux et des quotes-parts d'arrivée pour 
les envois de la poste aux lettres et les colis 
postaux relatifs au service postal envoyés 
par les administrations postales et les 
Unions restreintes. En outre, les envois de 
la poste aux lettres et les colis postaux 
expédiés par le Bureau international de 
l’UPU à destination des Unions restreintes 
et les administrations postales sont con-
sidérés comme des envois relatifs au service 
postal et sont exonérés de toutes taxes pos-
tales. Cependant, l'administration d'origine 
a la faculté de percevoir des surtaxes 
aériennes pour ces derniers envois. 

2. Prisonniers de guerre et internés civils 
2.1 Sont exonérés de toutes taxes posta-

les, à l’exclusion des surtaxes aériennes, les 
envois de la poste aux lettres, les colis pos-
taux et les envois des services financiers 
postaux adressés aux prisonniers de guerre 
ou expédiés par eux soit directement, soit 
par l’entremise des bureaux mentionnés 
dans les Règlements de la Convention et de 
l’Arrangement concernant les services de 
paiement de la poste. Les belligérants recu-
eillis et internés dans un pays neutre sont 
assimilés aux prisonniers de guerre propre-
ment dits en ce qui concerne l’application 
des dispositions qui précèdent. 

2.2 Les dispositions prévues sous 2.1 
s’appliquent également aux envois de la 
poste aux lettres, aux colis postaux et aux 
envois des services financiers postaux, en 
provenance d’autres pays, adressés aux per-
sonnes civiles internées visées par la Con-
vention de Genève du 12 août 1949 relative 
à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, ou expédiés par elles soit 
directement, soit par l’entremise des bure-
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sellä. 
 
 

2.3 Yleissopimuksen ja Rahaliikenneso-
pimuksen Toimitusohjesäännössä mainittu-
jen toimistojen ei myöskään tarvitse maksaa 
postimaksua niistä kohdissa 2.1 ja 2.2 mai-
nittuja henkilöitä koskevista kirjelähetyksis-
tä, postipaketeista eikä rahalähetyksistä, joi-
ta nämä toimistot joko suoraan tai välillises-
ti lähettävät tai vastaanottavat. 
 
 

2.4 Enintään 5 kg:n painoisia paketteja 
voidaan lähettää postimaksutta. Niiden pa-
kettien, joiden sisältöä ei voi jakaa sekä nii-
den pakettien, jotka on osoitettu johonkin 
leiriin tai sen luottamusmiehille (”hommes 
de confiance”) vangeille jaettavaksi, paino-
raja korotetaan 10 kg:aan. 

 
2.5 Postihallintojen välisissä tilityksissä ei 

määrätä maksuosuutta virkapaketeille eikä 
sotavankien ja siviili-internoitujen paketeil-
le, poikkeuksena lentopaketteihin sovellet-
tavat lentokuljetusmaksut. 

 
 
3 Sokeainlähetykset 
3.1 Sokeainlähetykset ovat täysin maksut-

tomia lentolisämaksua lukuun ottamatta. 
 

aux mentionnés dans les Règlements de la 
Convention et de l’Arrangement concernant 
les services de paiement de la poste. 

2.3 Les bureaux mentionnés dans les 
Règlements de la Convention et de 
l’Arrangement concernant les services de 
paiement de la poste bénéficient également 
de la franchise postale pour les envois de la 
poste aux lettres, les colis postaux et les en-
vois des services financiers postaux concer-
nant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 
qu’ils expédient ou qu’ils reçoivent, soit di-
rectement, soit à titre d’intermédiaire. 

2.4 Les colis sont admis en franchise pos-
tale jusqu’au poids de 5 kilogrammes. La 
limite de poids est portée à 10 kilogrammes 
pour les envois dont le contenu est indivisi-
ble et pour ceux qui sont adressés à un 
camp ou à ses hommes de confiance pour 
être distribués aux prisonniers. 

 
2.5 Dans le cadre du règlement des comp-

tes entre les administrations postales, les 
colis de service et les colis de prisonniers de 
guerre et d'internés civils ne donnent lieu à 
l'attribution d'aucune quote-part, exception 
faite des frais de transport aérien applica-
bles aux colis-avion. 

3. Cécogrammes 
3.1 Les cécogrammes sont exonérés de 

toutes taxes postales, à l’exclusion des sur-
taxes aériennes. 

 
 

8 ARTIKLA 
 

Postimerkit 
 

1 Käsite "postimerkki" suojataan nykyi-
sessä Yleissopimuksessa, ja sitä käytetään 
ainoastaan merkeistä, jotka täyttävät tässä 
artiklassa ja Toimitusohjesäännössä asetetut 
ehdot. 

2 Postimerkit: 
2.1 saa julkaista ainoastaan pätevä ja toi-

mivaltainen taho Maailman postiliiton akte-
ja noudattaen. Merkkien julkaisemiseen si-
sältyy niiden laskeminen kiertoon. 

2.2 ovat osoitus täysivaltaisuudesta ja 
 
2.2.1 todiste postimaksun etumaksusta, 

mikä vastaa niiden itseisarvoa, kun ne on 

ARTICLE 8 
 

Timbres-poste 
 

1. L’appellation «timbre-poste» est 
protégée en vertu de la présente Convention 
et est réservée exclusivement aux timbres 
qui remplissent les conditions de cet article 
et des Règlements. 

2. Le timbre-poste: 
2.1 est émis exclusivement par une auto-

rité émettrice compétente, conformément 
aux Actes de l’UPU; l’émission de timbres-
poste englobe leur mise en circulation; 

2.2 est un attribut de souveraineté et con-
stitue: 

2.2.1 une preuve du paiement de 
l’affranchissement correspondant à sa va-
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liitetty postilähetyksiin Maailman postilii-
ton akteja noudattaen 

 
2.2.2 filateelisina kohteina lisätulon lähde 

postihallinnoille  
 

2.3 on laskettava liikkeelle postimaksun 
etumaksuna tai filateelisina kohteina julkai-
sevan postihallinnon alkuperäalueella. 

 
3 Täysivaltaisuuden osoituksena posti-

merkit voivat sisältää: 
3.1 sen jäsenmaan tai -alueen nimen lati-

nalaisilla kirjaimilla, jonka alainen merkin 
julkaiseva postihallinto on 

3.1.1 vaihtoehtoisesti sen jäsenmaan vi-
rallinen symboli, jonka alainen merkin jul-
kaiseva postihallinto on 

3.1.2 periaatteellisesti merkin nimellisar-
vo latinalaisilla kirjaimilla tai arabialaisilla 
numeroilla 

3.1.3 vaihtoehtoisesti sana "Pos-
tes" (postimaksu) latinalaisilla tai muilla 
kirjaimilla. 

4 Valtiolliset symbolit, viralliset tarkas-
tusmerkit ja merkeissä esiteltyjen kansain-
välisten organisaatioiden logot suojataan 
teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pa-
riisin Yleissopimuksessa tarkoitetulla taval-
la.  

5 Postimerkkien sisältö ja muoto: 
 

5.1 toteutetaan Maailman postiliiton Pe-
russopimuksen johtolauseen ja Liiton elin-
ten tekemien päätösten hengessä 

5.2 liittyvät läheisesti sen maan kulttuuri-
identiteettiin, jonka alainen merkin julkai-
seva postihallinto on, tai edistävät kulttuu-
rin levittämistä tai rauhan turvaamista 

5.3 liittyvät muita kuin syntyperäisiä joh-
tavia henkilöitä tai tapahtumia kuvatessaan 
läheisesti siihen maahan tai alueeseen, jon-
ka alainen merkin julkaiseva postihallinto 
on 

5.4 eivät ota kantaa poliittisesti tai aihei-
siin, jotka voivat loukata jotakuta henkilöä 
tai maata 

5.5 ovat merkittäviä maalle, jonka alainen 
merkin julkaiseva postihallinto on, tai ky-
seiselle postihallinnolle. 

6 Postimerkit voivat sisältää teollisoikeu-
dellisena aiheena: 

leur intrinsèque, lorsqu’il est apposé sur un 
envoi postal conformément aux Actes de 
l’Union; 

2.2.2 une source de recettes supplémen-
taires pour les administrations postales, en 
tant qu’objet philatélique; 

2.3 doit être en circulation sur le territoire 
d’origine de l’administration postale émett-
rice pour une utilisation aux fins ’affran-
chissement ou de philatélie. 

3. En tant qu’attribut de souveraineté, le 
timbre-poste contient: 

3.1 le nom du Pays-membre ou du terri-
toire dont relève l’administration postale 
émettrice, en caractères latins; 
3.1.1 facultativement, l’emblème officiel du 
Pays-membre dont relève l’administration 
postale émettrice; 

3.1.2 en principe, sa valeur faciale en ca-
ractères latins ou en chiffres arabes; 

 
3.1.3 facultativement, l’indication «Pos-

tes» en caractères latins ou autres. 
 
4. Les emblèmes d’Etat, les signes offi-

ciels de contrôle et les emblèmes 
d’organisations intergouvernementales figu-
rant sur les timbres-poste sont protégés, au 
sens de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété intellectuelle. 

5. Les sujets et motifs des timbres-poste 
doivent: 

5.1 être conformes à l’esprit du préambule 
de la Constitution de l’UPU et aux déci-
sions prises par les organes de l’Union; 

5.2 être en rapport étroit avec l’identité 
culturelle du pays de l’administration posta-
le émettrice ou contribuer à la promotion de 
la culture ou au maintien de la paix; 

5.3 avoir, en cas de commémoration de 
personnalités ou d’événements étrangers au 
pays ou au territoire de l’administration 
postale émettrice, un lien étroit avec ledit 
pays ou territoire; 

5.4 être dépourvu de caractère politique 
ou offensant pour une personnalité ou un 
pays;  

5.5 revêtir une signification importante 
pour le pays dont relève l’administration 
postale émettrice ou pour cette dernière. 

6. En tant qu’objet de droits de propriété 
intellectuelle, le timbre-poste peut contenir 
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6.1 osoituksen postihallinnon oikeudesta 
kyseisten teollisoikeuksien käyttöön. Tällai-
sia oikeuksia ovat esimerkiksi: 

6.1.1 tekijänoikeudet (copyright) ja copy-
right-merkki (©), tekijänoikeuksien omis-
tamisen ilmaiseminen ja julkaisuvuoden 
mainitseminen 

6.1.2 sen jäsenmaan alueella rekisteröidyn 
merkin, jonka alainen postimerkin julkaise-
va postihallinto on, lisäämällä rekisteröidyn 
tavaramerkin symboli (®) merkin jälkeen 

 
6.2 taiteilijan nimen 
6.3 painajan nimen 
7 postimaksumerkintöjä, postimaksu- tai 

painokoneen tekemiä leimoja tai muita pai-
namalla tai leimaamalla Maailman postilii-
ton aktien mukaan tuotettuja postimaksu-
merkintöjä saa käyttää vain postihallinnon 
luvalla. 
 

6.1 l’indication du droit de 
l’administration postale émettrice d’utiliser 
les droits de propriété concernés, à savoir: 

6.1.1 les droits d’auteur, par l’apposition 
du sigle du copyright (©), l’indication du 
propriétaire des droits d’auteur et la menti-
on de l’année d’émission; 

6.1.2 la marque enregistrée sur le terri-
toire du Pays-membre dont relève 
l’administration postale émettrice, par 
l’apposition du sigle de l’enregistrement de 
la marque (®) après le nom de la marque; 

6.2 le nom de l’artiste; 
6.3 le nom de l’imprimeur. 
7. Les marques d’affranchissement postal, 

les empreintes de machines à affranchir et 
les empreintes de presses d’imprimerie ou 
d’autres procédés d’impression ou de tim-
brage conformes aux Actes de l’UPU ne 
peuvent être utilisés que sur autorisation de 
l’administration postale. 

 
 

9 ARTIKLA 
 

Postin turvallisuus 
 

1 Jäsenmaiden tulee ottaa käyttöön proak-
tiivinen turvallisuusstrategia kaikilla posti-
toiminnan tasoilla suuren yleisön postipal-
veluihin tunteman luottamuksen ylläpitämi-
seksi ja edistämiseksi koko virkakunnan 
edun mukaisesti. Tähän strategiaan sisältyy 
tiedonvaihto jäsenmaiden välisen postin tur-
vallisen kuljetuksen ja kauttakulkukuljetuk-
sen ylläpitämiseksi. 
 
 

ARTICLE 9 
 

Sécurité postale 
 

1. Les Pays-membres adoptent et mettent 
en œuvre une stratégie d'action en matière 
de sécurité, à tous les niveaux de l'exploita-
tion postale, afin de conserver et d'accroître 
la confiance du public dans les services 
postaux, et ce dans l’intérêt de tous les 
agents concernés. Une telle stratégie devra 
impliquer l’échange des informations rela-
tives au maintien de la sûreté et de la sécu-
rité de transport et de transit des dépêches 
entre les Pays-membres. 

 
 

10 ARTIKLA 
 

Ympäristö 
 

1. Jäsenmaiden tulee ottaa käyttöön pro-
aktiivinen ympäristöstrategia kaikilla posti-
toiminnan tasoilla ja edistää tietoisuutta 
ympäristönsuojelusta postiliikenteessä 

ARTICLE 10 
 

Environnement 
 

1. Les Pays-membres doivent adopter et 
mettre en œuvre une stratégie environne-
mentale dynamique à tous les niveaux de 
l’exploitation postale et promouvoir la sen-
sibilisation aux questions environnementa-
les dans le cadre des services postaux. 
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11 ARTIKLA 
 

Rikkomukset 
 

1 Postilähetykset 
1.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat 

keinot estää, syyttää ja rangaista henkilöitä, 
jotka todetaan syyllisiksi seuraaviin: 
 

1.1.1 narkoottisten tai psykotrooppisten 
aineiden tai räjähdysaineiden, helposti syt-
tyvien tai muiden vaarallisten aineiden li-
sääminen postilähetyksiin, ellei lisäämiseen 
ole erikseen annettu lupaa Yleissopimuk-
sessa 

1.1.2 luonteeltaan pedofiilisen tai lapsi-
pornografisen aineiston lisääminen postilä-
hetyksiin. 

2 Postimaksut ja postimaksujen merkintä-
tavat  

2.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat 
keinot estää, syyttää ja rangaista rikkomuk-
sista, jotka liittyvät Yleissopimuksessa ase-
tettuihin postimaksujen merkintätapoihin, 
joita ovat: 

 
2.1.1 postimerkit, jotka ovat tai eivät enää 

ole julkisessa levityksessä 
2.1.2 postimaksuleimat  
2.1.3 postimaksu- tai painokoneella tuote-

tut merkinnät 
2.1.4 kansainväliset vastauskupongit. 
2.2 Tässä Yleissopimuksessa postimak-

sumerkintöihin liittyvillä rikkomuksilla vii-
tataan jäljempänä kuvattuihin toimiin, joi-
den tarkoituksena on saavuttaa laitonta hyö-
tyä itselle tai kolmannelle osapuolelle. Seu-
raavat toimet ovat rangaistavia: 

2.2.1 kaikenlainen ja kaikilla tavoilla to-
teutettu postimaksumerkinnän väärentämi-
nen tai jäljittely tai mikä tahansa lainvastai-
nen tai laiton toimi, joka liittyy tällä tavoin 
tuotettujen kohteiden valmistukseen 

2.2.2 väärennetyn tai jäljitellyn postimak-
sumerkinnän kaikenlainen käyttö, kierrätys, 
markkinointi, jakelu, levitys, kuljetus, näyt-
teille asettaminen, näyttäminen ja julkaise-
minen 

 
2.2.3 jo käytetyn postimaksumerkinnän 

kaikenlainen käyttö tai kierrätys postimak-
suna 

ARTICLE 11 
 

Infractions 
 

1. Envois postaux 
1.1 Les Pays-membres s'engagent à pren-

dre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir les actes ci-après et pour poursuiv-
re et punir leurs auteurs: 

1.1.1 insertion dans les envois postaux de 
stupéfiants, de substances psychotropes ou 
de matières explosibles, inflammables ou 
autrement dangereuses, non expressément 
autorisée par la Convention; 
 

1.1.2 insertion dans les envois postaux 
d'objets à caractère pédophile ou porno-
graphique représentant des enfants. 

2. Affranchissement en général et moyens 
d'affranchissement en particulier 

2.1 Les Pays-membres s’engagent à pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir, réprimer et punir les infractions 
relatives aux moyens d’affranchissement 

prévus par la présente Convention, à sa-
voir: 

2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou 
retirés de la circulation; 

2.1.2 les marques d’affranchissement; 
2.1.3 les empreintes de machines à af-

franchir ou de presses d’imprimerie; 
2.1.4 les coupons-réponse internationaux. 
2.2 Aux fins de la présente Convention, 

une infraction relative aux moyens 
d’affranchissement s’entend de l’un des ac-
tes ci-après, commis dans l’intention de 
procurer un enrichissement illégitime à son 
auteur ou à un tiers. Doivent être punis: 

2.2.1 la falsification, l'imitation ou la 
contrefaçon de moyens d’affranchissement, 
ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur 
fabrication non autorisée; 
 

2.2.2 l'utilisation, la mise en circulation, 
la commercialisation, la distribution, la dif-
fusion, le transport, la présentation ou l'ex-
position, y compris à des fins publicitaires, 
de moyens d’affranchissement falsifiés, 
imités ou contrefaits; 

2.2.3 l'utilisation ou la mise en circulation 
à des fins postales de moyens 
d’affranchissement ayant déjà servi; 
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2.2.4 kaikki yritykset toteuttaa jokin edel-
lä mainituista rikkomuksista. 

3 Vastavuoroisuus 
3.1 Kohdassa 2 kuvattujen toimien seu-

raamukset ovat samat riippumatta siitä, 
ovatko kyseessä koti- vai ulkomaiset posti-
maksumerkinnät; tämä ehto ei ole minkään 
laillisen tai tavanmukaisen ehdon tai vasta-
vuoroisuuden alainen. 
 

2.2.4 les tentatives visant à commettre l'une 
des infractions susmentionnées. 

3. Réciprocité 
3.1 En ce qui concerne les sanctions, au-

cune distinction ne doit être établie entre les 
actes prévus sous 2, qu'il s'agisse de mo-
yens d'affranchissement nationaux ou 
étrangers; cette disposition ne peut être 
soumise à aucune condition de réciprocité 
légale ou conventionnelle.  

 
 

TOINEN OSA 
 

Kirjepostia ja postipaketteja koskevat 
säännöt 

 
I Luku 

 
Palvelujen tarjonta 

 
12 ARTIKLA 

 
Peruspalvelut 

 
1 Postihallintojen on huolehdittava kirje-

lähetysten hyväksymisestä, käsittelystä, 
kuljettamisesta ja perille toimittamisesta.  

2 Kirjelähetyksiä ovat: 
 
2.1 1. luokan ja 2. luokan lähetykset, joi-

den paino on enintään 2 kg 
2.2 kirjeet, postikortit, painotuotteet ja 

pikkupaketit, joiden paino on enintään 2 kg 
2.3 sokeainlähetykset, joiden paino on 

enintään 7 kg 
2.4 erityispussit, jotka sisältävät samalle 

vastaanottajalle samaan osoitteeseen osoi-
tettuja painotuotteita (sanomalehtiä, aika-
kausjulkaisuja, kirjoja jne.) ja joita kutsu-
taan "M-pusseiksi"; niiden enimmäispaino 
on 30 kg. 

3 Kirjelähetykset luokitellaan joko niiden 
käsittelynopeuden tai sisällön perusteella 
kirjelähetyksiä koskevan Toimitusohje-
säännön mukaisesti. 

4 Kohdassa 2 esitettyjä painorajoja korke-
ampia rajoja voidaan valinnaisesti soveltaa 
tietyille kirjelähetysryhmille kirjelähetyksiä 
koskevassa Toimitusohjesäännössä määri-
tellyin ehdoin. 

 

DEUXIEME PARTIE 
 

Règles applicables à la poste aux lettres 
et aux colis postaux 

 
Chapitre 1 

 
Offre de prestations 

 
ARTICLE 12 

 
Services de base 

 
1. Les Pays-membres assurent l'admission, 
le traitement, le transport et la distribution 
des envois de la poste aux lettres. 

2. Les envois de la poste aux lettres 
comprennent 

2.1 les envois prioritaires et non pri-
oritaires jusqu'à 2 kilogrammes; 

2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et 
petits paquets jusqu'à 2 kilogrammes; 

2.3 les cécogrammes jusqu'à 7 kilogram-
mes; 

2.4 les sacs spéciaux contenant des jour-
naux, des écrits périodiques, des livres et 
des documents imprimés semblables, à l'ad-
resse du même destinataire et de la même 
destination, dénommés «sacs M», jusqu'à 
30 kilogrammes. 

3. Les envois de la poste aux lettres sont 
classifiés selon la rapidité de leur traitement 
ou selon leur contenu, conformément au 
Règlement de la poste aux lettres. 

4. Des limites de poids supérieures à cel-
les indiquées sous 2 s'appliquent facultati-
vement à certaines catégories d’envois de la 
poste aux lettres, selon les conditions 
précisées dans le Règlement de la poste aux 
lettres. 
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5 Jäsenmaiden on myös huolehdittava 
enintään 20 kg painavien postipakettien hy-
väksymisestä, käsittelystä, kuljettamisesta 
ja perille toimittamisesta joko Yleissopi-
muksessa määritellyllä tavalla, tai lähtevien 
pakettien tapauksessa ja kahdenkeskisten 
sopimusten nojalla millä tahansa muulla, 
asiakkaan kannalta edullisemmalla tavalla. 

6 20 kg korkeammat painorajat koskevat 
valinnaisesti tiettyjä postipakettiluokkia nii-
tä koskevassa Toimitusohjesäännössä mää-
ritellyin ehdoin. 

 
7 Jokainen maa, jonka postihallinto ei 

kuljeta paketteja, voi antaa Yleissopimuk-
sen määräysten toteuttamisen kuljetusliik-
keille. Se voi samalla rajoittaa tämän liiken-
teen paketeille, jotka lähetetään näiden yri-
tysten liikennöimiltä paikkakunnilta tai jot-
ka sinne osoitetaan.  

8 Kohdan 5 määräyksistä huolimatta mai-
den, jotka ennen tammikuun 1. päivää 2001 
eivät olleet mukana postipakettisopimuk-
sessa, ei tarvitse hoitaa postipakettiliiken-
nettä. 

5. Les Pays-membres assurent également 
l'admission, le traitement, le transport et la 
distribution des colis postaux jusqu'à 20 ki-
logrammes, soit en suivant les dispositions 
de la Convention, soit, dans le cas des colis 
partants et après accord bilatéral, en emplo-
yant tout autre moyen plus avantageux pour 
leur client. 

6. Des limites de poids supérieures à 20 
kilogrammes s'appliquent facultativement à 
certaines catégories de colis postaux, selon 
les conditions précisées dans le Règlement 
concernant les colis postaux. 

7. Tout pays dont l'administration postale 
ne se charge pas du transport des colis a la 
faculté de faire exécuter les clauses de la 
Convention par les entreprises de transport. 
Il peut, en même temps, limiter ce service 
aux colis en provenance ou à destination de 
localités desservies par ces entreprises. 

8. Par dérogation aux dispositions prévues 
sous 5, les pays qui, avant le 1er janvier 
2001, n'étaient pas parties à l'Arrangement 
concernant les colis postaux ne sont pas te-
nus d'assurer le service des colis postaux. 

 
 
 

13 ARTIKLA 
 

Lisäpalvelut 
 

1 Jäsenmaiden on tarjottava seuraavat pa-
kolliset lisäpalvelut: 

1.1 kirjaamispalvelu lähteville 1. luokan 
ja lentopostina lähetettäville kirjelähetyksil-
le 

1.2 kirjaamispalvelu lähteville 2. luokan 
ja pintapostina lähetettäville kirjelähetyksil-
le kohteisiin, joissa ei ole 1. luokan posti-
palvelua tai lentopostipalvelua 

 
1.3 kirjaamispalvelu kaikille saapuville 

kirjelähetyksille. 
2 Kirjaamispalvelun järjestäminen lähte-

ville 2. luokan ja pintapostina lähetettäville 
kirjelähetyksille kohteisiin, joissa on 1. luo-
kan tai lentopostipalvelu, on vapaaehtoista. 

 
 
3 Jäsenmaat voivat tarjota seuraavia va-

linnaisia lisäpalveluja suhteillaan niihin 

ARTICLE 13 
 

Services supplémentaires 
 

1. Les Pays-membres assurent les services 
supplémentaires obligatoires ci-après: 

1.1 service de recommandation pour les 
envois-avion et les envois prioritaires par-
tants de la poste aux lettres; 

1.2 service de recommandation pour les 
envois de la poste aux lettres partants non 

prioritaires et de surface pour des des-
tinations pour lesquelles aucun service prio-
ritaire ou de courrier-avion n’est prévu; 

1.3 service de recommandation pour tous 
les envois arrivants de la poste aux lettres. 

2. La prestation d’un service de recom-
mandation pour les envois non prioritaires 
et de surface partants de la poste aux lettres 
pour des destinations pour lesquelles un 
service prioritaire ou de courrier-avion est 
assuré est facultative. 

3. Les Pays-membres peuvent assurer les 
services supplémentaires facultatifs ci-après 
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postihallintoihin, jotka ovat suostuneet tar-
joamaan palvelun: 

 
3.1 vakuutus kirjepostilähetyksille ja pa-

keteille 
 
3.2 kirjelähetysten kirjaaminen 
 
3.3 postiennakkotoimitus kirjelähetyksille 

ja paketeille 
 
3.4 pikatoimituspalvelu kirjelähetyksille 

ja paketeille 
3.5 kirjattujen, jakelurekisteröityjen tai 

vakuutettujen kirjelähetysten toimittaminen 
vastaanottajalle henkilökohtaisesti 

 
3.6 kirjelähetysten ja pakettien maksuton 

toimituspalvelu 
 
3.7 helposti särkyvien ja tilaa vievien pa-

kettien kuljetuspalvelu 
3.8 yhden lähettäjän ulkomaille lähettä-

mistä lähetyksistä tehtyjen koontilähetysten 
kuljetuspalvelu. 

4 Seuraavissa kolmessa lisäpalvelussa on 
sekä pakollisia että vapaaehtoisia osia:  
 

4.1 kansainvälinen vastauslähetyspalvelu 
(IBRS), joka on periaatteessa vapaaehtoi-
nen. Kaikki postihallinnot ovat kuitenkin 
velvollisia hoitamaan vastauslähetysten 
"palautuspalvelua". 

4.2 kansainväliset vastauskupongit, jotka 
ovat vaihdettavissa kaikissa jäsenmaissa. 
Kansainvälisten vastauskuponkien myymi-
nen on kuitenkin vapaaehtoista. 

4.3 kirjatun ja jakelurekisteröidyn kirjelä-
hetyksen, postipaketin ja vakuutetun lähe-
tyksen saantitodistus. Kaikkien postihallin-
tojen on sallittava saapuvien lähetysten 
saantitodistus. Lähtevien lähetysten saanti-
todistuksen salliminen sen sijaan on vapaa-
ehtoista. 

 
5 Näiden palvelujen kuvaukset ja maksut 

on esitetty Toimitusohjesäännöissä. 
6 Jos seuraavassa luetelluista palveluista 

peritään kotimaan postiliikenteessä eri-
koismaksuja, postihallinnoilla on oikeus ke-
rätä samat maksut kansainvälisistä lähetyk-
sistä Toimitusohjesäännöissä mainituilla 

dans le cadre des relations entre les admini-
strations ayant convenu de fournir ces servi-
ces:  

3.1 service des envois avec valeur 
déclarée pour les envois de la poste aux lett-
res et les colis; 

3.2 service des envois à livraison attestée 
pour les envois de la poste aux lettres; 

3.3 service des envois contre rembourse-
ment pour les envois de la poste aux lettres 
et les colis; 

3.4 service des envois exprès pour les en-
vois de la poste aux lettres et les colis; 

3.5 service de remise en main propre pour 
les envois de la poste aux lettres recom-
mandés, à livraison attestée ou avec valeur 
déclarée; 

3.6 service des envois francs de taxes et 
de droits pour les envois de la poste aux 
lettres et les colis; 

3.7 service des colis fragiles et des colis 
encombrants; 

3.8 service de groupage «Consignment» 
pour les envois groupés d'un seul expéditeur 
destinés à l'étranger. 

4. Les trois services supplémentaires ci-
après comportent à la fois des aspects obli-
gatoires et des aspects facultatifs: 

4.1 service de correspondance commer-
ciale-réponse internationale (CCRI), qui est 
essentiellement facultatif; mais toutes les 
administrations sont obligées d'assurer le 
service de retour des envois CCRI; 

4.2 service des coupons-réponse interna-
tionaux; ces coupons peuvent être échangés 
dans tout Pays-membre, mais leur vente est 
facultative; 

4.3 avis de réception pour les envois de la 
poste aux lettres recommandés ou à livrai-
son attestée, les colis et les envois avec va-
leur déclarée; toutes les administrations 
postales acceptent les avis de réception pour 
les envois arrivants; cependant, la prestation 
d'un service d'avis de réception pour les en-
vois partants est facultative. 

5. Ces services et les taxes y relatives sont 
décrits dans les Règlements. 

6. Si les éléments de service indiqués ci-
après font l'objet de taxes spéciales en 
régime intérieur, les administrations posta-
les sont autorisées à percevoir les mêmes 
taxes pour les envois internationaux, selon 
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ehdoilla. 
 

6.1 yli 500 grammaa painavien pikkupa-
kettien jakelu 

6.2 viimeisen postitusajan jälkeen postite-
tut kirjelähetykset 

6.3 postitoimipaikkojen tavanomaisen au-
kioloajan ulkopuolella postitetut lähetykset 

6.4 nouto lähettäjän osoitteesta 
 
6.5 kirjelähetyksen takaisin ottaminen 

postitoimistojen tavanomaisen aukioloajan 
ulkopuolella 

6.6 (postista noudettavaksi tarkoitetut lä-
hetykset (poste restante) 

6.7 Yli 500 grammaa painavien kirjelähe-
tysten ja pakettien säilytys 

 
6.8 pakettien jakelu vastauksena saapu-

misilmoitukseen 
6.9 turva ylivoimaisia esteitä vastaan. 

 

les conditions énoncées dans les Règle-
ments: 

6.1 distribution des petits paquets de plus 
de 500 grammes; 

6.2 dépôt des envois de la poste aux lett-
res en dernière limite d'heure; 

6.3 dépôt des envois en dehors des heures 
normales d'ouverture des guichets; 

6.4 ramassage au domicile de l'expédi-
teur; 

6.5 retrait d'un envoi de la poste aux lett-
res en dehors des heures normales d'ouver-
ture des guichets; 

6.6 poste restante; 
 
6.7 magasinage des envois de la poste aux 

lettres dépassant 500 grammes, et des colis 
postaux; 

6.8 livraison des colis en réponse à l'avis 
d'arrivée; 

6.9 couverture contre le risque de force 
majeure. 

 
14 ARTIKLA 

 
Elektroninen posti, EMS, integroitu lo-

gistiikka ja uudet palvelut 
 

1 Postihallinnot voivat sopia keskenään 
osallistumisesta seuraaviin Toimitusoh-
jesäännöissä kuvattuihin palveluihin. 
 

1.1 elektroninen posti, joka viestien säh-
köistä siirtoa käyttävää postiliikennettä 

 
1.2 EMS, joka on pikapostipalvelu asia-

kirjoille ja kauppatavaralle ja on aina, kun 
mahdollista, nopein fyysisesti toimitettava 
postipalvelu. Postihallinnot voivat tarjota 
tätä palvelua standardinmukaisen EMS-
Yleissopimuksen tai kahdenvälisen sopi-
muksen perusteella 

 
1.3 integroitu logistiikka on palvelu, joka 

vastaa kaikkia asiakkaiden logistisia vaati-
muksia ja sisältää tavaroiden tai asiakirjojen 
fyysistä kuljetusta edeltävät ja seuraavat 
työvaiheet 

 
1.4 sähköinen postileima on todiste säh-

köisestä tapahtumasta tietyssä muodossa 
tiettyyn aikaan vähintään yhden osapuolen 

ARTICLE 14 
 

Courrier électronique, EMS, logistique 
intégrée et nouveaux services 

 
1. Les administrations postales peuvent 

convenir entre elles de participer aux servi-
ces ci-après qui sont décrits dans les 
Règlements: 

1.1 le courrier électronique, qui est un 
service faisant appel à la transmission élec-
tronique des messages; 

1.2 l’EMS, qui est un service postal ex-
press destiné aux documents et aux mar-
chandises et qui constitue, autant que possi-
ble, le plus rapide des services postaux par 
moyen physique; les administrations posta-
les ont la faculté de fournir ce service sur la 
base de l’Accord standard EMS multilatéral 
ou d’accords bilatéraux; 

1.3 le service de logistique intégrée, qui 
répond pleinement aux besoins de la 
clientèle en matière de logistique et comp-
rend les étapes précédant et suivant la 
transmission physique des marchandises et 
des documents; 

1.4 le cachet postal électronique, qui at-
teste de manière probante la réalité d’un fait 
électronique, sous une forme donnée, à un 
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toimesta. 
 
2 Postihallinnot voivat keskinäisellä so-

pimuksella luoda uuden palvelun, jota ei 
nimenomaisesti ole mainittu liiton sopi-
muksissa. Kunkin postihallinnon on päätet-
tävä uudesta palvelusta perittävät maksut 
ottaen huomioon palvelun hoitamisesta ai-
heutuvat kustannukset. 

moment donné, et auquel ont pris part une 
ou plusieurs parties. 

2. Les administrations postales peuvent, 
d’un commun accord, créer un nouveau 
service non expressément prévu par les Ac-
tes de l’Union. Les taxes relatives au nou-
veau service sont fixées par chaque admini-
stration intéressée, compte tenu des frais 
d’exploitation du service. 

 
15 ARTIKLA 

 
Lähetykset, joita ei oteta vastaan. Kiellot 

 
1 Yleistä 
1.1 Lähetyksiä, jotka eivät täytä Yleisso-

pimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä mai-
nittuja ehtoja, ei oteta vastaan. Sellaisia lä-
hetyksiä ei oteta vastaan, jotka on lähetetty 
vilpillisen toimen seurauksena tai kun tar-
koituksena on ollut välttää asianmukaisen ja 
täyden maksun maksaminen. 

1.2 Poikkeukset tämän artiklan sisältä-
miin kieltoihin on kuvattu Toimitusoh-
jesäännöissä. 

1.3 Kaikilla postihallinnoilla on mahdolli-
suus laajentaa tämän artiklan sisältämiä 
kieltoja, joita voidaan soveltaa käytäntöön 
heti, kun ne on sisällytetty vastaavaan ko-
koelmaan. 

2 Kiellot kaikissa lähetysluokissa 
 
2.1 Seuraavien esineiden sulkeminen lä-

hetyksiin on kielletty kaikissa lähetys-
luokissa: 

2.1.1 huumeet ja psykotrooppiset aineet 
 

2.1.2 epäsiveelliset tai säädyttömät esi-
tykset 

2.1.3 esineet, joiden maahantuonti tai le-
vitys on kohdemaassa kielletty 

 
2.1.4 esineet, jotka luonteensa tai pak-

kaustapansa vuoksi saattavat aiheuttaa vaa-
raa virkamiehille tai yleisölle taikka liata tai 
vahingoittaa toisia esineitä, postilaitteita tai 
kolmannen osapuolen omaisuutta. 

2.1.5 muiden kuin lähettäjän ja vastaanot-
tajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden 
välillä vaihdettavia ajankohtaisen tai henki-
lökohtaisen kirjeenvaihdon luonteisia pape-
reita.  

ARTICLE 15 
 

Envois non admis. Interdictions 
 

1. Dispositions générales 
1.1 Les envois qui ne remplissent pas les 

conditions requises par la Convention et les 
Règlements ne sont pas admis. Les envois 
expédiés en vue d'un acte frauduleux ou du 
non-paiement délibéré de l'intégralité des 
sommes dues ne sont pas admis non plus. 

 
1.2 Les exceptions aux interdictions 

énoncées dans le présent article sont presc-
rites dans les Règlements. 

1.3 Toutes les administrations postales 
ont la possibilité d’étendre les interdictions 
énoncées dans le présent article, qui peu-
vent être appliquées immédiatement après 
leur inclusion dans le recueil approprié. 

2. Interdictions visant toutes les catégo-
ries d'envois 

2.1 L'insertion des objets visés ci-après 
est interdite dans toutes les catégories d'en-
vois: 

2.1.1 les stupéfiants et les substances 
psychotropes; 

2.1.2 les objets obscènes ou immoraux; 
 
2.1.3 les objets dont l'importation ou la 

circulation est interdite dans le pays de des-
tination; 

2.1.4 les objets qui, par leur nature ou leur 
emballage, peuvent présenter du danger 
pour les agents ou le grand public, salir ou 
détériorer les autres envois, l'équipement 
postal ou les biens appartenant à des tiers; 

2.1.5 les documents ayant le caractère de 
correspondance actuelle et personnelle 
échangés entre des personnes autres que 
l'expéditeur et le destinataire ou les person-
nes habitant avec eux. 
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3 Räjähtävät, helposti syttyvät tai radioak-
tiiviset materiaalit sekä muut vaaralliset ai-
neet 

3.1 Minkään luokan lähetyksiin ei saa 
laittaa räjähtäviä, tulenarkoja tai muita vaa-
rallisia aineita tai radioaktiivisia aineita. 

 
3.2 Poikkeuksena sallitaan seuraavat ai-

neet ja materiaalit: 
3.2.1 kirjepostilähetyksinä ja postipaket-

teina lähetettävät 16.1 artiklassa mainitut 
radioaktiiviset materiaalit 

3.2.2 kirjepostilähetyksinä lähetettävät 
16.2 artiklassa mainitut biologiset aineet. 

 
4 Elävät eläimet 
4.1 Eläviä eläimiä ei saa lähettää missään 

lähetysluokassa. 
4.2 Poikkeuksena sallitaan seuraavien 

eläinten lähettäminen muissa kuin vakuute-
tuissa kirjelähetyksissä 

 
4.2.1 mehiläiset, iilimadot ja silkkiäisma-

dot 
4.2.2 virallisesti tunnustettujen laitosten 

keskenään vaihtamat tuhohyönteisten tor-
juntaan tarkoitetut loiset ja petohyönteiset, 
jotka on tarkoitettu niiden torjuntaan 

4.2.3 Drosophilidae-suvun kärpäset viral-
lisesti tunnustettujen laitosten välillä, kun 
niitä käytetään biolääketieteelliseen tutki-
mukseen. 

4.3 Poikkeuksena ovat seuraavat kohteet, 
joiden lähettäminen on sallittua paketissa: 

4.3.1 elävät eläimet, joiden kuljettaminen 
postitse on sallittua kyseisten maiden posti-
säännösten mukaan. 

5 Kirjeenvaihdon lisääminen paketteihin 
5.1 Seuraavassa mainittujen esineiden 

sulkeminen postipakettiin on kielletty. 
 
5.1.1 lähettäjän ja vastaanottajan tai näi-

den kanssa asuvien henkilöiden välillä 
vaihdettavia ajankohtaisen tai henkilökoh-
taisen kirjeenvaihdon luonteiset asiapaperit 

5.1.2 muiden kuin lähettäjän ja vastaanot-
tajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden 
välillä vaihdettava kaikenlainen kirjeen-
vaihto. 

6 Kolikot, setelit ja muut arvoesineet 
 
6.1 On kiellettyä sulkea kolikoita, setelei-

3. Matières explosibles, inflammables ou 
radioactives et autres matières dangereuses 

 
3.1 L'insertion de matières explosibles, 

inflammables ou autres matières danger-
eusesainsi que les matières radioactives est 
interdite dans toutes les catégories d'envois. 

3.2 Exceptionnellement, les substances et 
matières ci-après sont admises: 

3.2.1 les matières radioactives expédiées 
dans les envois de la poste aux lettres et les 

colis postaux visées à l'article 16.1; 
3.2.2 les substances biologiques 

expédiées dans les envois de la poste aux 
lettres visées à l'article 16.2. 

4. Animaux vivants 
4.1 L'insertion d'animaux vivants est in-

terdite dans toutes les catégories d'envois. 
4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-

après sont admis dans les envois de la poste 
aux lettres autres que les envois avec valeur 
déclarée: 

4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers 
à soie; 

4.2.2 les parasites et les destructeurs 
d’insectes nocifs destinés au contrôle de ces 
insectes et échangés entre les institutions 
officiellement reconnues; 

4.2.3 les mouches de la famille des dro-
sophilidés utilisées pour la recherche 
biomédicale entre des institutions officiel-
lement reconnues. 

4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-
après sont admis dans les colis: 

4.3.1 les animaux vivants dont le trans-
port par la poste est autorisé par la régle-
mentation postale des pays intéressés. 

5. Insertion de correspondances dans les 
colis 

5.1 L'insertion des objets visés ci-après 
est interdite dans les colis postaux: 

5.1.1 les documents ayant le caractère de 
correspondance actuelle et personnelle; 
 
 

5.1.2 les correspondances de toute nature 
échangées entre des personnes autres que 

l'expéditeur et le destinataire ou les per-
sonnes habitant avec eux. 

6. Pièces de monnaie, billets de banque et 
autres objets de valeur 

6.1 Il est interdit d'insérer des pièces de 
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tä, haltijalle maksettavia arvopapereita, 
matkashekkejä, platinaa, kultaa tai hopeaa 
jalostettuna tai jalostamattomana, jalokiviä, 
koruja tai muita arvoesineitä: 

 
 
6.1.1 vakuuttamattomiin kirjepostilähe-

tyksiin: 
6.1.1.1 kuitenkin, jos sekä lähtö- että 

osoitemaan lainsäädäntö sallii, näitä esinei-
tä voidaan lähettää suljetussa kirjekuoressa 
kirjattuina lähetyksinä 

 
6.1.2 vakuuttamattomiin paketteihin, pait-

si kun tähän on myönnetty lupa alkuperä- ja 
kohdemaan kansainvälisessä lainsäädännös-
sä  

6.1.3 vakuuttamattomiin paketteihin, jot-
ka vaihdetaan vakuutettuja paketteja hyväk-
syvien maiden välillä: 

6.1.3.1 lisäksi kukin hallinto voi kieltää 
kultaharkkojen liittämisen vakuutettuun tai 
vakuuttamattomaan pakettiin, kun se lähtee 
kyseisen hallinnon alueelta tai saapuu sen 
alueelle tai joka lähetetään sen alueen kaut-
ta siten, että kyseessä on kauttakuljetus 
avopostina; se voi rajoittaa näiden lähetys-
ten todellista arvoa. 

7 Painotuotteet ja sokeainlähetykset 
7.1 Painotuotteissa ja sokeainlähetyksissä: 
7.1.1 ei saa olla kirjoitettua merkintää tai 

mitään kirjeenvaihtoa 
 
7.1.2 ei saa olla mitään leimattua tai lei-

maamatonta postimerkkiä, postimaksuarvoa 
eikä mitään rahanarvoista paperia, paitsi 
kun lähetys sisältää kortin, kirjekuoren tai 
kääreen, johon on painettu lähettäjän tai 
tämän asiamiehen osoite postitusmaassa tai 
alkuperäisen lähetyksen kohde, jonka vas-
tauslähetyksen postimaksu on maksettu etu-
käteen.  
 

8 Väärin vastaanotettujen lähetysten kä-
sittely 

8.1 Väärin vastaanotettujen lähetysten kä-
sittelystä määrätään Toimitusohjesäännöis-
sä. Kuitenkin kohdissa 2.1.1, 2.1.2 ja 3.1 
mainittuja esineitä sisältäviä lähetyksiä ei 
missään tapauksessa kuljeteta perille eikä 
anneta vastaanottajalle eikä myöskään pa-
lauteta lähtömaahan. Mikäli kohdissa 2.1.1 

monnaie, des billets de banque, des billets 
de monnaie ou des valeurs quelconques au 
porteur, des chèques de voyage, du platine, 
de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, 
des pierreries, des bijoux et autres objets 
précieux: 

6.1.1 dans les envois de la poste aux lett-
res sans valeur déclarée; 

6.1.1.1 cependant, si la législation intéri-
eure des pays d’origine et de destination le 
permet, ces objets peuvent être expédiés 
sous enveloppe close comme envois re-
commandés; 

6.1.2 dans les colis sans valeur déclarée, 
sauf si la législation intérieure des pays 
d'origine et de destination le permet; 

 
6.1.3 dans les colis sans valeur déclarée 

échangés entre deux pays qui admettent la 
déclaration de valeur; 

6.1.3.1 de plus, chaque administration a la 
faculté d'interdire l'insertion de l'or en lin-
gots dans les colis avec ou sans valeur 
déclarée en provenance ou à destination de 
son territoire ou transmis en transit à 
découvert par son territoire; elle peut limiter 
la valeur réelle de ces envois. 

 
7. Imprimés et cécogrammes 
7.1 Les imprimés et les cécogrammes: 
7.1.1 ne peuvent porter aucune annotation 

ni contenir aucun élément de correspondan-
ce; 

7.1.2 ne peuvent contenir aucun timbre-
poste, aucune formule d’affranchissement, 
oblitérés ou non, ni aucun papier représen-
tatif d’une valeur, sauf dans les cas où 
l’envoi inclut une carte, une enveloppe ou 
une bande préaffranchie en vue de son re-
tour et sur laquelle est imprimée l’adresse 
de l’expéditeur de l’envoi ou de son agent 
dans le pays de dépôt ou de destination de 
l’envoi original. 

8. Traitement des envois admis à tort 
 
8.1 Le traitement des envois admis à tort 

ressortit aux Règlements. Toutefois, les en-
vois qui contiennent des objets visés sous 
2.1.1, 2.1.2 et 3.1 ne sont en aucun cas ac-
heminés à destination, ni livrés aux des-
tinataires, ni renvoyés à l’origine. Si des ob-
jets visés sous 2.1.1 et 3.1 sont découverts 
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ja 3.1 mainittuja kohteita havaitaan matkal-
la, niitä käsitellään kauttakulkumaan lain-
säädännön mukaan. 

dans des envois en transit, ces derniers se-
ront traités conformément à la législation 
nationale du pays de transit. 

 
16 ARTIKLA 

  
Sallitut radioaktiiviset aineet ja biologiset 

aineet 
 

1 Radioaktiivisia aineita sallitaan kirje-
postilähetyksissä ja postipaketeissa niiden 
postihallintojen kesken, jotka ovat ilmoitta-
neet ottavansa vastaan näitä lähetyksiä mo-
lemminpuolisesti tai yksisuuntaisesti, vain 
seuraavilla ehdoilla:  

 
 
1.1 radioaktiiviset aineet on valmisteltava 

ja pakattava Toimitusohjesääntöjen asian-
omaisten määräysten mukaisesti 

1.2 kirjepostina lähetettäessä niistä on 
maksettava 1. luokan lähetysten tai kirjelä-
hetysten maksu ja kirjaamismaksu 

 
1.3 kirjepostina tai postipaketteina lähe-

tettävät radioaktiiviset aineet on kuljetettava 
nopeinta tietä, tavallisesti lentoteitse, vas-
taavista lisämaksuista. 

 
 
1.4 radioaktiivisia aineita saavat jättää 

postin kuljetettavaksi vain asianomaisen lu-
van saaneet lähettäjät. 

2 Biologisia aineita sallitaan kirjepostilä-
hetyksissä seuraavilla ehdoilla: 

 
2.1 Helposti turmeltuvia biologisia ainei-

ta, tartunta-aineita ja tartunta-aineiden jääh-
dyttämiseen käytettävää kiinteää hiilidiok-
sidia (hiilihappojäätä), voidaan vaihtaa pos-
titse vain pätevien virallisesti tunnustettujen 
laboratorioiden kesken. Näitä vaarallisia ai-
neita voidaan hyväksyä lentorahtina kunkin 
maan lainsäädännön, voimassa olevien kan-
sainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 
teknisten ohjeiden sekä kansainvälisen il-
makuljetusliiton (IATAN) vaarallisia ainei-
ta koskevien sääntöjen mukaisesti. 

 
 
 
 

ARTICLE 16 
 

Matières radioactives et matières biolo-
giques admissibles 

 
1. Les matières radioactives sont admises 

dans les envois de la poste aux lettres et 
dans les colis postaux, dans le cadre des re-
lations entre les administrations postales qui 
se sont déclarées d'accord pour admettre ces 
envois soit dans leurs relations réciproques, 
soit dans un seul sens, aux conditions sui-
vantes: 

1.1 les matières radioactives sont condi-
tionnées et emballées conformément aux 
dispositions respectives des Règlements; 

1.2 lorsqu’elles sont expédiées dans les 
envois de la poste aux lettres, elles sont 
soumises au tarif des envois prioritaires ou 
au tarif des lettres et à la recommandation; 

1.3 les matières radioactives contenues 
dans les envois de la poste aux lettres ou les 
colis postaux doivent être acheminées par la 
voie la plus rapide, normalement par la voie 
aérienne, sous réserve de l’acquittement des 
surtaxes aériennes correspondantes; 

1.4 les matières radioactives ne peuvent 
être déposées que par des expéditeurs 
dûment autorisés. 

2. Les matières biologiques sont admises 
dans les envois de la poste aux lettres, aux 
conditions suivantes: 

2.1 Les matières biologiques périssables, 
les substances infectieuses et le gaz car-
bonique solide (neige carbonique), lorsqu’il 
est employé pour réfrigérer des substances 
infectieuses, ne peuvent être acheminés par 
le courrier que dans le cadre d’échanges 
entre des laboratoires qualifiés officielle-
ment reconnus. Ces marchandises dangere-
uses peuvent être acceptées dans le courrier 
en vue de leur acheminement par avion, à 
condition que la législation nationale, les 
instructions techniques en vigueur de 
l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale (OACI) et les règlements de l’IATA 
concernant les marchandises dangereuses le 
permettent. 
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2.2 Helposti turmeltuvat biologisista ai-
neista ja tartunta-aineista, jotka on pakattu 
ja päällystetty Toimitusohjesäännön asian-
omaisten määräysten mukaisesti, on mak-
settava 1. luokan lähetysten maksu tai kirje-
lähetysten maksu ja kirjaamismaksu. Näi-
den lähetysten käsittelystä voidaan periä li-
sämaksu. 

2.3 Helposti turmeltuvien biologisten ai-
neiden ja tartunta-aineiden hyväksyminen 
on rajoitettu niiden jäsenmaiden välisiin yh-
teyksiin, joiden postihallinnot ovat ilmoit-
taneet ottavansa vastaan näitä lähetyksiä 
molemminpuolisesti tai yksisuuntaisesti. 

2.4 Tällaiset aineet tai materiaalit kuljete-
taan nopeinta tietä, tavallisesti lentoteitse, 
vastaavista lentolisämaksuista ja ne on toi-
mitettava perille ennen muita lähetyksiä. 

 
 

2.2 Les matières biologiques périssables 
et les substances infectieuses conditionnées 
et emballées selon les dispositions respecti-
ves du Règlement sont soumises au tarif des 
envois prioritaires ou au tarif des lettres et à 
la recommandation. Il est permis de sou-
mettre le traitement postal de ces envois à 
l’acquittement d’une surtaxe. 

2.3 L’admission de matières biologiques 
périssables et de substances infectieuses est 
limitée aux Pays-membres dont les admini-
strations postales se sont déclarées d’accord 
pour accepter ces envois soit dans leurs re-
lations réciproques, soit dans un seul sens. 

2.4 Ces substances ou matières sont ac-
heminées par la voie la plus rapide, norma-
lement par la voie aérienne, sous réserve de 
l’acquittement des surtaxes aériennes cor-
respondantes, et bénéficient de la priorité à 
la livraison. 

 
17 ARTIKLA 

 
Tiedustelut 

 
1 Jokaisen postihallinnon on otettava vas-

taan omalla alueellaan tai minkä tahansa 
muun postihallinnon alueella postitettuja 
lähetyksiä koskevia tiedusteluja kuuden 
kuukauden ajan lähetyksen postittamisen 
jälkeisestä päivästä. Kuuden kuukauden ai-
ka koskee tiedustelun tekijän ja postihallin-
non välistä kanssakäyntiä, eikä siihen sisäl-
ly kyselyjen välittäminen postihallinnosta 
toiseen. 

 
1.1 Tiedustelujen vastaanottaminen saa-

pumattomiin tavallisiin kirjelähetyksiin liit-
tyen ei kuitenkaan ole pakollista. Näin ollen 
postihallinnot, joihin tulee tiedusteluja ta-
vallisen kirjepostin katoamisesta, voivat ra-
jata kyselyt perillesaamattomien lähetysten 
palveluun. 

 
 
2 Tiedusteluja on hoidettava Toimitusoh-

jeissa esitetyllä tavalla. 
3 Tiedustelut ovat maksuttomia. Kuiten-

kin, jos tiedustelua pyydetään EMS-
lähetyksenä, näistä palveluista aiheutuvat 
lisämaksut peritään yleensä pyynnön esittä-
jältä. 

ARTICLE 17 
 

Réclamations 
 

1. Chaque administration postale est tenue 
d'accepter les réclamations concernant un 
envoi déposé dans son service ou dans celui 
d'une autre administration postale, pourvu 
que ces réclamations soient présentées dans 
un délai de six mois à compter du lende-
main du jour du dépôt de l’envoi. La pério-
de de six mois concerne les relations entre 
réclamants et administrations postales et ne 
couvre pas la transmission des réclamations 
entre administrations postales. 

1.1 Toutefois, l'acceptation des  éclama-
tions concernant la non-réception d'un en-
voi de la poste aux lettres ordinaire n'est pas 
obligatoire. Ainsi, les administrations posta-
les qui acceptent les réclamations relatives à 
la non-réception d'envois de la poste aux 
lettres ordinaires ont la faculté de limiter 
leurs enquêtes aux recherches dans le servi-
ce des rebuts. 

2. Les réclamations sont admises dans les 
conditions prévues par les Règlements. 

3. Le traitement des réclamations est gra-
tuit. Toutefois, les frais supplémentaires oc-
casionnés par une demande de transmission 
par le service EMS sont en principe à la 
charge du demandeur. 
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18 artikla 

 
Tullitarkastus. Tulli- ja muut maksut 

 
 

1 Lähtö- ja osoitemaan postihallinnoilla 
on oikeus lainsäädäntönsä mukaan tullitar-
kastuttaa lähetykset.  

 
 
2 Tullitarkastuksen alaisista lähetyksistä 

voidaan periä maksu tullille esittämisestä, 
jonka ohjeellinen enimmäismäärä ilmoite-
taan Toimitusohjesäännöissä. Maksu peri-
tään vain niiden lähetysten tullille esittämi-
sestä ja tullauksesta, joista on peritty tulli-
maksut tai muut vastaavat maksut. 

 
 
3 Postihallinnot, joilla on valtuutus tulla-

uksen suorittamiseen asiakkaiden puolesta, 
ovat oikeutettuja perimään asiakkailta to-
dellisiin kustannuksiin perustuvan tullisel-
vitysmaksun.  

 
4 Postihallinnoilla on oikeus periä tapa-

uksen mukaan lähetysten lähettäjiltä tai vas-
taanottajilta tulli- ja kaikki muut mahdolli-
set maksut. 

Article 18 
 

Contrôle douanier. Droits de douane et 
autres droits 

 
1. L’administration postale du pays 

d’origine et celle du pays de destination 
sont autorisées à soumettre les envois au 
contrôle douanier, selon la législation de 
ces pays. 

2. Les envois soumis au contrôle douanier 
peuvent être frappés, au titre postal, d'une 
taxe de présentation à la douane dont le 
montant indicatif est fixé par les Règle-
ments. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de 
la présentation à la douane et du dédoua-
nement des envois qui ont été frappés de 
droits de douane ou de tout autre droit de 
même nature. 

3. Les administrations postales qui ont 
obtenu l’autorisation d’opérer le dédoua-
nement au nom des clients sont autorisées à 
percevoir sur les clients une taxe basée sur 
les coûts réels de 
l’opération. 

4. Les administrations postales sont auto-
risées à percevoir sur les expéditeurs ou sur 
les destinataires des envois, selon le cas, les 
droits de douane et tous autres droits éven-
tuels. 

 
 
 

19 artikla 
 

Suljettujen postien vaihto sotilasjoukko-
osastojen kanssa 

 
1 Suljettua kirjepostia voidaan vaihtaa 

muiden maiden maa-, meri- tai lentokulje-
tuksia käyttämällä: 

 
1.1 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen 

ja Yhdistyneiden kansakuntien käyttöön 
asetettujen joukko-osastojen päälliköiden 
välillä 

1.2 tällaisten joukko-osastojen päälliköi-
den välillä 

1.3 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen 
sekä vieraalla alueella oleskelevien saman 
maan laivaston, ilmavoimien tai maavoimi-

Article 19 
 

Echange de dépêches closes avec des 
unités militaires 

 
 1. Des dépêches closes de la poste aux 

lettres peuvent être échangées par 
l’intermédiaire des services territoriaux, 
maritimes ou aériens d’autres pays: 

1.1 entre les bureaux de poste de l’un des 
Pays-membres et les commandants des 
unités militaires mises à la disposition de 
l’Organisation des Nations Unies;  

1.2 entre les commandants de ces unités 
militaires; 

1.3 entre les bureaux de poste de l’un des 
Pays-membres et les commandants de divi-
sions navales, aériennes ou terrestres, de 



 HE 110/2006 vp  
  

 

44

en joukko-osastojen tai saman maan ulko-
maille sijoitettujen sotalaivojen tai sotilas-
lentokoneiden päälliköiden välillä 

1.4 saman maan laivaston, ilmavoimien 
tai maavoimien joukko-osastojen tai sota-
laivojen tai sotilaslentokoneiden päälliköi-
den välillä. 

2 Kohdassa 1 mainittuun postiin suljettu-
jen kirjelähetysten tulee, laivojen tai lento-
koneiden vastaanottaessa tai lähettäessä 
postia, olla osoitettuja yksinomaan joukko-
osastojen jäsenille tai laivojen tai lentoko-
neiden upseereille ja miehistölle tai olla 
heidän lähettämiään. Tällaisten lähetysten 
maksut ja kuljetusehdot määrää kotimaisten 
ohjesääntöjensä mukaan sen maan postihal-
linto, joka on asettanut käyttöön joukko-
osaston tai jolle laivat tai lentokoneet kuu-
luvat. 

3 Ellei erityissopimusta ole, on sen maan 
postihallinnon, joka on antanut joukko-
osaston käyttöön tai jolle sotalaivat tai soti-
laslentokoneet kuuluvat, maksettava asian-
omaisille postihallinnoille kauttakulkumak-
sut, päätemaksut ja lentokuljetusmaksut. 
 

navires de guerre ou d'avions militaires de 
ce même pays en station à l’étranger; 

 
1.4 entre les commandants de divisions 

navales, aériennes ou terrestres, de navires 
de guerre ou d'avions militaires du même 
pays. 

2. Les envois de la poste aux lettres 
compris dans les dépêches visées sous 1 
doivent être exclusivement à l’adresse ou en 
provenance des membres des unités mili-
taires ou des étatsmajors et des équipages 
des navires ou avions de destination ou 
expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les 
conditions d’envoi qui leur sont applicables 
sont déterminés, d’après sa réglementation, 
par l’administration postale du pays qui a 
mis à disposition l’unité militaire ou auquel 
appartiennent les navires ou les avions. 

3. Sauf entente spéciale, l'administration 
postale du pays qui a mis à disposition 
l’unité militaire ou dont relèvent les navires 
de guerre ou avions militaires est redevable, 
envers les administrations concernées, des 
frais de transit des dépêches, des frais ter-
minaux et des frais de transport aérien. 

 
 

20 artikla 
 

Palvelun laatustandardit ja tavoitteet 
 

 
1 Postihallintojen on laadittava ja julkais-

tava saapuvia kirjepostilähetyksiä ja paket-
teja koskevat jakelustandardit ja tavoitteet. 

 
2 Nämä standardit ja tavoitteet, joihin on 

lisätty tulliselvityksen tavallisesti vaatima 
aika, eivät saa olla löysempiä kuin ne, joita 
sovelletaan vastaaville lähetyksille koti-
maan postiliikenteessä. 

3 Lähetysmaan postihallintojen on myös 
laadittava ja julkaistava vastaavat standardit 
1. luokan ja lentopostina kulkeville kirjelä-
hetyksille sekä paketeille ja 2. luo-
kan/pintapostina kulkeville postipaketeille.  

 
4 Postihallintojen on mitattava palvelun 

laatustandardien soveltamista 
 

Article 20 
 

Normes et objectifs en matière de qualité 
de service 

 
1. Les administrations doivent fixer et 

publier leurs normes et objectifs en matière 
de distribution des envois de la poste aux 
lettres et des colis arrivants. 

2. Ces normes et objectifs, augmentés du 
temps normalement requis pour le dédoua-
nement, ne doivent pas être moins favora-
bles que ceux appliqués aux envois compa-
rables de leur service intérieur. 

3. Les administrations d’origine doivent 
également fixer et publier des normes de 
bout en bout pour les envois prioritaires et 
les envois-avion de la poste aux lettres ainsi 
que pour les colis et les colis économi-
ques/de surface. 

4. Les administrations postales évaluent 
l’application des normes de qualité de ser-
vice. 
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II luku 
 

Vastuu 
 

21 artikla 
 

Postihallintojen vastuu. Vahingonkorva-
ukset 

 
1 Yleistä 
1.1Lukuun ottamatta 22 artiklassa mainit-

tuja tapauksia postihallinnot vastaavat: 
1.1.1 kirjattujen lähetysten, tavallisten pa-

kettien ja vakuutettujen lähetysten katoami-
sesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta 

 
1.1.2 jakelurekisteröityjen lähetysten ka-

toamisesta 
1.1.3 sellaisen paketin palauttamisesta, 

jonka perillesaamattomuuden syytä ei ole 
ilmoitettu. 

1.2 Postihallinnot eivät ole vastuussa 
muista kuin kohdissa 1.1.1 ja 1.1.2 maini-
tuista lähetyksistä. 

1.3 Postihallinnot eivät ole vastuussa 
muista kuin tässä Yleissopimuksessa maini-
tuista tapauksista. 

1.4 Kun kirjattujen lähetysten, tavallisten 
pakettien ja vakuutettujen lähetysten ka-
toaminen, täydellinen anastaminen tai täy-
dellinen vahingoittuminen johtuu ylivoi-
maisesta esteestä, josta ei makseta vahin-
gonkorvausta, lähettäjällä on oikeus suori-
tettujen maksujen takaisin saamiseen va-
kuutusmaksua lukuun ottamatta. 

1.5 Maksettavat vahingonkorvaukset eivät 
saa ylittää summia, jotka on mainittu kirje- 
ja pakettilähetyksiä koskevissa Toimitusoh-
jesäännöissä. 

 
1.6 Vastuutapauksissa maksettavissa va-

hingonkorvauksissa ei oteta huomioon 
mahdollisia välillisiä vahinkoja tai liikevoi-
ton menetyksiä. 

1.7 Kaikki postihallintojen vastuuta kos-
kevat ehdot ovat tarkkoja, sitovia ja täydel-
lisiä. Postihallinnot eivät edes vakavien 
tuottamusten osalta ole korvausvastuussa 
yli Yleissopimuksessa ja Toimitusoh-
jesäännöissä esitettyjen rajojen. 

 
 

Chapitre 2 
 

Responsabilité 
 

Article 21 
 

Responsabilité des administrations posta-
les. Indemnités 

 
1. Généralités 
1.1 Sauf dans les cas prévus à l’article 22, 

les administrations postales répondent: 
1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de 

l’avarie des envois recommandés, des colis 
ordinaires et des envois avec valeur 
déclarée; 

1.1.2 de la perte des envois à livraison at-
testée; 

1.1.3 du renvoi d’un colis dont le motif de 
non-distribution n’est pas donné. 

 
1.2 Les administrations postales n'engagent 

pas leur responsabilité s'il s'agit d'envois 
autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2. 

1.3 Dans tout autre cas non prévu par la 
présente Convention, les administrations 
postales n'engagent pas leur responsabilité. 

1.4 Lorsque la perte ou l’avarie totale 
d’un envoi recommandé, d’un colis or-
dinaire ou d’un envoi avec valeur déclarée 
résulte d’un cas de force majeure ne don-
nant pas lieu à indemnisation, l’expéditeur a 
droit à la restitution des taxes acquittées, à 
l’exception de la taxe d’assurance. 

 
1.5 Les montants de l’indemnité à payer 

ne peuvent pas être supérieurs aux montants 
indiqués dans le Règlement de la poste aux 
lettres et dans le Règlement concernant les 
colis postaux. 

1.6 En cas de responsabilité, les domma-
ges indirects ou les bénéfices non réalisés 
ne sont pas pris en considération dans le 
montant de l'indemnité à verser. 

1.7 Toutes les dispositions relatives à la 
responsabilité des administrations postales 
sont strictes, obligatoires et exhaustives. 
Les administrations postales n'engagent en 
aucun cas leur responsabilité – même en cas 
de faute grave (d'erreur grave) – en dehors 
des limites établies dans la Convention et 
les Règlements. 
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2 Kirjatut lähetykset 
2.1 Kirjatun lähetyksen lähettäjällä on oi-

keus kirjepostia koskevan Toimitusohje-
säännön mukaiseen vahingonkorvaukseen, 
jos hänen lähetyksensä katoaa tai jos se 
anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu ko-
konaan. Lähettäjän vaatiessa kirjepostia 
koskevassa Toimitusohjesäännössä mainit-
tua pienempää korvausta postihallinnot voi-
vat maksaa tämän pienemmän summan, 
jonka perusteella ne saavat hyvityksen miltä 
tahansa muulta asianomaiselta hallinnolta. 

2.2 Jos kirjattu lähetys anastetaan osittain 
tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on 
oikeus anastuksen tai vahingon todellista 
arvoa periaatteessa vastaavaan vahingon-
korvaukseen. 

3 Jakelurekisteröidyt lähetykset 
3.1 Jos jakelurekisteröity lähetys katoaa, 

sen sisältö anastetaan kokonaan tai se va-
hingoittuu täysin, on lähettäjällä oikeus 
saada takaisin vain suoritetut maksut. 

4 Tavalliset paketit 
4.1 Jos paketti katoaa, sen sisältö anaste-

taan kokonaan tai tuhoutuu täysin, lähettä-
jällä on oikeus pakettipostia koskevan Toi-
mitusohjesäännön mukaiseen vahingonkor-
vaukseen. Jos lähettäjä on vaatinut summaa, 
joka on pienempi kuin pakettilähetyksiä 
koskevissa Toimitusohjesäännöissä määri-
tetty summa, postihallinto voi maksaa tä-
män pienemmän summan ja saa sen mukai-
sen hyvityksen sen miltä tahansa muulta 
asiaan liittyvältä postihallinnolta. 

4.2 Jos paketin sisältö anastetaan osittain 
tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on 
oikeus anastuksen tai vahingon todellista 
arvoa periaatteessa vastaavaan vahingon-
korvaukseen.  

4.3 Postihallinnot voivat sopia sovelta-
vansa keskinäisissä yhteyksissään paketti-
kohtaista, painosta riippumatonta määrää, 
joka ilmoitetaan pakettipostia koskevassa 
Toimitusohjesäännössä. 

5 Vakuutetut lähetykset 
5.1 Jos vakuutettu lähetys katoaa, sen si-

sältö anastetaan kokonaan tai se vahingoit-
tuu täysin, lähettäjällä on oikeus vahingon-
korvaukseen, joka periaatteessa vastaa 
SDR:inä (Kansainvälisen valuuttarahaston 
erityisnosto-oikeuksina) ilmoitettua vakuu-
tusarvoa. 

2. Envois recommandés 
2.1 En cas de perte, de spoliation totale ou 

d’avarie totale d’un envoi recommandé, 
l’expéditeur a droit à une indemnité fixée 
par le Règlement de la poste aux lettres. Si 
l’expéditeur réclame un montant inférieur 
au montant fixé dans le Règlement de la 
poste aux lettres, les administrations ont la 
faculté de payer ce montant moindre et 
d’être remboursées sur cette base par les 
autres administrations éventuellement con-
cernées. 

2.2 En cas de spoliation partielle ou 
d’avarie partielle d’un envoi recommandé, 
l’expéditeur a droit à une indemnité qui cor-
respond, en principe, au montant réel de la 
spoliation ou de l’avarie. 

3. Envois à livraison attestée 
3.1 En cas de perte, de spoliation totale ou 

d’avarie totale d’un envoi à livraison at-
testée, l’expéditeur a droit seulement à la 
restitution des taxes acquittées. 

4. Colis ordinaires 
4.1 En cas de perte, de spoliation totale ou 

d’avarie totale d’un colis ordinaire, 
l’expéditeur a droit à une indemnité fixée 
par le Règlement concernant les colis pos-
taux. Si l’expéditeur réclame un montant 
inférieur au montant fixé dans le Règlement 
concernant les colis postaux, les administra-
tions postales ont la faculté de payer ce 
montant moindre et d’être remboursées sur 
cette base par les autres administrations 
postales éventuellement concernées.  

4.2 En cas de spoliation partielle ou 
d’avarie partielle d’un colis ordinaire, 
l’expéditeur a droit à une indemnité qui cor-
respond, en principe, au montant réel de la 
spoliation ou de l’avarie. 

4.3 Les administrations postales peuvent 
convenir d’appliquer dans leurs relations 
réciproques le montant par colis fixé par le 
Règlement concernant les colis postaux, 
sans égard au poids du colis. 

5. Envois avec valeur déclarée 
5.1 En cas de perte, de spoliation totale ou 

d’avarie totale d’un envoi avec valeur 
déclarée, l’expéditeur a droit à une indem-
nité qui correspond, en principe, au mon-
tant, en DTS, de la valeur déclarée. 
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5.2 Jos vakuutetun lähetyksen sisältö 
anastetaan osittain tai se vahingoittuu osit-
tain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai 
vahingon todellista arvoa periaatteessa vas-
taavaan vahingonkorvaukseen. Se ei kuin-
kaan saa missään tapauksessa ylittää 
SDR:inä ilmoitettua vakuutusarvon määrää. 
Välillisiä vahinkoja tai saamatta jääneitä 
voittoja ei oteta huomioon. 

6 Kohdissa 4 ja 5 mainituissa tapauksissa 
vahingonkorvaus lasketaan sen SDR:iksi 
muunnetun käyvän hinnan mukaan, joka oli 
samanlaisilla arvoesineillä tai tavaroilla 
paikkakunnalla silloin, kun lähetys hyväk-
syttiin kuljetettavaksi. Käyvän hinnan puut-
tuessa vahingonkorvaus lasketaan samoin 
perustein arvioitujen esineiden tai tavaroi-
den tavanomaisen arvon mukaan. 

7 Vahingonkorvauksen johtuessa kirjatun 
lähetyksen, tavallisen paketin tai vakuute-
tun lähetyksen katoamisesta tai siitä, että 
sen sisältö on kokonaan anastettu tai vahin-
goittunut, on lähettäjällä tai tapauksen mu-
kaan vastaanottajalla oikeus lisäksi saada 
takaisin suoritetut maksut kirjaamis- tai va-
kuutusmaksua lukuun ottamatta. Sama mää-
räys koskee kirjattuja lähetyksiä, tavallisia 
paketteja tai vakuutettuja lähetyksiä, joita 
vastaanottajat niiden huonon kunnon vuoksi 
ovat kieltäytyneet vastaanottamasta, jos tä-
mä voidaan lukea postitoimen syyksi ja ai-
heuttaa sille vastuun. 

8 Huolimatta kohdissa 2, 4 ja 5 sanotusta 
vastaanottajalla on oikeus vahingonkorva-
ukseen vastaanotettuaan anastetun tai va-
hingoittuneen kirjatun lähetyksen, tavallisen 
paketin tai vakuutetun lähetyksen. 

 
9 Lähtömaan postihallinto voi halutessaan 

maksaa lähettäjille kotimaan säännöksis-
sään kirjatuille lähetyksille ja vakuuttamat-
tomille paketeille määräämänsä vahingon-
korvaukset edellyttäen, etteivät ne ole koh-
dassa 2.1 ja 4.1 määrättyjä vahingonkorva-
uksia pienempiä. Sama koskee osoitemaan 
postihallintoa maksettaessa vahingonkorva-
usta vastaanottajille. Kohdassa 2.1 ja 4.1 
määrättyjä määriä sovelletaan kuitenkin: 

 
9.1 esitettäessä korvausvaatimusta vas-

tuussa olevalle postihallinnolle tai 
9.2 lähettäjän luopuessa oikeuksistaan 

5.2 En cas de spoliation partielle ou 
d’avarie partielle d’un envoi avec valeur 
éclarée, l’expéditeur a droit à une indemnité 
qui correspond, en principe, au montant réel 
de la spoliation ou de l’avarie. Elle ne peut 
toutefois en aucun cas dépasser le montant, 
en DTS, de la valeur déclarée.  
 
 

6. Dans les cas visés sous 4 et 5, l'indem-
nité est calculée d'après le prix courant, 
converti en DTS, des objets ou marchan-
dises de même nature, au lieu et à l'époque 
où l'envoi a été accepté au transport. A 
défaut de prix courant, l'indemnité est cal-
culée d'après la valeur ordinaire des objets 
ou marchandises évalués sur les mêmes ba-
ses. 

7. Lorsqu’une indemnité est due pour la 
perte, la spoliation totale ou l’avarie totale 
d’un envoi recommandé, d’un colis or-
dinaire ou d’un envoi avec valeur déclarée, 
l’expéditeur ou, selon le cas, le destinataire 
a droit, en outre, à la restitution des taxes et 
droits acquittés, à l’exception de la taxe de 
recommandation ou d’assurance. Il en est 
de même des envois recommandés, des co-
lis ordinaires ou des envois avec valeur 
déclarée refusés par les destinataires à cause 
de leur mauvais état, si celui-ci est imputab-
le au service postal et engage sa responsabi-
lité. 

8. Par dérogation aux dispositions prévues 
sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à 
l’indemnité après avoir pris livraison d’un 
envoi recommandé, d’un colis ordinaire ou 
d’un envoi avec valeur déclarée spolié ou 
avarié. 

9. L'administration postale d'origine a la 
faculté de verser aux expéditeurs dans son 
pays les indemnités prévues par sa législati-
on intérieure pour les envois recommandés 
et les colis sans valeur déclarée, à condition 
qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui 
sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de 
même pour 'administration postale de des-
tination lorsque l'indemnité est payée au 
destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 
4.1 restent cependant applicables: 

9.1 en cas de recours contre l'administra-
tion responsable;  

9.2 si l'expéditeur se désiste de ses droits 
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vastaanottajan hyväksi tai päin vastoin. 
10 Tähän artiklaan ei voida kohdistaa mi-

tään postihallinnoille maksettavia vahin-
gonkorvauksia koskevia poikkeuksia, paitsi 
jos kyseessä on kahdenvälinen sopimus. 

en faveur du destinataire ou inversement. 
10. Aucune réserve concernant le pai-

ement de l'indemnité aux administrations 
postales, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est 
applicable à cet article. 

 
 

22 artikla 
 

Postihallintojen vastuuvapaus 
 

1 Postihallinnot eivät ole vastuussa kirja-
tuista lähetyksistä, jakelurekisteröidyistä lä-
hetyksistä, paketeista eivätkä vakuutetuista 
lähetyksistä, kun ne on toimitettu omien 
vastaavanlaisista lähetyksistä annettujen 
määräysten mukaan. Vastuu kuitenkin säi-
lyy: 

 
1.1 kun anastus tai vahingoittuminen on 

havaittu joko ennen lähetyksen luovuttamis-
ta tai sitä luovutettaessa 

1.2 kun, kotimaan säädösten niin sallies-
sa, vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan pa-
lauttamisen ollessa kyseessä lähettäjä vas-
taanottaa anastetun tai vahingoittuneen lä-
hetyksen varaumin 

1.3 kun, kotimaan säädösten niin sallies-
sa, vastaanottaja tiedusteltaessa ilmoittaa, 
ettei hän saanut yksityiseen postilaatikkoon 
toimitettua kirjattua lähetystä  

1.4 kun paketin tai vakuutetun lähetyksen 
vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan palau-
tettaessa lähettäjä huolimatta asianmukai-
sesta luovutuksesta ilmoittaa viipymättä hä-
nelle lähetyksen toimittaneelle postihallin-
nolle huomanneensa anastuksen tai vahin-
gon. Hänen on todistettava, että anastus tai 
vahinko ei ole tapahtunut luovutuksen jäl-
keen. Käsite "viipymättä" tulkitaan kunkin 
maan lain mukaan. 

 
2 Postihallinnot eivät ole vastuussa: 
 
2.1 ylivoimaisen esteen (force majeure) 

sattuessa, artikla 13.6.9 huomioon ottaen 
2.2 kun selvitystä lähetyksistä ei voida 

tehdä virka-asiakirjojen tuhouduttua yli-
voimaisen esteen johdosta eikä vastuuta ole 
muulla tavoin todistettu 

 
 

Article 22 
 

Non-responsabilité des administrations 
postales 

 
1. Les administrations postales cessent 

d'être responsables des envois recom-
mandés, des envois à livraison attestée, des 
colis et des envois avec valeur déclarée 
dont elles ont effectué la remise dans les 
conditions prescrites par leur réglementati-
on pour les envois de même nature. La res-
ponsabilité est toutefois maintenue: 

1.1 lorsqu'une spoliation ou une avarie est 
constatée soit avant la livraison, soit lors de 
la livraison de l'envoi; 

1.2 lorsque, la réglementation intérieure le 
permettant, le destinataire, le cas échéant 
l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, for-
mule des réserves en prenant livraison d'un 
envoi spolié ou avarié; 

1.3 lorsque, la réglementation intérieure le 
permettant, l'envoi recommandé a été dis-
tribué dans une boîte aux lettres et que le 
destinataire déclare ne pas l'avoir reçu; 

1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de 
renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou 
d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant 
décharge donnée régulièrement, déclare 
sans délai à l'administration qui lui a livré 
l'envoi avoir constaté un dommage; il doit 
administrer la preuve que la spoliation ou 
l'avarie ne s'est pas produite après la livrai-
son; le terme «sans délai» doit être inter-
prété conformément à la législation na-
tionale. 

2. Les administrations postales ne sont 
pas responsables: 

2.1 en cas de force majeure, sous réserve 
de l'article 13.6.9; 

2.2 lorsque, la preuve de leur responsabi-
lité n'ayant pas été administrée autrement, 
elles ne peuvent rendre compte des envois 
par suite de la destruction des documents de 
service résultant d'un cas de force majeure; 
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2.3 kun katoamisen, anastuksen tai vahin-
goittumisen on aiheuttanut lähettäjän virhe 
tai laiminlyönti tai se johtuu lähetyksen si-
sällön luonteesta 

2.4 kun on kyse lähetyksistä, joiden sisäl-
tö kielletään artiklassa 15 

 
2.5 kun lähetykset on otettu haltuun osoi-

temaan postihallinnon ilmoituksen mukaan 
maan lainsäädännön nojalla  

2.6 kun on kyse lähetyksistä, joiden va-
kuutusarvo on vilpillisesti ilmoitettu sisäl-
lön todellista arvoa suuremmaksi 

 
2.7 kun lähettäjä ei ole tiedustellut lähe-

tystä kuuden kuukauden kuluessa postitus-
päivää seuraavasta päivästä 

 
2.8 kun on kyse sotavankien ja siviili-

internoitujen paketeista 
2.9. kun lähettäjää voidaan epäillä vilpilli-

sestä aikeesta, jonka tarkoituksena on kor-
vauksen saaminen. 

3 Postihallinnot eivät ota vastatakseen tul-
liselvitysasiakirjoista, olipa ne laadittu mi-
hin muotoon hyvänsä, eivätkä tulliviran-
omaisten tullitarkastuksen alaisia lähetyksiä 
tarkastaessaan tekemistä päätöksistä. 
 
 

2.3 lorsque le dommage a été causé par la 
faute ou la négligence de l'expéditeur ou 
provient de la nature du contenu; 
 

2.4 lorsqu'il s'agit d'envois qui tombent 
sous le coup des interdictions prévues à l'ar-
ticle 15; 

2.5 en cas de saisie, en vertu de la législa-
tion du pays de destination, selon notificati-
on de l'administration de ce pays; 

2.6 lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur 
déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration 
frauduleuse de valeur supérieure à la valeur 
réelle du contenu; 

2.7 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucu-
ne réclamation dans le délai de six mois à 
compter du lendemain du jour de dépôt de 
l'envoi; 

2.8 lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers 
de guerre et d'internés civils; 

2.9 lorsqu’on soupçonne l’expéditeur 
d’avoir agi avec des intentions frauduleuses 
dans le but de recevoir un dédommagement. 

3. Les administrations postales n'assu-
ment aucune responsabilité du chef des 
déclarations en douane, sous quelque forme 
que celles-ci soient faites, et des décisions 
prises par les services de la douane lors de 
la vérification des envois soumis au 
contrôle douanier. 

 
23 artikla 

 
Lähettäjän vastuu 

 
1 Lähetyksen lähettäjä on vastuussa jokai-

sesta postivirkailijoille ja muille postilähe-
tyksille tai -kalustolle aiheutuneesta vahin-
gosta, joka johtuu kuljetukseen hyväksy-
mättömien esineiden lähettämisestä tai siitä, 
että hyväksymistä koskevat ehdot on jätetty 
huomioon ottamatta. 

2 Jos kyse on muille postilähetyksille ai-
heutuneesta vahingosta, lähettäjä on vas-
tuussa kustakin vahingoittuneesta lähetyk-
sestä samassa määrin kuin postihallinnot-
kin. 

3 Lähettäjä on vastuussa silloinkin, kun 
postiinjättötoimipaikka vastaanottaa tällai-
sen lähetyksen. 

4 Lähettäjä ei kuitenkaan ole vastuussa, 
jos lähettäjä on noudattanut hyväksymisen 

Article 23 
 

Responsabilité de l'expéditeur 
 

1. L'expéditeur d'un envoi est responsable 
des préjudices corporels subis par les agents 
des postes et de tous les dommages causés 
aux autres envois postaux ainsi qu’à 
l’équipement postal par suite de l'expédition 
d'objets non admis au transport ou de la 
non-observation des conditions d'admission. 

2. En cas de dommages causés à d’autres 
envois postaux, l'expéditeur est responsable 
dans les mêmes limites que les administra-
tions postales pour chaque envoi avarié. 

 
3. L'expéditeur demeure responsable 

même si le bureau de dépôt accepte un tel 
envoi. 

4. En revanche, lorsque les conditions 
d’admission ont été respectées par 
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ehtoja ja mikäli kyse on postihallintojen tai 
kuljetusyhtiöiden tekemästä lähetyksen kä-
sittelyvirheestä tai laiminlyönnistä hyväk-
symisen jälkeen. 

l’expéditeur, celui-ci n'est pas responsable 
dans la mesure où il y a eu faute ou négli-
gence des administrations postales ou des 
transporteurs dans le traitement des envois 
après leur acceptation. 

 
24 artikla 

 
Vahingonkorvauksen maksaminen 

 
1 Edellyttäen oikeutta korvausvaatimuk-

sen esittämiseen vastuulliselle postihallin-
nolle on joko lähtö- tai osoitemaan postihal-
linnolla velvollisuus vahingonkorvauksen 
maksamiseen ja maksujen palauttamiseen. 

 
2 Lähettäjä voi luopua oikeudestaan va-

hingonkorvaukseen vastaanottajan eduksi. 
Samoin vastaanottaja voi luopua oikeudes-
taan lähettäjän eduksi. Lähettäjä tai vas-
taanottaja voi luovuttaa vahingonkorvauk-
sen kolmannelle osapuolelle, jos maan si-
säinen lainsäädäntö sen sallii. 
 

Article 24 
 

Paiement de l'indemnité 
 
1. Sous réserve du droit de recours contre 
l'administration responsable, l'obligation de 

payer l'indemnité et de restituer les taxes 
et droits incombe, selon le cas, à l'admini-
stration d'origine ou à l'administration de 
destination. 

2. L'expéditeur a la faculté de se désister 
de ses droits à l'indemnité en faveur du des-
tinataire. Inversement, le destinataire a la 
faculté de se désister de ses droits en faveur 
de l'expéditeur. L'expéditeur ou le des-
tinataire peut autoriser une tierce personne à 
recevoir l'indemnité si la législation intéri-
eure le permet. 

 
25 artikla 

 
Vahingonkorvauksen määrän mahdolli-
nen takaisin periminen lähettäjältä tai 

vastaanottajalta 
 

1 Jos vahingonkorvauksen maksamisen 
jälkeen aikaisemmin kadonneena pidetty 
kirjattu tai vakuutettu lähetys tai paketti tai 
osa tämän lähetyksen sisällöstä löydetään, 
ilmoitetaan lähettäjälle tai tapauksen mu-
kaan vastaanottajalle, että lähetys on hänen 
saatavanaan kolmen kuukauden ajan mak-
setun vahingonkorvauksen takaisinmaksua 
vastaan. Häneltä kysytään samalla, kenelle 
lähetys luovutetaan. Jos vastaus on kieltei-
nen tai sitä ei määräajassa ole annettu, lä-
hestytään vastaavasti vastaanottajaa tai ta-
pauksen mukaan lähettäjää ja myönnetään 
kyseiselle henkilölle saman pituinen vasta-
usaika.  

2 Jos lähettäjä ja vastaanottaja luopuvat 
lähetyksestä tai eivät vastaa kappaleessa 1 
määritetyn ajan kuluessa, se jää sen posti-
hallinnon tai tarvittaessa niiden postihallin-
tojen omaisuudeksi, jotka ovat vahingon 
korvanneet. 

Article 25 
 

Récupération éventuelle de l'indemnité 
sur l'expéditeur ou sur le destinataire 

 
 

1. Si, après paiement de l'indemnité, un 
envoi recommandé, un colis ou un envoi 
avec valeur déclarée ou une partie du con-
tenu antérieurement considéré comme erdu 
est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, 
selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à 
sa disposition pendant une période de trois 
mois, contre remboursement du montant de 
l'indemnité payée. Il lui est demandé, en 
même temps, à qui l'envoi doit être remis. 
En cas de refus ou de non-réponse dans le 
délai imparti, la même démarche est effec-
tuée auprès du destinataire ou de l'expédi-
teur, selon le cas, en lui accordant le même 
délai de réponse. 

2. Si l'expéditeur et le destinataire  enon-
cent à prendre livraison de l'envoi ou ne 
répondent pas dans les limites du délai fixé 
sous 1, celui-ci devient la propriété de l'ad-
ministration ou, s'il y a lieu, des administra-
tions qui ont supporté le dommage.  
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3 Jos sellainen vakuutettu lähetys löyde-
tään myöhemmin, jonka sisällön arvon 
huomataan olevan maksetun vahingonkor-
vauksen määrää pienempi, on lähettäjän tai 
tapauksen mukaan vastaanottajan maksetta-
va takaisin tämän vahingonkorvauksen 
määrä lähetyksen takaisin saamiseksi, jol-
loin hänen on myös kannettava vakuutusar-
von vilpillisestä ilmoittamisesta johtuvat 
seuraukset. 

3. En cas de découverte ultérieure d'un 
envoi avec valeur déclarée dont le contenu 
est reconnu comme étant de valeur inférieu-
re au montant de l'indemnité payée, 
l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, 
doit rembourser le montant de cette indem-
nité contre remise de l'envoi, sans préjudice 
des conséquences découlant de la déclarati-
on frauduleuse de valeur. 

 
26 artikla 

 
Vastuuta koskeviin poikkeuksiin sovellet-

tava vastavuoroisuus 
 

1 Artikloissa 22 ja 25 mainituista ehdoista 
huolimatta mikä tahansa jäsenmaa, joka va-
raa itselleen oikeuden olla maksamatta va-
hingonkorvauksia vastuiden osalta, ei ole 
oikeutettu vahingonkorvauksiin muilta jä-
senmailta, jotka ovat hyväksyneet vastuun-
sa näiden artiklojen mukaan. 
 

Article 26 
 

Réciprocité applicable aux réserves con-
cernant la responsabilité 

 
1. Par dérogation aux dispositions des ar-

ticles 22 à 25, tout Pays-membre qui se 
réserve le droit de ne pas payer d'indemnité 
au titre de la responsabilité n'a pas droit à 
une indemnité de cette nature de la part d'un 
autre Pays-membre qui accepte d'assumer la 
responsabilité conformément aux disposi-
tions des articles susmentionnés 

 
III Luku 

 
Erityisesti kirjepostia koskevat määräyk-

set 
 

27 artikla 
 

Kirjelähetysten postittaminen toisessa 
maassa 

 
1 Mikään jäsenmaa ei ole velvollinen kul-

jettamaan eikä jakamaan vastaanottajalle 
kirjelähetyksiä, joita sen alueella asuvat lä-
hettäjät postittavat tai postituttavat vieraassa 
maassa hyötyäkseen siellä sovellettavista 
edullisemmista maksuista. 

 
 
2 Kohtaa 1 sovelletaan erotuksetta sekä 

lähettäjän asuinmaassa tuotettuihin ja rajan 
yli kuljetettuihin kirjelähetyksiin että vie-
raassa maassa tuotettuihin kirjelähetyksiin. 
 
 
 

3 Osoitemaan postihallinto voi periä lä-
hettäjältä tai tämän kieltäytyessä lähtömaan 

Chapitre 3 
 

Dispositions particulières à la poste aux 
lettres 

 
Article 27 

 
Dépôt à l’étranger d’envois de la poste 

aux lettres 
 

1. Aucun Pays-membre n’est tenu 
d’acheminer ni de distribuer aux des-
tinataires les envois de la poste aux lettres 
que des expéditeurs résidant sur son terri-
toire déposent ou font déposer dans un pays 
étranger, en vue de bénéficier des condi-
tions tarifaires plus favorables qui y sont 
appliquées. 

2. Les dispositions prévues sous 1 
s’appliquent sans distinction soit aux envois 
de la poste aux lettres préparés dans le pays 
de résidence de l’expéditeur et transportés 
ensuite à travers la frontière, soit aux envois 
de la poste aux lettres confectionnés dans 
un pays étranger. 

3. L’administration de destination a le 
droit d’exiger de l’expéditeur et, à défaut, 
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postihallinnolta kotimaan maksut. Jos sekä 
lähettäjä että lähtömaan postihallinto kiel-
täytyvät suorittamasta maksuja osoitemaan 
hallinnon määräämän ajan kuluessa, voi 
tämä joko palauttaa lähetykset takaisin läh-
tömaan postihallinnolle ja vaatia korvausta 
lähettämisestä aiheutuvista kuluista tai käsi-
tellä lähetyksiä kotimaan lainsäädäntönsä 
mukaisesti. 

4 Mikään jäsenmaa ei ole velvollinen kul-
jettamaan eikä jakamaan vastaanottajille 
kirjelähetyksiä, joita lähettäjät postittavat 
tai postituttavat suurina määrinä muussa 
kuin asuinmaassaan, jos saatavat päätemak-
sut ovat pienemmät kuin summa, joka olisi 
saatu, jos lähetys olisi postitettu lähettäjien 
asuinmaassa. Osoitemaan postihallinto voi 
periä lähtömaan hallinnolta korvausta ai-
heutuneista kustannuksista. Korvaus ei saa 
ylittää seuraavista kahdesta summasta suu-
rempaa: joko 80 prosenttia vastaavien lähe-
tysten kotimaan hinnoista tai 0,14 SDR lä-
hetystä kohti plus 1 SDR kilogrammaa koh-
ti. Jos lähtömaan postihallinto ei suostu 
maksamaan vaadittuja summia osoitemaan 
hallinnon määräämän ajan kuluessa, osoi-
temaan postihallinto voi joko palauttaa lä-
hetykset lähtömaan hallinnolle ja vaatia 
korvausta palauttamisesta aiheutuvista ku-
luista tai käsitellä lähetyksiä kotimaan lain-
säädäntönsä mukaisesti. 
 
 

de l’administration de dépôt le paiement des 
tarifs intérieurs. Si ni l’expéditeur ni 
l’administration de dépôt n’accepte de 
payer ces tarifs dans un délai fixé par 
l’administration de destination, celle-ci peut 
soit renvoyer les envois à l’administration 
de dépôt en ayant le droit d’être remboursée 
des frais de renvoi, soit les traiter con-
formément à sa propre législation.  

4. Aucun Pays-membre n’est tenu 
d’acheminer ni de distribuer aux des-
tinataires les envois de la poste aux lettres 
que des expéditeurs ont déposés ou fait 
déposer en grande quantité dans un pays 
autre que celui où ils résident si le montant 
des frais terminaux à percevoir s'avère 
moins élevé que le montant qui aurait été 
perçu si les envois avaient été déposés dans 
le pays de résidence des expéditeurs. Les 
administrations de destination ont le droit 
d’exiger de l’administrationde dépôt une 
rémunération en rapport avec les coûts sup-
portés, qui ne pourra être supérieure au 
montant le plus élevé des deux formules 
suivantes: soit 80% du tarif intérieur appli-
cable à des envois équivalents, soit 0,14 
DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. 
Si l’administration de dépôt n’accepte pas 
de payer le montant réclamé dans un délai 
fixé par L’administration de destination, 
celle-ci peut soit retourner les envois à 
l’administration de dépôt en ayant le droit 
d’être remboursée des frais de renvoi, soit 
les traiter conformément à sa propre législa-
tion. 
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KOLMAS OSA 

 
Maksut 

 
I luku 

 
Erityisesti kirjepostia koskevat määräyk-

set 
 

28 artikla 
 

Päätemaksut. Yleiset määräykset 
 

1 Toimitusohjesäännöissä mainittuja ta-
pauksia lukuun ottamatta jokaisella hallin-
nolla, joka vastaanottaa kirjepostilähetyksiä 
toiselta hallinnolta, on oikeus periä lähettä-
vältä hallinnolta maksu korvaamaan niitä 
kuluja, jotka aiheutuvat vastaanotetusta 
kansainvälisestä postista. 

2 Päätemaksujen maksamista koskevien 
säännösten soveltamista varten postihallin-
not luokitellaan tavoitejärjestelmää noudat-
taviin maihin ja alueisiin sekä maihin ja 
alueisiin, joilla on oikeus noudattaa siirty-
mäkauden järjestelmää kongressin päätök-
sellään C 12/2004 tätä tarkoitusta varten te-
kemän luettelon mukaisesti. Päätemaksuja 
koskevissa määräyksissä maita ja alueita 
kutsutaan molempia maiksi. 

3 Tämän Yleissopimuksen päätemaksuja 
koskevat säännökset ovat siirtymäkauden 
järjestelyjä. Tarkoituksena on siirtyä maa-
kohtaiseen maksujärjestelmään. 

 
 
4 Pääsy kotimaan liikenteeseen 
4.1 Jokaisen postihallinnon on asetettava 

muiden hallintojen käytettäväksi kaikki sen 
kotimaan liikenteessään kotimaisille asiak-
kailleen tarjoamat hinnat ja ehdot samoin 
edellytyksin. 

4.2 Lähtömaan hallinto voi samoin edel-
lytyksin pyytää tavoitejärjestelmää noudat-
tavan maan hallintoa tarjoamaan sille samo-
ja ehtoja kuin mitä tämä tarjoaa kotimaisille 
asiakkailleen vastaavanlaisista lähetyksistä. 

 
4.3 Siirtymäkauden järjestelmää noudat-

tavien maiden hallintojen on ilmoitettava, 
oikeuttavatko ne pääsyn kohdan 4.1 mukai-

Troisième partie 
 

Rémunération 
 

Chapitre 1 
 

Dispositions particulières à la poste aux 
lettres 

 
Article 28 

 
Frais terminaux. Dispositions générales 

 
1. Sous réserve des exemptions prescrites 

dans les Règlements, chaque administration 
qui reçoit d'une autre administration des en-
vois de la poste aux lettres a le droit de per-
cevoir de l'administration expéditrice une 
rémunération pour les frais occasionnés par 
le courrier international reçu. 

2. Pour l’application des dispositions con-
cernant la rémunération des frais terminaux, 
les administrations postales sont classées 
comme pays et territoires du système cible 
ou pays et territoires ayant droit de faire 
partie du système transitoire, conformément 
à la liste établie à cet effet par le Congrès 
dans sa résolution C 12/2004. Dans les dis-
positions sur les frais terminaux, les pays et 
territoires sont nommés «pays». 

3. Les dispositions de la présente Conven-
tion concernant le paiement des frais ter-
minaux constituent des mesures transitoires 
conduisant à l'adoption d'un système de 
paiement tenant compte d'éléments propres 
à chaque pays. 

4. Accès au régime intérieur 
4.1 Chaque administration met à la dispo-

sition des autres administrations l’ensemble 
des tarifs, termes et conditions qu'elle offre 
dans son régime intérieur, dans des condi-
tions identiques, à ses clients nationaux. 

4.2 Une administration expéditrice peut, à 
des conditions comparables, demander à 
l’administration de destination du système 
cible de bénéficier des mêmes conditions 
que cette dernière a prévues avec ses clients 
nationaux pour des envois équivalents. 

4.3 Les administrations du système transi-
toire doivent indiquer si elles autorisent 
l’accès aux conditions mentionnées sous 
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sin ehdoin. 
4.3.1 Siirtymäkauden järjestelmää noudat-

tavan maan hallinnon ilmoittaessa, että se 
oikeuttaa pääsyn kotimaan järjestelmänsä 
ehdoin, koskee oikeutus kaikkia liiton hal-
lintoja ketään syrjimättä. 

 
4.4 Osoitemaan hallinto ratkaisee, täyt-

tääkö lähtömaan hallinto ne ehdot, jotka oi-
keuttavat pääsyn kotimaan palveluun osoi-
temaassa. 

5 Joukkolähetyksiä koskevat päätemaksut 
eivät saa olla korkeampia kuin kaikkein 
edullisimmat hinnat, joita osoitemaan hal-
linnot soveltavat kahden- tai monenkeskis-
ten päätemaksusopimusten nojalla. Osoite-
maan hallinto ratkaisee, täyttääkö lähtö-
maan hallinto pääsylle asetetut ehdot. 
 
 

6 Päätemaksujen on perustuttava palvelun 
laatutasoon lähtömaassa. Postitoimintaneu-
vosto voi tämän vuoksi muuttaa artikloissa 
29 ja 30 mainittuja maksuja kannustaakseen 
osallistumista valvontajärjestelmiin ja pal-
kitakseen postihallintoja laatutavoitteiden 
saavuttamisesta. Postitoimintaneuvosto voi 
myös asettaa rangaistuksia liian alhaisesta 
laadusta, mutta se ei saa evätä postihallin-
noilta näille artiklojen 29 ja 30 mukaan 
kuuluvaa vähimmäistuloa. 
 
 
 

 
7 Mikä tahansa hallinto voi luopua koko-

naan tai osittain kohdassa 1 edellytetystä 
korvauksesta. 

8 Asianomaiset postihallinnot voivat, 
kahden- tai monenkeskisin sopimuksin, so-
veltaa muita maksujärjestelmiä päätemak-
sutilityksissä. 
 

4.1. 
4.3.1 Lorsqu’une administration du 

système transitoire déclare autoriser l’accès 
aux conditions offertes dans son régime 
intérieur, cette autorisation s’applique à 
l’ensemble des administrations de l’Union 
de manière non discriminatoire. 

4.4 Il appartient à l’administration de des-
tination de décider si les conditions d’accès 
à son régime intérieur sont remplies par 
l’administration d’origine. 

5. Les taux des frais terminaux du cour-
rier en nombre ne doivent pas être supérie-
urs aux taux les plus favorables appliqués 
par l’administration de destination en vertu 
d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux 
concernant les frais terminaux. Il appartient 
à l'administration de destination de juger si 
l'administration d'origine a rempli ou non 
les conditions d'accès. 

6. La rémunération des frais terminaux se-
ra basée sur la performance de la qualité de 
service dans le pays de destination. Le Con-
seil d'exploitation postale sera par 
conséquent autorisé à accorder des primes à 
la rémunération indiquée aux articles 29 et 
30 afin d’encourager la participation au 
système de contrôle et pour récompenser les 
administrations qui atteignent leur objectif 
de qualité. Le Conseil d'exploitation postale 
peut aussi fixer des pénalités dans le cas 
d'une qualité insuffisante, mais la rémunéra-
tion ne peut pas aller audessous de la 
rémunération minimale indiquée aux arti-
cles 29 et 30. 

7. Toute administration peut renoncer to-
talement ou partiellement à la rémunération 
prévue sous 1.  

8. Les administrations intéressées peu-
vent, par accord bilatéral ou multilatéral, 
appliquer d'autres systèmes de rémunération 
pour le règlement des comptes au titre des 
frais terminaux. 

 



 HE 110/2006 vp  
  

 

55

 
29 artikla 

 
Päätemaksut. Tavoitejärjestelmää nou-

dattavien maiden väliseen vaihtoon sovel-
lettavat määräykset 

 
1 Maksut kirjepostilähetyksistä, joihin 

kuuluvat joukkolähetykset mutta eivät M-
pussit, ovat sidoksissa osoitemaan yhdestä 
lähetyksestä ja yhdeltä kilogrammalta perit-
täviin maksuihin ja käsittelykuluihin. Näi-
den kulujen on oltava suhteessa kotimaan 
hintoihin. Hinnat lasketaan kirjepostia kos-
kevassa Toimitusohjesäännössä määritelty-
jen ehtojen mukaisesti. 

 
2 Yhdestä lähetyksestä ja yhdeltä kilo-

grammalta perittävät hinnat on laskettava 
prosentteina 20 grammaa painavan 1. luo-
kan kirjeen hinnasta kotimaan liikenteessä, 
ja näiden prosenttilukujen on oltava seuraa-
vat: 

2.1 vuonna 2006: 62 % 
2.2 vuonna 2007: 64 %  
2.3 vuonna 2008: 66 % 
2.4 vuonna 2009: 68 %. 
3 Maksut eivät saa olla korkeampia kuin:  
3.1vuonna 2006: 0,226 SDR lähetykseltä 

ja 1,768 SDR kilogrammalta  
3.2 vuonna 2007: 0,231 SDR lähetykseltä 

ja 1,812 SDR kilogrammalta 
3.3 vuonna 2008: 0,237 SDR lähetykseltä 

ja 1,858 SDR kilogrammalta 
3.4 vuonna 2009: 0,243 SDR lähetykseltä 

ja 1,904 SDR kilogrammalta. 
4 Vuosina 2006–2009 sovellettavat mak-

sut eivät saa olla alempia kuin 0,147 SDR 
lähetykseltä ja 1,491 SDR kilogrammalta. 
Mikäli kyseisen maan korotetut päätemak-
sut eivät muodostu korkeammaksi kuin 100 
% 20 grammaa painavan kotimaan 1. luo-
kan kirjeen maksusta, vähimmäismaksut on 
kohotettava seuraaviksi: 

 
4.1 vuonna 2006: 0,151 SDR lähetykseltä 

ja 1,536 SDR kilogrammalta  
4.2 vuonna 2007: 0,154 SDR lähetykseltä 

ja 1,566 SDR kilogrammalta 
4.3 vuonna 2008: 0,158 SDR lähetykseltä 

ja 1,598 SDR kilogrammalta 
4.4 vuonna 2009: 0,161 SDR lähetykseltä 

Article 29 
 

Frais terminaux. Dispositions applicables 
aux échanges entre pays du système cible 
 
 

1. La rémunération pour les envois de la 
poste aux lettres, y compris le courrier en 
nombre, à l'exclusion des sacs M, est établie 
d’après l’application des taux par envoi et 
par kilogramme reflétant les coûts de trai-
tement dans le pays de destination; ces 
coûts doivent être en relation avec les tarifs 
intérieurs. Le calcul des taux s'effectue se-
lon les conditions précisées dans le Règle-
ment de la poste aux lettres. 

2. Les taux par envoi et par kilogramme 
sont calculés à partir d’un pourcentage de la 
taxe d’une lettre prioritaire de 20 grammes 
du régime intérieur, comme suit: 
 
 

2.1 pour 2006: 62%; 
2.2 pour 2007: 64%; 
2.3 pour 2008: 66%; 
2.4 pour 2009: 68%. 
3. Les taux ne pourront pas dépasser: 
3.1 pour 2006: 0,226 DTS par envoi et 

1,768 DTS par kilogramme; 
3.2 pour 2007: 0,231 DTS par envoi et 

1,812 DTS par kilogramme; 
3.3 pour 2008: 0,237 DTS par envoi et 

1,858 DTS par kilogramme; 
3.4 pour 2009: 0,243 DTS par envoi et 

1,904 DTS par kilogramme. 
4. Pour la période de 2006 à 2009, les 

taux à appliquer ne pourront pas être 
inférieurs à 0,147 DTS par envoi et 1,491 
DTS par kilogramme. Pour autant que 
l'augmentation des taux ne dépasse pas 
100% de la taxe d'une lettre prioritaire de 
20 grammes du régime intérieur du pays 
concerné, les taux minimaux prendront les 
valeurs suivantes: 

4.1 pour 2006: 0,151 DTS par envoi et 
1,536 DTS par kilogramme; 

4.2 pour 2007: 0,154 DTS par envoi et 
1,566 DTS par kilogramme; 

4.3 pour 2008: 0,158 DTS par envoi et 
1,598 DTS par kilogramme; 

4.4 pour 2009: 0,161 DTS par envoi et 
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ja 1,630 SDR kilogrammalta. 
5 M-pusseihin sovellettava hinta on 0,793 

SDR kilogrammalta. 
5.1 Alle 5 kilogrammaa painavat M-pussit 

luokitellaan 5 kilogrammaa painaviksi pää-
temaksuja määriteltäessä. 

 
6 Osoitemaan hallinnolla on oikeus periä 

0,5 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen li-
sämaksu kirjattujen lähetysten perille toi-
mittamisesta ja 1 SDR:n suuruinen lähetys-
kohtainen lisämaksu vakuutettujen lähetys-
ten perille toimittamisesta. 

7 Tavoitejärjestelmää noudattavien mai-
den välillä sovellettavat määräykset koske-
vat myös niitä siirtymäkauden järjestelmää 
noudattavia maita, jotka ilmoittavat halua-
vansa liittyä tavoitejärjestelmään. Postitoi-
mintaneuvosto voi päättää siirtymätoimista 
kirjelähetyksiä koskevassa Toimitusohje-
säännössä. 

8 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voi-
da tehdä, paitsi kahdenvälisen sopimuksen 
puitteissa. 

1,630 DTS par kilogramme. 
5. Pour les sacs M, le taux à appliquer est 

de 0,793 DTS par kilogramme. 
5.1 Les sacs M de moins de 5 kilogram-

mes sont considérés comme pesant 5 kilo-
grammes pour la rémunération des frais 
terminaux. 

6. Une rémunération supplémentaire de 
0,5 DTS par envoi est prévue pour les en-
vois recommandés et une rémunération 
supplémentaire de 1 DTS par envoi est 
prévue pour les envois avec valeur déclarée. 

 
7. Les dispositions prévues entre pays du 

système cible s'appliquent à tout pays du 
système transitoire déclarant vouloir joindre 
le système cible. Le Conseil d'exploitation 
postale peut fixer les mesures transitoires 
dans le Règlement de la poste aux lettres. 
 

 
8. Aucune réserve, sauf en cas d’accord 

bilatéral, n’est applicable à cet article. 
 

 
30 artikla 

 
Päätemaksut. Siirtymäkauden järjestel-

mää noudattaviin maihin suuntautuvaan, 
niistä lähtevään ja niiden väliseen posti-
liikenteeseen sovellettavat määräykset 

 
1 Maksut 
1.1 Kirjepostilähetysten maksu M-pusseja 

lukuun ottamatta on 0,147 SDR lähetykseltä 
ja 1,491 SDR kilogrammalta. 

 
1.1.1 Jos postiliikenne kokonaisuudessaan 

on alle 100 tonnia vuodessa, maksun kaksi 
osaa muunnetaan yhdeksi maksuksi suu-
ruudeltaan 3,727 SDR kilogrammalta käyt-
täen perustana maailmanlaajuista keskiar-
voa, joka on 15,21 postilähetystä kilo-
grammaa kohden. 

1.1.2 Jos postiliikenne on yli 100 tonnia 
vuodessa, kokonaismaksua 3,727 SDR ki-
logrammalta sovelletaan, jos ei osoitemaan 
tai lähettäjämaan postihallinto kumpikaan 
pyydä maksujen oikaisua perusteena kysei-
sen postiliikenteen todellinen lähetysten 
määrä kilogrammaa kohti. Lisäksi mainittua 
maksua sovelletaan, jos lähetysten todelli-

Article 30 
 

Frais terminaux. Dispositions applicables 
aux flux de courrier vers, depuis et entre 

les pays du système transitoire 
 

 
1. Rémunération 
1.1 La rémunération pour les envois de la 

poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, 
est de 0,147 DTS par envoi et de 1,491 
DTS par kilogramme. 

1.1.1 Pour les flux inférieurs à 100 tonnes 
par an, les deux composantes sont conver-
ties à un taux total de 3,727 DTS par kilo-
gramme sur la base d’un nombre moyen 
mondial de 15,21 envois par kilogramme. 
 
 

1.1.2 Pour les flux supérieurs à 100 ton-
nes par an, le taux total de 3,727 DTS par 
kilogramme est appliqué si ni 
l’administration de destination ni 
l’administration d’origine ne demandent 
une révision du taux sur la base du nombre 
réel d’envois par kilogramme du flux en 
question. En outre, ce taux est appliqué 
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nen määrä kilogrammaa kohti on välillä 13–
17.  

1.1.3 Jos joku kyseeseen tulevista hallin-
noista pyytää, että käytetään todellista lähe-
tysten määrää kilogrammaa kohti, kyseisel-
le liikenteelle käytettävä maksu lasketaan 
kirjepostia koskevassa Toimitusohjesään-
nössä esitettyä oikaisumenetelmää käyttäen. 

1.1.4 Tavoitejärjestelmää noudattava maa 
ei saa alentaa kohdassa 1.1.2 esitettyä ko-
konaismaksua siirtymäkauden järjestelmää 
noudattavan maan osalta, ellei viimeksi 
mainittu pyydä oikaisua toisen suuntaan. 

 
1.2 M-pusseihin sovellettava hinta on 

0,793 SDR kilogrammalta. 
1.2.1 Alle 5 kilogrammaa painavat M-

pussit luokitellaan 5 kilogrammaa painavik-
si päätemaksuja määriteltäessä. 

 
1.3 Kirjatuista lähetyksistä peritään 0,5 

SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämak-
su ja vakuutetuista lähetyksistä 1 SDR:n 
suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu.  

 
2 Järjestelmän yhdenmukaistamismene-

telmä 
2.1 Kun tavoitejärjestelmää noudattava 

hallinto, joka vastaanottaa postia yli 50 ton-
nia vuodessa huomaa, että tämä vuosittai-
nen kokonaispaino ylittää kirjepostia kos-
kevan Toimitusohjesäännön ehtojen mukai-
sesti lasketun kynnyksen, se voi soveltaa 
ylimenevään osaan artiklan 29 mukaista 
maksujärjestelmää edellyttäen, että se ei ole 
soveltanut oikaisumenetelmää. 

 
2.2 Kun siirtymäkauden järjestelmää nou-

dattava hallinto, joka vastaanottaa postia yli 
50 tonnia vuodessa toisesta siirtymäkauden 
järjestelmää noudattavasta maasta huomaa, 
että tämä vuosittainen kokonaispaino ylittää 
kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön 
ehtojen mukaisesti lasketun kynnyksen, se 
voi soveltaa ylimenevään osaan artiklan 31 
mukaista lisämaksua edellyttäen, että se ei 
ole soveltanut oikaisumenetelmää. 

 
3 Joukkolähetys 
3.1 Tavoitejärjestelmää noudattaviin mai-

hin lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä 
maksu on määritettävä soveltaen artiklassa 

lorsque le nombre réel d’envois par kilo-
gramme se situe entre 13 et 17. 

1.1.3 Lorsqu’une des administrations de-
mande l’application du nombre réel 
d’envois par kilogramme, le calcul de la 
rémunération du flux en question est effec-
tué selon le mécanisme de révision prévu 
dans le Règlement de la poste aux lettres. 

1.1.4 La révision à la baisse du taux total 
indiqué sous 1.1.2 ne peut pas être invoquée 
par un pays du système cible à l'encontre 
d'un pays du système transitoire, à moins 
que ce dernier pays ne demande une révisi-
on dans le sens inverse. 

1.2 Pour les sacs M, le taux à appliquer 
est de 0,793 DTS par kilogramme. 

1.2.1 Les sacs M de moins de 5 kilo-
grammes sont considérés comme pesant 5 
kilogrammes pour la rémunération des frais 
terminaux. 

1.3 Une rémunération supplémentaire de 
0,5 DTS par envoi est prévue pour les en-
vois recommandés et une rémunération 
supplémentaire de 1 DTS par envoi est 
prévue pour les envois avec valeur déclarée. 

2. Mécanisme d'harmonisation des 
systèmes 

2.1 Lorsqu'une administration d 
u système cible destinataire d'un flux de 

courrier de plus de 50 tonnes par an consta-
te que le poids annuel de ce flux dépasse le 
seuil calculé selon les conditions précisées 
au Règlement de la poste aux lettres, elle 
peut appliquer au courrier excédant ce seuil 
le système de rémunération prévu à l'article 
29, à condition qu'elle n'ait pas appliqué le 
mécanisme de révision. 

2.2 Lorsqu'une administration du système 
transitoire qui reçoit en une année un flux 
de courrier supérieur à 50 tonnes d'un autre 
pays du système transitoire établit que le 
poids annuel de ce flux excède le seuil cal-
culé selon les conditions précisées dans le 
Règlement de la poste aux lettres, elle peut 
appliquer au courrier excédant ce seuil le 
supplément de rémunération prévu à l'arti-
cle 31, à condition qu'elle n'ait pas appliqué 
le mécanisme de révision. 

3. Courrier en nombre 
3.1 La rémunération pour le courrier en 

nombre à l'intention des pays du système 
cible est établie d'après l'application des 
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29 mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtai-
sia hintoja. 

3.2 Siirtymäkauden järjestelmää noudat-
tavat hallinnot voivat vastaanotetuista jouk-
kolähetyksistä pyytää maksuna 0,147 SDR 
lähetystä ja 1,491 SDR kilogrammaa kohti. 

 
4 Tätä artiklaa koskevia varauumia ei 

voida tehdä, paitsi kahdenvälisen sopimuk-
sen puitteissa. 

taux par envoi et par kilogramme prévus à 
l'article 29. 

3.2 Les administrations du système transi-
toire peuvent demander, pour le courrier en 
nombre reçu, une rémunération de 0,147 
DTS par envoi et de 1,491 DTS par kilo-
gramme. 

4. Aucune réserve, sauf en cas d’accord 
bilatéral, n’est applicable à cet article. 

 
31 artikla 

 
Palvelutasorahasto 

 
 

1 Kaikkien maiden ja alueiden 
ECOSOC:in vähiten kehittyneiksi maiksi 
määrittelemiin maihin M-pusseja ja joukko-
lähetyksiä lukuun ottamatta maksamia pää-
temaksuja on korotettava 16,5 % artiklassa 
30 määritellystä maksusta 3.727 SDR kilo-
grammaa kohti, ja korotus on maksettava 
Palvelutasorahastoon vähiten kehittyneiden 
maiden palvelutason parantamiseksi. Vähi-
ten kehittyneet maat eivät maksa tätä mak-
sua toisilleen.  

 
2 Maailman postiliiton jäsenmaat ja Lii-

ton piirissä olevat alueet voivat esittää Hal-
lintoneuvostolle perusteltuja pyyntöjä siitä, 
että näitä maita ja alueita pidettäisiin lisä-
resurssien tarpeessa olevina. TRAC 1 -
ryhmään luokitellut (aiemmin kehitysmaik-
si kutsutut) maat voivat anoa Hallintoneu-
vostolta Palvelutasorahaston varoja samoil-
la ehdoilla kuin vähiten kehittyneet maat. 
Lisäksi UNDP:n nettomaksajamaiksi luo-
kittelemat maat voivat anoa Hallintoneu-
vostolta Palvelutasorahaston varoja samoil-
la ehdoilla kuin TRAC 1  maat. Tämän ar-
tiklan nojalla tehtyjen pyyntöjen hyväksy-
vät ratkaisut tulevat voimaan Hallintoneu-
voston päätöstä seuraavan kalenterivuoden 
ensimmäisenä päivänä. Hallintoneuvosto 
käsittelee pyynnön ja tekee tarkkojen kri-
teerien mukaisesti päätöksen siitä, voidaan-
ko maata Palvelutasorahastoon liittyen pitää 
vähiten kehittyneisiin maihin tai TRAC 1 -
maihin kuuluvana. Hallintoneuvosto tarkis-
taa ja päivittää Maailman postiliittoon kuu-
luvien maiden ja Liiton piirissä olevien alu-

Article 31 
 

Fonds pour l’amélioration de la qualité 
de service 

 
1. Excepté pour les sacs M et les envois 

en nombre, les frais terminaux payables par 
tous les pays et territoires aux pays classés 
par le Conseil économique et social dans la 
catégorie des pays les moins avancés font 
l’objet d’une majoration correspondant à 
16,5% du taux de 3,727 DTS par kilo-
gramme indiqué à l’article 30, aux fins de 
l’alimentation du Fonds pour améliorer la 
qualité de service dans les pays les moins 
avancés. Aucun paiement de cette nature 
n’a lieu entre les pays les moins avancés. 

2. Les Pays-membres de l’UPU et les ter-
ritoires compris dans l’Union ont la faculté 
de déposer, auprès du Conseil 
d’administration, une demande dûment jus-
tifiée pour que leur pays ou territoire soit 
considéré comme ayant besoin de ressour-
ces supplémentaires. Les pays classés 
MCARB 1 (anciens pays en développe-
ment) ont la faculté de présenter une re-
quête au Conseil d'administration pour 
bénéficier du Fonds pour l'amélioration de 
la qualité de service aux mêmes conditions 
que les pays les moins avancés. En outre, 
les pays classés par le Programme des Na-
tions Unies pour le développement dans la 
catégorie des pays contributeurs nets ont la 
faculté de présenter une requête au Conseil 
d'administration pour bénéficier du Fonds 
pour l'amélioration de la qualité de service 
aux mêmes conditions que les pays éligibles 
au MCARB 1. Les requêtes considérées fa-
vorablement en vertu du présent article 
prennent effet le premier jour de l’année ci-
vile suivant celle de la décision du Conseil 
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eiden luettelon vuosittain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Kongressin teollistuneiksi maiksi luo-

kittelemien maiden ja alueiden M-pusseja ja 
joukkolähetyksiä lukuun ottamatta YK:n 
kehitysohjelman (UNDP:n) TRAC 1 -
maiksi luokittelemiin maihin ja alueille 
maksamia päätemaksuja on korotettava 8 % 
artiklassa 30 määritellystä maksusta 3.727 
SDR kilogrammaa kohti, ja korotus on 
maksettava Palvelutasorahastoon TRAC 1 -
maiden palvelutason parantamiseksi. 

 
 
 
 
 
 
4 Kongressin teollistuneiksi maiksi luo-

kittelemien maiden ja alueiden M-pusseja ja 
joukkolähetyksiä lukuun ottamatta saman 
Kongressin muiksi kuin kohdassa 1 ja 2 
mainituiksi kehitysmaiksi luokittelemiin 
maihin ja alueille maksamia päätemaksuja 
on korotettava 1 % artiklassa 30 määritel-
lystä maksusta 3.727 SDR kilogrammaa 
kohti, ja korotus on maksettava Palvelu-
tasorahastoon palvelutason parantamiseksi. 

 
 
 
5 TRAC 1 -maat ja alueet voivat pyrkiä 

parantamaan palvelutasoaan paikallisten tai 
useiden maisten yhteisten hankkeiden avul-
la vähiten kehittyneiden maiden ja köyhien 
maiden hyväksi, joissa kaikki Palvelu-
tasorahaston varoja hankkeisiin antavat 
osapuolet suoranaisesti hyötyisivät. 

 
 
 
6 Alueellisten hankkeiden tulisi erityisesti 

edistää Maailman postiliiton palvelutason 

d'administration. Le Conseil 
d’administration évalue la demande et déci-
de, sur la base de critères d’appréciation 
sévères, si un pays peut ou non être con-
sidéré comme un pays moins avancé ou un 
pays éligible au MCARB 1, selon le cas, au 
regard du Fonds pour l’amélioration de la 
qualité de service. Le Conseil 
d’administration revoit et actualise chaque 
année la liste des Pays-membres de l’UPU 
et des territoires compris dans l’Union  

3. Excepté pour les sacs M et les envois 
en nombre, les frais terminaux payables par 
les pays et territoires classés par le Congrès 
dans la catégorie des pays industrialisés aux 
fins de rémunération des frais terminaux 
aux pays et territoires classés par le Prog-
ramme des Nations Unies pour le dévelop-
pement dans la catégorie des pays autres 
que les pays les moins avancés pouvant 
bénéficier des ressources MCARB 1 font 
l’objet d’une majoration correspondant à 
8% du taux de 3,727 DTS par kilogramme 
indiqué à l’article 30, au titre de 
l’alimentation dudit Fonds pour améliorer 
la qualité de service dans les pays de cette 
dernière catégorie.  

4. Excepté pour les sacs M et les envois 
en nombre, les frais terminaux payables par 
les pays et territoires classés par le Congrès 
dans la catégorie des pays industrialisés aux 
fins de rémunération des frais terminaux 
aux pays et territoires classés par le même 
Congrès dans la catégorie des pays en déve-
loppement autres que ceux indiqués sous 1 
et 3 font l’objet d’une majoration corres-
pondant à 1% du taux de 3,727 DTS par ki-
logramme indiqué à l’article 30, au titre de 
l’alimentation dudit Fonds pour améliorer 
la qualité de service. 

5. Les pays et territoires habilités à 
bénéficier des ressources MCARB 1 peu-
vent chercher à améliorer la qualité de leur 
service grâce à des projets régionaux ou 
multinationaux en faveur des pays les 
moins avancés ou des pays à faible revenu. 
Ces projets profiteraient directement à tou-
tes les parties qui contribueraient à leur fi-
nancement par l’intermédiaire du Fonds 
pour l’amélioration de la qualité de service. 

6. Les projets régionaux devraient no-
tamment favoriser la concrétisation des 
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parantamisohjelmia ja kustannuslaskenta-
järjestelmien käyttöönottoa kehitysmaissa. 
Postitoimintaneuvosto ottaa viimeistään 
vuonna 2006 käyttöön menettelyt näiden 
hankkeiden rahoittamiseksi.  
 

programmes de l’UPU en faveur de 
l’amélioration de la qualité de service et la 
mise en place de systèmes de comptabilité 
analytique dans les pays en développement. 
Le Conseil d’exploitation postale adoptera 
en 2006 au plus tard des procédures  
daptées en vue du financement de ces pro-
jets. 

 
32 artikla 

 
Kauttakulkumaksut 

 
1 Kahden postihallinnon tai saman maan 

kahden toimipaikan välillä yhden tai use-
amman muun postihallinnon kuljetuksilla 
(kolmannen osapuolen palvelut) vaihdetusta 
suljetusta postista ja avopostina lähetetyistä 
kauttakulkulähetyksistä on maksettava 
kauttakulkumaksut. Ne ovat korvausta maa-
, meri- ja lentokauttakuljetuksista. 
 

Article 32 
 

Frais de transit 
 

1. Les dépêches closes et les envois en 
transit à découvert échangés entre deux ad-
ministrations ou entre deux bureaux du 
même pays au moyen des services d’une ou 
de plusieurs autres administrations (services 
tiers) sont soumis au paiement des frais de 
transit. Ceux-ci constituent une rétribution 
pour les prestations concernant le transit 
territorial, le transit maritime et le transit 
aérien. 

 
 

II luku 
 

Muut määräykset 
 

33 artikla 
 

Perusmaksut ja lentokuljetusmaksujen 
laskeminen 

 
1 Postihallintojen väliseen tilitykseen so-

vellettavan lentokuljetusten perusmaksun 
hyväksyy Postitoimintaneuvosto. Sen las-
kee Kansainvälinen toimisto kirjepostia 
koskevassa Toimitusohjesäännössä määri-
tellyn kaavan mukaan. 

 
2 Suljetun postin, 1. luokan lähetysten ja 

lentopostilähetysten ja avopostina kautta-
kuljetettavien lentopostipakettien kirjelähe-
tysten lentokuljetusmaksun laskeminen sa-
moin kuin asiaankuuluvat tilitysmenetelmät 
määritellään kirjepostia ja postipaketteja 
koskevissa Toimitusohjesäännöissä. 

3 Koko lentoreitin kuljetusmaksut on: 
 
3.1 suljetun postin osalta lähtömaan pos-

tihallinnon maksettava, myös tapauksissa, 

Chapitre 2 
 

Autres dispositions 
 

Article 33 
 

Taux de base et dispositions relatives aux 
frais de transport aérien 

 
1. Le taux de base à appliquer au règle-

ment des comptes entre administrations au 
titre des transports aériens est approuvé par 
le Conseil d’exploitation postale. Il est cal-
culé par le Bureau international d’après la 
formule spécifiée dans le Règlement de la 
poste aux lettres. 

2. Le calcul des frais de transport aérien 
des dépêches closes, des envois prioritaires, 
des envois-avion et des colis-avion en tran-
sit à découvert, de même que les modes de 
décompte y relatifs, est décrit dans le 
Règlement de la poste aux lettres et le 
Règlement concernant les colis postaux. 

3. Les frais de transport pour tout le par-
cours aérien sont: 

3.1 lorsqu’il s’agit de dépêches closes, à 
la charge de l’administration du pays 



 HE 110/2006 vp  
  

 

61

joissa nämä lähetykset kuljetetaan yhden tai 
useamman välissä olevan hallinnon kautta 

 
3.2 1. luokan lähetysten ja avopostina 

kauttakuljetettavien lentokirjelähetysten 
osalta, väärin ohjatut mukaan lukien, sen 
postihallinnon maksettava, joka luovuttaa 
nämä lähetykset toiselle postihallinnolle. 

4 Samoja sääntöjä sovelletaan maa- ja 
merikauttakuljetusmaksuttomiin lähetyk-
siin, jos ne kuljetetaan lentoteitse. 

5 Jokaisella osoitemaan postihallinnolla, 
joka lentokuljettaa ulkomaan postia koti-
maan liikenteessään, on oikeus saada kor-
vausta kuljetuksen aiheuttamista lisäme-
noista edellyttäen, että lennettyjen reittien 
painotettu keskietäisyys ylittää 300 km. 
Postitoimintaneuvosto voi korvata painote-
tun keskietäisyyden jollain muulla sopivalla 
kriteerillä. Ellei maksuttomuudesta ole so-
vittu, on maksujen oltava yhtenäiset kaikille 
ulkomailta tuleville lento- ja 1. luokan kir-
jelähetyksille edelleenlähettämistavasta 
riippumatta. 

 
 
6 Kuitenkin, jos osoitemaan postihallin-

non perimät päätemaksut perustuvat nimen-
omaisesti kustannuksiin tai kotimaan hin-
toihin, ei kotimaan lentokuljetuksesta mak-
seta lisäkorvausta. 

 
 
7 Painotettua keskietäisyyttä laskettaessa 

ei osoitemaan hallinto saa sisällyttää las-
kentaan niiden postien painoa, joiden pää-
temaksujen laskenta on perustunut erityises-
ti kustannuksiin tai osoitemaan hallinnon 
kotimaan hintoihin. 
 

d’origine, y compris lorsque ces dépêches 
transitent par une ou plusieurs administra-
tions postales intermédiaires; 

3.2 lorsqu’il s’agit d’envois prioritaires et 
d’envois-avion en transit à découvert, y 
compris ceux qui sont mal acheminés, à la 
charge de l’administration qui remet les en-
vois à une autre administration. 

4. Ces mêmes règles sont applicables aux 
envois exempts de frais de transit territorial 
et maritime s’ils sont acheminés par avion. 

5. Chaque administration de destination 
qui assure le transport aérien du courrier in-
ternational à l’intérieur de son pays a droit 
au remboursement des coûts supplémen-
taires occasionnés par ce transport, pourvu 
que la distance moyenne pondérée des par-
cours effectués dépasse 300 kilomètres. Le 
Conseil d'exploitation postale peut rempla-
cer la distance moyenne pondérée par un 
autre critère pertinent. Sauf accord prévo-
yant la gratuité, les frais  oivent être uni-
formes pour toutes les dépêches prioritaires 
et les dépêches-avion provenant de 
l’étranger, que ce courrier soit réacheminé 
ou non par voie aérienne. 

6. Cependant, lorsque la compensation 
des frais terminaux perçue par 
l’administration de destination est fondée 
spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs 
intérieurs, aucun remboursement 
supplémentaire au titre des frais de trans-
port aérien intérieur n’est effectué. 

7. L’administration de destination exclut, 
en vue du calcul de la distance moyenne 
pondérée, le poids de toutes les dépêches 
pour lesquelles le calcul de la compensation 
des frais terminaux est spécifiquement 
fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérie-
urs de l’administration de destination. 

 
34 artikla 

 
Postipakettien maa- ja merimaksut 

 
 

1 Kahden postihallinnon välillä kuljetet-
tavista paketeista peritään saapuvan lähe-
tyksen kotimaan jakelukorvaus, joka laske-
taan yhdistämällä Toimitusohjesäännön 
mukainen perusmaksu pakettia kohti ja pe-
rusmaksu kilogrammaa kohti. 

Article 34 
 

Quotes-parts territoriales et maritimes 
des colis postaux 

 
1. Les colis échangés entre deux admini-

strations postales sont soumis aux quotes-
parts territoriales d’arrivée calculées en 
combinant le taux de base par colis et le 
taux de base par kilogramme fixés par le 
Règlement. 
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1.1 Edellä mainitut perusmaksut huomi-
oon ottaen postihallinnot voivat lisäksi olla 
oikeutettuja perimään pakettia ja kilogram-
maa kohti laskettuja lisämaksuja Toimi-
tusohjesäännön määräysten mukaisesti. 

 
1.2 Kohdissa 1 ja 1.1. mainitut maksut on 

lähtömaan postihallinnon maksettava, ellei 
postipaketteja koskeva Toimitusohjesääntö 
myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta. 

 
1.3 Jakelukorvausten on oltava yhdenmu-

kaisia kautta kunkin maan koko alueen. 
 
2 Käytettäessä kahden postihallinnon tai 

saman maan kahden postitoimipaikan välil-
lä vaihdettuihin paketteihin yhden tai use-
amman muun postihallinnon maakuljetuk-
sia sovelletaan maakuljetukseen osallistuvi-
en maiden hyväksi Toimitusohjesäännössä 
määriteltyjä maakuljetuksen kauttakulku-
maan maksuja välimatkojen mukaan. 

 
2.1 Avopostina kauttakuljetettavista pake-

teista välittävät postihallinnot voivat periä 
Toimitusohjesäännössä määritellyn kerta-
maksun lähetykseltä. 

2.2 Kauttakulkumaan maksut on lähtö-
maan postihallinnon maksettava, ellei pos-
tipaketteja koskeva Toimitusohjesääntö 
myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta. 

 
3 Jokaisella maalla, jonka postihallinto 

osallistuu pakettien merikuljetukseen, on 
oikeus periä merimaksut. Nämä mak-
suosuudet on lähtömaan postihallinnon 
maksettava, ellei postipaketteja koskeva 
Toimitusohjesääntö myönnä poikkeuksia 
tästä periaatteesta. 

 
3.1 Merimaksun osuus jokaiselle merikul-

jetukselle määritellään pakettipostia koske-
vassa Toimitusohjesäännössä välimatkojen 
mukaan. 

3.2 Postihallinnoilla on oikeus korottaa 
enintään 50 % kohdan 3.1 mukaan laskettua 
merikuljetuksen maksuosuutta. Toisaalta ne 
voivat alentaa sitä vapaasti. 
 
 

1.1 Tenant compte des taux de base ci-
dessus, les administrations postales peuvent 
en outre être autorisées à bénéficier de taux 
supplémentaires par colis et par kilogram-
me, conformément aux dispositions prévues 
par le Règlement  

1.2 Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 
sont à la charge de l’administration du pays 
d’origine, à moins que le Règlement con-
cernant les colis postaux ne prévoie des 
dérogations à ce principe. 

1.3 Les quotes-parts territoriales d’arrivée 
doivent être uniformes pour l’ensemble du 
territoire de chaque pays. 

2. Les colis échangés entre deux admini-
strations ou entre deux bureaux du même 
pays au moyen des services terrestres d’une 
ou de plusieurs autres administrations sont 
soumis, au profit des pays dont les services 
participent à l’acheminement territorial, aux 
quotes-parts territoriales de transit fixées 
par le Règlement selon l’échelon de distan-
ce. 

2.1 Pour les colis en transit à découvert, 
les administrations intermédiaires sont auto-
risées à réclamer la quote-part forfaitaire 
par envoi fixée par le Règlement. 

2.2 Les quotes-parts territoriales de transit 
sont à la charge de l’administration du pays 
d’origine, à moins que le Règlement con-
cernant les colis postaux ne prévoie des 
dérogations à ce principe. 

3. Chacun des pays dont les services par-
ticipent au transport maritime de colis est 
autorisé à réclamer les quotes-parts mariti-
mes. Ces quotes-parts sont à la charge de 
l’administration du pays d’origine, à moins 
que le Règlement concernant les colis pos-
taux ne prévoie des dérogations à ce princi-
pe. 

3.1 Pour chaque service maritime em-
prunté, la quote-part maritime est fixée par 
le Règlement concernant les colis postaux 
selon l’échelon de distance.  

3.2 Les administrations postales ont la fa-
culté de majorer de 50% au maximum la 
quote-part maritime calculée conformément 
à 3.1. Par contre, elles peuvent la réduire à 
leur gré. 
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35 artikla 
 

Postitoimintaneuvoston oikeus määrätä 
maksuista 

 
 
1 Postitoimintaneuvostolla on oikeus aset-

taa seuraavat maksut, jotka postihallintojen 
on maksettava Toimitusohjesäännöissä esi-
tettyjen ehtojen mukaisesti: 

 
 
1.1 Kauttakulkumaksut kirjelähetysten 

käsittelystä ja kuljetuksesta yhden tai use-
amman välittävän maan kautta 

1.2 Perusmaksut ja lentokuljetusmaksut 
postin kuljettamisesta ilmateitse 

1.3 Jakelukorvaukset saapuville postipa-
keteille 

1.4 Kauttakulkumaan maksut pakettien 
käsittelystä ja kuljetuksesta välittävän maan 
kautta 

1.5 Merimaksut pakettien kuljettamisesta 
meritse. 

2 Kaikkien oikaisujen, jotka tehdään käyt-
täen menettelyä, jolla taataan palveluja hoi-
taville postihallinnoille tasapuolinen korva-
us, on perustuttava luotettaviin ja edustaviin 
taloudellisiin tietoihin. Kaikki päätetyt 
muutokset tulevat voimaan Postitoiminta-
neuvoston päättämänä päivänä. 
 
 

Article 35 
 

Pouvoir du Conseil d'exploitation postale 
de fixer le montant des frais et des quo-

tes-parts 
 

1. Le Conseil d'exploitation postale a le 
pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts 
ci-après, qui doivent être payés par les ad-
ministrations postales selon les conditions 
énoncées dans les Règlements: 
Convention 

1.1 frais de transit pour le traitement et le 
transport des dépêches de la poste aux lett-
res par au moins un pays tiers; 

1.2 taux de base et frais de transport aéri-
en applicables au courrier-avion; 

1.3 quotes-parts territoriales d'arrivée 
pour le traitement des colis arrivants; 

1.4 quotes-parts territoriales de transit 
pour le traitement et le transport des colis 
par un pays tiers; 

1.5 quotes-parts maritimes pour le trans-
port maritime des colis. 

2. La révision qui pourra être faite, grâce 
à une méthodologie qui assure une 
rémunération équitable aux administrations 
assurant les services, devra s’appuyer sur 
des données économiques et financières 
fiables et représentatives. La modification 
éventuelle qui pourra être décidée entrera 
en vigueur à une date fixée par le Conseil 
d’exploitation postale. 

 
NELJÄS OSA 

 
Loppumääräykset 

 
36 artikla 

  
Yleissopimusta ja Toimitusohjesääntöjä 
koskevien ehdotusten hyväksymisehdot
  
 

1 Tullakseen voimaan on läsnä olevien 
äänivaltaisten äänestävien jäsenmaiden 
edustajien enemmistön hyväksyttävä kong-
ressin päätettäväksi annetut tätä Yleissopi-
musta koskevat ehdotukset. Äänestettäessä 
tulee vähintään puolen kongressissa edus-
tettuina olevista äänivaltaisista jäsenmaista 
olla läsnä. 

Quatrième partie 
 

Dispositions finales 
 

Article 36 
 

Conditions d’approbation des proposi-
tions concernant la Convention et les 

Règlements 
 

1. Pour devenir exécutoires, les proposi-
tions soumises au Congrès et relatives à la 
présente Convention doivent être ap-
prouvées par la majorité des Pays-membres 
présents et votants ayant le droit de vote. La 
moitié au moins des Pays-membres 
représentés au Congrès ayant le droit de vo-
te doivent être présents au moment du vote. 
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2 Tullakseen voimaan on postitoiminta-
neuvoston äänivaltaisten jäsenten enemmis-
tön hyväksyttävä kirjepostia ja pakettipostia 
koskevia Toimitusohjesääntöjä koskevat 
ehdotukset.  

 
3 Tullakseen voimaan on kahden kong-

ressin välillä esitettyjen tätä Yleissopimusta 
ja sen päättöpöytäkirjaa koskevien ehdotus-
ten saatava: 

3.1 kaksi kolmasosaa äänistä, kun ainakin 
puolet liiton äänivaltaisista jäsenmaista on 
ottanut osaa äänestykseen, jos on kyse muu-
toksista 

3.2 äänten enemmistö, jos on kyse määrä-
ysten tulkitsemisesta. 

4 Huolimatta kohdan 3.1 määräyksistä voi 
jäsenmaa, jonka kansallinen lainsäädäntö ei 
vielä sovi yhteen ehdotetun muutoksen 
kanssa, tehdä yhdeksänkymmenen vuoro-
kauden kuluessa saatuaan tiedon ehdotuk-
sesta kirjallisen ilmoituksen kansainvälisen 
toimiston pääjohtajalle siitä, ettei maa voi 
hyväksyä muutosta. 

 
 

2. Pour devenir exécutoires, les proposi-
tions relatives au Règlement de la poste aux 
lettres et au Règlement concernant les colis 
postaux doivent être approuvées par la ma-
jorité des membres du Conseil 
d’exploitation postale ayant le droit de vote. 

3. Pour devenir exécutoires, les proposi-
tions introduites entre deux Congrès et rela-
tives à la présente Convention et à son Pro-
tocole final doivent réunir: 

3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié 
au moins des Pays-membres de l’Union ay-
ant le droit de vote et ayant participé au suf-
frage, s’il s’agit de modifications;  

3.2 la majorité des suffrages s’il s’agit de 
l’interprétation des dispositions. 

4. Nonobstant les dispositions prévues 
sous 3.1, tout Pays-membre dont la législa-
tion nationale est encore incompatible avec 
la modification proposée a la faculté de fai-
re une déclaration écrite au Directeur 
général du Bureau international indiquant 
qu’il ne lui est pas possible d’accepter cette 
modification, dans les quatre-vingt-dix 
jours à compter de la date de notification 
de celle-ci. 

 
37 artikla 

 
Kongressissa esitetyt varaumat 

 
1 Mitään Postiliiton tavoitteiden ja tarkoi-

tuksen vastaisia varaumia ei sallita. 
2 Pääsääntöisesti jäsenmaan, joka on eri 

mieltä kuin muut jäsenmaat, on pyrittävä 
mahdollisuuksien mukaan tyytymään 
enemmistön mielipiteeseen. Varaumia pi-
täisi esittää vain, kun se on ehdottoman 
välttämätöntä, ja ne on asianmukaisesti pe-
rusteltava. 

3 Nykyisen Yleissopimuksen jotain artik-
laa koskevat varaumat on esitettävä kong-
ressille tehtynä ehdotuksena, kirjoitettuna 
jollain kansainvälisen toimiston työkielistä 
ja kongressin työjärjestyksen asiaa koskevi-
en säännösten mukaisesti. 

 
4 Tullakseen voimaan varaumia koskevat 

ehdotukset on hyväksyttävä sillä enemmis-
töllä, jota varauman koskeman artiklan 
muuttaminen edellyttää. 

 

Article 37 
 

Réserves présentées lors du Congrès 
 

1. Toute réserve incompatible avec l’objet 
et le but de l’Union n’est pas autorisée. 

2. En règle générale, les Pays-membres 
qui ne peuvent pas faire partager leur point 
de vue par les autres Pays-membres doivent 
s’efforcer, dans la mesure du possible, de se 
rallier à l’opinion de la majorité. La réserve 
doit se faire en cas de nécessité absolue et 
être motivée d’une manière appropriée. 

3. La réserve à des articles de la présente 
Convention doit être soumise au Congrès  
sous la forme d’une proposition écrite en 
une des langues de travail du Bureau  Inter-
national conformément aux dispositions y 
relatives du Règlement intérieur du 
Congrès. 

4. Pour être effective, la réserve soumise 
au Congrès doit être approuvée par la majo-
rité requise dans chaque cas pour la modifi-
cation de l’article auquel se rapporte la 
réserve. 
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5 Periaatteessa varaumia on sovellettava 
vastavuoroisesti ne tehneen jäsenmaan ja 
muiden jäsenmaiden välillä. 

 
6 Nykyistä Yleissopimusta koskevat va-

raumat lisätään nykyisen Yleissopimuksen 
päättöpöytäkirjaan kongressin hyväksymien 
ehdotusten perusteella. 
 

5. En principe, la réserve est appliquée sur 
une base de réciprocité entre le Pays-
membre l'ayant émise et les autres Pays-
membres. 

6. La réserve à la présente Convention se-
ra insérée dans son Protocole final sur la 
base de la proposition approuvée par le 
ongrès. 

 
38 artikla 

 
Yleissopimuksen voimaantulo ja voimas-

saoloaika 
 

1 Tämä Yleissopimus tulee voimaan 1. 
tammikuuta 2006 ja on voimassa seuraavan 
kongressin sopimusten voimaantuloon asti. 

 
Tämän vakuudeksi ovat jäsenmaiden hal-

litusten täysivaltaiset edustajat allekirjoitta-
neet tätä Yleissopimusta yhden alkuperäis-
kappaleen, jota kansainvälisen toimiston 
pääjohtaja säilyttää. Maailman postiliiton 
kansainvälinen toimisto toimittaa jäljennök-
sen siitä jokaiselle sopimusosapuolelle. 
 
 
Tehty Bukarestissa, 5. lokakuuta 2004. 

Article 38 
 

Mise à exécution et durée de la Conven-
tion 

 
1. La présente Convention sera mise à 

exécution le 1er janvier 2006 et demeurera 
en vigueur jusqu’à la mise à exécution des 
Actes du prochain Congrès. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays-membres ont 
signé la présente Convention en un exem-
plaire qui est déposé auprès du Directeur 
général du Bureau international. 
Une copie en sera remise à chaque Partie 
par le Bureau international de l’Union pos-
tale universelle. 
 
Fait à Bucarest, le 5 octobre 2004. 
 

 
 
 


