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997/2018

Laki
postilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan postilain (415/2011) 4, 5, 17, 18, 20, 22–24, 24 a, 25, 28–31, 33, 34, 37, 42,

43, 43 a, 44, 48, 54, 55, 57–61, 65, 67, 67 a, 68–76, 79–82 ja 84 §,
sellaisina kuin niistä ovat 4, 5, 24 a, 43 a ja 76 § laissa 408/2016, 17, 18 ja 67 a § laissa

614/2017, 20, 23, 24, 44, 69 ja 82 § osaksi laissa 408/2016, 30 § osaksi laissa 1219/2015,
37 § osaksi laeissa 408/2016 ja 614/2017, 43 ja 79 § osaksi laissa 614/2017 ja 80 § laeissa
1000/2015 ja 408/2016, seuraavasti:

4 §

Ilmoitusmenettely

Postiyrityksen on ennen toimintansa aloittamista tehtävä ilmoitus Liikenne- ja viestin-
tävirastolle.

Ilmoituksessa on annettava yrityksen yhteisö- ja yritystunnus, osoite ja tiedot yhteys-
henkilöistä sekä kuvaus harjoitettavasta toiminnasta. Kuvauksessa on kerrottava ainakin
postiyrityksen toimialue ja asiakasryhmä. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä annettavista tiedoista sekä ilmoituksen muodosta ja toimittamisesta

Ilmoituksessa annettujen tietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on viipymät-
tä ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle.

Jos postiyritys ei ennakoimattoman syyn vuoksi voi enää tarjota asiakkailleen toimitu-
sehtojen mukaista palvelua, yrityksen on viipymättä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen
palvelun lakkaamista ilmoitettava asiakkailleen ja Liikenne- ja viestintävirastolle palve-
lun lakkaamisesta.

5 §

Ilmoitusluettelo

Liikenne- ja viestintävirasto pitää julkista luetteloa 4 §:ssä tarkoitetuista ilmoituksista.
Liikenne- ja viestintäviraston on annettava ilmoituksen tehneelle postiyritykselle vah-

vistus ilmoituksen vastaanottamisesta viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

17 §

Keräily ja jakelu

Yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava viitenä arkipäivänä
viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta, noudattaen 19 §:ssä säädettyä yleispalvelun laatus-
tandardia.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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Niillä Liikenne- ja viestintäviraston määrittelemillä alueilla, joilla ei ole toteutettu kau-
pallisin ehdoin sovittua, vähintään viisi kertaa viikossa ilmestyvän tilatun lehden jakelua
(sanomalehtien varhaisjakeluverkko), yleispalvelun tarjoajan on hankittava viisipäiväinen
jakelu. Hankinnan järjestämisestä säädetään vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja posti-
palvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetus-
sa laissa (1398/2016). Liikenne- ja viestintäviraston on selvitettävä vuosittain, miltä osin
sanomalehtien varhaisjakeluverkkoihin on tehty muutoksia, ja tarvittaessa määriteltävä
edellä tarkoitetut alueet uudelleen.

Edellä 1 momentissa säädetystä keräily- ja jakeluvelvollisuudesta voidaan poiketa, jos
postin keräily tai jakaminen estyy syystä, joka johtuu postinsaajasta, laista, liikenteen kes-
keytyksestä tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä ja jota postin jakelussa ei ole
voitu ottaa huomioon.

Lähettäjällä on oltava mahdollisuus jättää yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset pos-
tiyrityksen kuljetettaviksi kohtuullisen matkan päässä asunnostaan sijaitsevaan keräilypis-
teeseen.

Postipaketit on jaettava kohtuullisessa ajassa noudattaen 19 §:ssä säädettyä laatustan-
dardia. Kuitattavien lähetyksien ja postipakettien jakelussa voidaan käyttää saapumisil-
moitusta.

18 §

Poikkeukset keräily- ja jakelutiheydestä

Yleispalvelun tarjoajalla on oikeus poiketa 17 §:ssä säädetystä keräily- ja jakelutihey-
destä, jos kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous.
Näiden talouksien 17 §:ssä tarkoitettu keräily ja jakelu on tehtävä vähintään kerran viikos-
sa. Poikkeuksen piirissä saa olla koko maassa yhteensä enintään 1000 taloutta.

Yleispalvelun tarjoajan on vuosittain toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle selvi-
tys 1 momentissa tarkoitettujen talouksien lukumäärästä ja sijainnista. Liikenne- ja vies-
tintäviraston on tarvittaessa ratkaistava, mitkä taloudet kuuluvat keräily- ja jakelutihey-
destä tehdyn poikkeuksen piiriin.

Yleispalvelun tarjoajan on ilmoitettava postipaketista ja viranomaiselta saapuneesta lä-
hetyksestä poikkeuksen piirissä olevalle postinsaajalle viivytyksettä. Ilmoitus on tehtävä
viimeistään kolmantena päivänä lähetyksen saapumisesta, jos postinsaaja on puhelimitse,
sähköpostitse tai muutoin tavoitettavissa.

20 §

Kielellisten oikeuksien turvaaminen

Yleispalvelun tarjoajan tai sellaisen yrityksen, joka yleispalvelun tarjoajan kanssa teke-
mänsä sopimuksen nojalla tarjoaa tämän palveluja asiakkaille, on toiminnassaan:

1) annettava palvelua suomen ja ruotsin kielellä noudattaen, mitä kielilaissa säädetään;
ja

2) annettava palvelua saamen kielellä noudattaen, mitä saamen kielilaissa säädetään.
Edellä säädetty 1 momentin mukainen velvollisuus voidaan Liikenne- ja viestintäviras-

ton toimesta asettaa muulle postiyritykselle kuin yleispalvelun tarjoajalle tilanteessa, jossa
yleispalveluvelvollisuutta ei ole asetettu.

22 §

Markkinoiden arviointi

Liikenne- ja viestintäviraston on säännöllisin väliajoin arvioitava kirje- ja pakettipalve-
luiden markkinoita. Markkinoiden arvioinnissa tulee selvittää palveluiden tarjonta eri
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puolilla maata siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi arvioida tarvetta asettaa velvol-
lisuus tarjota yleispalvelua. Markkinoiden arvioinnin perusteella Liikenne- ja viestintävi-
raston tulee päättää, onko yleispalvelun turvaamiseksi tarpeen määrätä yleispalveluvel-
voitteita.

Liikenne- ja viestintäviraston tulee seurata palveluiden tarjontaa ja 23 §:ssä tarkoitettu-
ja yleispalveluvelvollisuuden välttämättömyyteen vaikuttavia seikkoja sekä tässä pykäläs-
sä tarkoitetun markkinoiden arvioinnin että sen väliajoilla tehtävän seurannan avulla.

23 §

Yleispalveluvelvollisuuden asettaminen

Liikenne- ja viestintäviraston on päätöksellään asetettava yhdelle tai useammalle pos-
tiyritykselle velvollisuus tarjota yleispalvelua, jos markkinoiden arviointi osoittaa sen ole-
van välttämätöntä yleispalvelun turvaamiseksi. Päätöksen tulee perustua avoimuuden,
suhteellisuuden ja syrjimättömyyden periaatteisiin.

Yleispalvelua on pidettävä turvattuna, jos:
1) palveluita on kattavasti tarjolla kaikille käyttäjille;
2) tarjottavat palvelut ovat hinnaltaan kohtuullisia ja niitä tarjotaan kohtuullisin ja ta-

sapuolisin ehdoin; ja
3) alueella on keskenään kilpailevia yrityksiä, jotka tarjoavat vastaavia palveluita.
Liikenne- ja viestintäviraston tulee yleispalveluvelvoitetta asettaessaan määrätä:
1) mitä 15 §:ssä tarkoitettuja palveluita postiyrityksen on tarjottava; ja
2) millä alueella palveluita on tarjottava.
Yleispalvelupäätöksillä ei saa asettaa eri postiyrityksille päällekkäisiä velvoitteita.

Yleispalvelupäätöksillä ei saa myöskään asettaa rinnakkaisia velvoitteita tämän lain tai
sen nojalla annettujen säännösten tai muun lainsäädännön kanssa.

24 §

Yleispalveluvelvollisuuden asettamisen edellytykset

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa yleispalveluvelvollisuuden postiyritykselle.
Velvollisuus tarjota yleispalvelua on asetettava sille postiyritykselle, jolla on siihen par-

haat edellytykset.
Postiyritys voidaan velvoittaa tarjoamaan Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä

yleispalvelua myös muualla kuin alueella, jonka se on Liikenne- ja viestintävirastolle
4 §:ssä säädetyn mukaisesti ilmoittanut, tai se voidaan velvoittaa tarjoamaan muutakin
yleispalvelua kuin sitä, mitä se on tarjonnut, jos se on yleispalvelun turvaamisen kannalta
välttämätöntä eikä velvoitteen asettaminen ole postiyrityksen kannalta kohtuutonta.

24 a §

Maailman postiliiton nimetty operaattori

Liikenne- ja viestintävirasto asettaa yleispalvelun tarjoajalle tai muulle postiyritykselle
velvollisuuden toimia Maailman postiliiton yleissopimuksen (SopS 66/2015) mukaisena
nimettynä operaattorina ja noudattaa Maailman postiliiton sopimuksia.

25 §

Yleispalveluvelvollisuuden muuttaminen

Liikenne- ja viestintävirasto voi muuttaa velvollisuutta tarjota yleispalvelua yleispalve-
lun tarjoajan hakemuksesta tai tämän suostumuksella. Jotta yleispalveluvelvoitetta voitai-
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siin muuttaa yleispalvelun tarjoajan hakemuksesta, yleispalvelun tarjoajan tulee osoittaa,
että se on välttämätöntä erityisen syyn vuoksi.

Liikenne- ja viestintävirasto voi muuttaa velvollisuutta tarjota yleispalvelua muutoin-
kin, jos päätöksen perusteena olleissa seikoissa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia ja
velvoitteen muuttaminen on yleispalvelun turvaamiseksi välttämätöntä.

28 §

Kustannuslaskentajärjestelmän käyttäminen

Yleispalvelun tarjoajan on käytettävä kustannuslaskentajärjestelmää, jonka avulla ke-
rättävistä tiedoista selviää eri palvelujen hintojen kohtuullisuus ja suhde kustannuksiin.

Yleispalvelun tarjoaja saa itse valita käyttämänsä kustannuslaskentajärjestelmän.
Yleispalvelun tarjoajan on laadittava kustannuslaskentajärjestelmästä Liikenne- ja vies-
tintävirastolle kuvaus, josta käyvät ilmi vähintään kustannusten pääluokat ja se, miten
kustannukset kohdennetaan.

29 §

Kustannusten kohdentaminen

Edellä 28 §:ssä tarkoitetussa kustannuslaskentajärjestelmässä yleispalvelun tarjoajan
on kohdennettava kustannukset siten, että:

1) tiettyyn palveluun tai tuotteeseen suoraan kohdistettavissa olevat kustannukset koh-
distetaan kyseiseen palveluun tai tuotteeseen;

2) kustannukset, joita ei voida kohdistaa suoraan, kohdistetaan ensisijaisesti niiden al-
kuperän välittömän selvittämisen perusteella tai, jos tämä ei ole mahdollista, toiseen kus-
tannusryhmään osoitettavien yhteyksien perusteella tai kaikille palveluille ja tuotteille
kohdennettavien kustannusten suhteessa; ja

3) kustannukset, joita ei voida kohdistaa 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat tarpeen sekä
yleispalvelun että muun kuin yleispalvelun tarjoamiseksi, kohdennetaan soveltaen samoja
kustannustekijöitä sekä yleispalveluun että muihin palveluihin.

Tarkempia säännöksiä kustannusten kohdentamisesta 1 momentissa tarkoitettujen peri-
aatteiden mukaisesti annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kustannuslaskentajärjes-
telmän avulla kerättävistä tiedoista sekä kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta.
Määräykset voivat koskea:

1) kustannuslaskentajärjestelmän ja hinnoittelun välisen yhteyden osoittamisessa vält-
tämättömiä tietoja;

2) kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen sisältöä ja muotoa; sekä
3) kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen toimittamista Liikenne- ja viestintäviras-

tolle.

30 §

Kustannuslaskentajärjestelmän valvonta

Yleispalvelun tarjoajan tulee valita tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintar-
kastaja tarkastamaan kustannuslaskentajärjestelmä yrityksen tilintarkastuksen yhteydes-
sä. Tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus. Yleispalvelun tarjoajan on toi-
mitettava kertomus Liikenne- ja viestintävirastolle tilikautensa päättymistä seuraavan elo-
kuun loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mitä tietoja ja aineis-
toa tilintarkastajan kertomuksen on sisällettävä. Määräykset voivat koskea:

1) yleisiä tietoja tarkastettavasta yrityksestä ja tarkastuksen suorittamistapaa;
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2) tarkastusvelvollisuuden kohteena olevaa aineistoa;
3) kriteerejä, joilla voidaan todeta, vastaako yrityksen toiminta sille asetettuja kustan-

nuslaskentajärjestelmää koskevia velvoitteita; sekä
4) tilintarkastajan kertomuksen liitteenä olevaa aineistoa.
Liikenne- ja viestintäviraston on julkaistava vuosittain kertomus siitä, miten kustannus-

laskentajärjestelmiä noudatetaan yrityksissä.

31 §

Hinnoittelua koskeva selvittämisvelvollisuus ja kustannuslaskenta

Liikenne- ja viestintävirasto ei ole velvollinen arvioinnissaan käyttämään yleispalvelun
tarjoajan kustannuslaskennassa käyttämiä periaatteita valvoessaan hinnoittelun lainmu-
kaisuutta. Yleispalvelun tarjoajalla on velvollisuus osoittaa, että sen tuotteesta perimä hin-
ta täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset.

33 §

Kustannusten korvaaminen yleispalvelun tarjoajalle

Yleispalvelun tarjoajalle on korvattava valtion varoista se osa yleispalvelun nettokus-
tannuksista, joka muodostaa tälle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen:

1) yrityksen kokoon;
2) yritystoiminnan laatuun;
3) yrityksen harjoittaman toiminnan liikevaihtoon; ja
4) muihin näihin rinnastettaviin seikkoihin nähden.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten korvaamisesta päättää liikenne- ja

viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäviraston laatiman nettokustannuslaskelman poh-
jalta. Muiden postiyritysten tulee osallistua näiden kustannusten korvaamiseen yleispal-
velun tarjoajalle. Muiden postiyritysten maksaman korvauksen määräytymisestä ja perus-
teista säädetään erikseen lailla.

34 §

Korvauksen hakeminen ja yleispalvelun nettokustannusten laskeminen

Edellä 33 §:ssä tarkoitettujen kustannusten korvaamista haetaan liikenne- ja viestintä-
ministeriöltä. Korvausta maksetaan taannehtivasti enintään vuoden ajalta vaatimuksen
esittämisestä.

Liikenne- ja viestintäministeriön on pyydettävä Liikenne- ja viestintävirastoa laske-
maan yleispalvelun nettokustannukset, jos yleispalvelun tarjoaja sitä vaatii ja jos yleispal-
velun tarjoaja osoittaa todennäköiseksi, että yleispalvelun tarjonta muodostaa sille koh-
tuuttoman taloudellisen rasitteen.

Yleispalvelun tarjoaja on velvollinen toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle net-
tokustannusten laskemisessa tarvittavat tiedot. Liikenne- ja viestintävirasto ei ole netto-
kustannuksia laskiessaan velvollinen käyttämään yleispalvelun tarjoajan ilmoittamia tie-
toja eikä sen kustannuslaskennassa käytettyjä periaatteita.

37 §

Postinumerojärjestelmä

Liikenne- ja viestintävirasto huolehtii siitä, että postitoiminnan hoitamiseksi ylläpide-
tään postinumerojärjestelmää. Yleinen postinumerojärjestelmä on sidoksissa maantieteel-
lisiin alueisiin. Lisäksi yksittäisten asiakkaiden käyttöön voidaan antaa postinumeroita,
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jotka eivät ole sidoksissa maantieteellisiin alueisiin. Postinumero on viidestä numerosta
muodostuva tunnus, joka merkitään osoitetoimipaikan nimen eteen.

Liikenne- ja viestintävirasto asettaa postinumerojärjestelmän ylläpitämistä koskevan
velvollisuuden yleispalvelun tarjoajalle tai muulle postiyritykselle.

Postinumerojärjestelmää ylläpitävän postiyrityksen tulee pitää postinumerojärjestel-
män sisältämät tiedot julkisesti nähtävillä. Tietojen on oltava maksutta saatavilla käyttö-
kelpoisessa muodossa siten, että ne ovat helposti sähköisesti ladattavissa.

Postinumeroa koskevasta muutoksesta on tiedotettava tehokkaasti viimeistään kaksi
kuukautta ennen muutoksen toteuttamista. Lisäksi muutoksesta tulee samaan aikaan tie-
dottaa erityisesti:

1) niille postipalvelun käyttäjille, joita muutos koskee;
2) niille kunnille, joita muutos koskee;
3) muille postiyrityksille; ja
4) väestötietojärjestelmän ylläpitäjille, pelastusviranomaisille sekä Hätäkeskuslaitok-

selle.
Edellä 4 momentissa säädettyä määräaikaa ei sovelleta muutokseen, joka koskee vain

yksittäistä postinsaajataloutta tai yksittäisen asiakkaan käyttöön annettua postinumeroa,
joka ei ole sidoksissa yleiseen maantieteelliseen postinumerojärjestelmään.

42 §

Postipalveluiden laadun tarkkailu

Postiyrityksen on julkaistava vuosittain palvelunsa laatua koskevat tiedot, joista tulee
lisäksi käydä ilmi valitusten määrä ja niiden käsittely. Edellä 19 §:ssä säädetyn laatustan-
dardin toteutumista mittaava tutkimus on teetettävä yleispalvelun tarjoajasta riippumatto-
malla taholla. Tiedot ja tutkimus on toimitettava tiedoksi Liikenne- ja viestintävirastolle.

43 §

Jakelu

Pientaloihin jaettavat kirjelähetykset on kannettava postilaatikkoon, joka sijaitsee pai-
kalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen matkan päässä postin saajan osoitepai-
kasta. Kerrostalojen asuinhuoneistoihin jaettavat kirjelähetykset on kannettava kerrostalo-
kohtaisiin lokerikkoihin tai huoneistokohtaisiin postiluukkuihin.

Jakelupaikkaa määriteltäessä voidaan lisäksi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet tai
postin saajan iästä tai terveydentilasta johtuvat henkilökohtaiset erityistarpeet. Henkilö-
kohtaisista erityistarpeista postin saajan liikuntaesteisyys tai vähintään 75 vuoden ikä on
otettava huomioon Liikenne- ja viestintäviraston 48 §:n mukaisessa määräyksessä tar-
kemmin määrätyllä tavalla.

Kuitattavien lähetysten, postipakettien ja kokonsa puolesta jakeluun soveltumattomien
lähetysten jakelussa voidaan käyttää saapumisilmoitusta. Postiyrityksellä on oikeus mer-
kitä kuitattavan kirjelähetyksen luovutusasiakirjoihin vastaanottajan henkilötunnus ja
asiakirja, josta henkilötunnus on tarkistettu.

Postin saaja voi sopia postiyrityksen kanssa tämän pykälän säännöksistä poikkeavista
järjestelyistä kohtuullista maksua vastaan.

43 a §

Virheellisesti jaettujen lähetysten palauttaminen

Postiyrityksen on järjestettävä palvelu virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista
varten kussakin Liikenne- ja viestintävirastolle 4 §:n mukaisesti ilmoittamassaan toimi-
alueen kunnassa.
6



997/2018  
44 §

Postilaatikon paikka

Postilaatikon sijainnin määrittelee kirjepalveluiden yleispalvelun tarjoaja tai, ellei
yleispalveluvelvollisuutta ole asetettu, muu postiyritys Liikenne- ja viestintäviraston pää-
töksestä. Paikkaa määriteltäessä on otettava huomioon 43 ja 45 §:ssä asetetut vaatimukset
sekä 48 §:n nojalla annetut määräykset.

Postilaatikon paikkaan tyytymätön asianosainen voi viedä asian kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen päätettäväksi. Yleispalvelun tarjoaja voi hakea rakennusvalvontavi-
ranomaiselta päätöksen postilaatikon paikkaa koskevaan erimielisyyteen, jos postin saaja
ei sijoita postilaatikkoaan sen osoittamaan paikkaan mutta ei riitauta asiaa.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee päätöksessään ottaa huomioon kysymyk-
seen tulevan paikan muu käyttö, tarkoituksenmukaisen postitoiminnan vaatimukset sekä
43 ja 45 §:ssä asetetut vaatimukset ja 48 §:n nojalla annetut määräykset.

48 §

Liikenne- ja viestintäviraston määräyksenantovaltuus

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä:
1) kirjelähetysten vastaanotossa ja jakelussa tarvittavien laitteiden ja vähäisten raken-

nelmien sijoittelusta; ja
2) paikallisten olosuhteiden taikka postin saajan vähintään 75 vuoden iästä, liikuntaes-

teisyydestä tai terveydentilasta johtuvien henkilökohtaisten erityistarpeiden huomioon ot-
tamisesta postin jakelussa.

54 §

Postiyrityksen velvollisuus toimittaa lähetys vastaanottajalle ja perillesaamattomien 
lähetysten käsittely

Postiyrityksellä on velvollisuus toimittaa kirjelähetys tai postipaketti lähetykseen mer-
kittyyn osoitteeseen.

Jos kirjelähetyksen tai postipaketin osoitetieto on puutteellinen tai virheellinen, pos-
tiyrityksen tulee osoiterekisterinsä ja yleisesti saatavilla olevien julkisten rekistereiden
avulla pyrkiä selvittämään vastaanottajan oikea osoite. Jos vastaanottaja on tehnyt voi-
massa olevan osoitteenmuutoksen tai sopimuksen edelleen lähettämisestä, kirjelähetys tai
postipaketti on toimitettava sen mukaiseen uuteen osoitteeseen, ellei postiyritys ole lähet-
täjän kanssa toisin sopinut. Yleispalveluun kuuluvan kirjelähetyksen tai postipaketin osoi-
teselvittelystä ei kuitenkaan voi sopia toisin lähettäjän kanssa.

Postiyrityksen on palautettava kirjelähetys tai postipaketti sen lähettäjälle, jos:
1) vastaanottajan osoitetta ei saada selville;
2) vastaanottaja ei halua ottaa lähetystä vastaan;
3) lähetyksestä ei ole maksettu voimassa olevaa maksua eikä vastaanottaja ole lunas-

tanut lähetystä, vaikka postiyritys on tarjonnut sitä lunastettavaksi; tai
4) kyseessä on lähetys, jota postiyritys ei pysty muusta siitä riippumattomasta syystä

kuljettamaan edelleen.
Jos 3 momentissa tarkoitettua lähetystä ei pystytä palauttamaan lähettäjälle postiyrityk-

sestä riippumattoman syyn vuoksi, sitä tulee käsitellä perillesaamattomana. Postiyrityksen
tulee toimittaa perillesaamaton kirjelähetys välittömästi Liikenne- ja viestintäviraston kä-
siteltäväksi.

Tämän pykälän 2–4 momenttia ei sovelleta osoitteelliseen suoramainontaan.
Postiyritys voi periä maksun paketin uudelleen kuljettamisesta ja palauttamisesta sekä

kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntisäännösten mukaisesti palautettavasta lähetyksestä.
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55 §

Postiyrityksen oikeus avata suljettu lähetys

Postiyrityksellä ei ole oikeutta avata suljettua kirjettä.
Postiyrityksellä on oikeus avata postipaketti, jos:
1) lähetys on vahingoittunut ja avaaminen on välttämätöntä sisällön suojaamiseksi tai

sen kunnon toteamiseksi;
2) on syytä epäillä, että lähetys saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle;

tai
3) kyseessä on 56 §:ssä tarkoitettu perillesaamaton postipaketti, joka on välttämätöntä

avata sen myymisen tai hävittämisen vuoksi.
Postipaketin saa avata Liikenne- ja viestintäviraston tähän tehtävään valtuuttama hen-

kilö toisen henkilön läsnä ollessa. Postipaketin sisältöä ei saa tarkastaa laajemmin kuin on
tarpeen avaamisen syyn vuoksi. Avattuun postipakettiin on tehtävä Liikenne- ja viestintä-
viraston määräämät merkinnät. Avaamisesta on laadittava siihen osallistuneiden henkilöi-
den allekirjoittama pöytäkirja, joka on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle. Pos-
tiyrityksen palveluksessa olevaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä mainittuja tehtäviä.

Jos 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun postipakettiin sisältyy luottamuksellinen vies-
ti, se tulee toimittaa vastaanottajalle tai, ellei vastaanottaja selviä lähetyksestä, Liikenne-
ja viestintäviraston käsiteltäväksi.

57 §

Perillesaamattomien lähetysten käsittely Liikenne- ja viestintävirastossa

Liikenne- ja viestintäviraston on pyrittävä selvittämään postiyrityksen sille 54 §:n
4 momentin mukaisesti toimittaman perillesaamattoman postilähetyksen vastaanottajan
tai lähettäjän osoitetiedot. Perillesaamattomia lähetyksiä koskevaa menettelyä sovelletaan
vain lähettäjän tietojen selvittämiseksi, jos kyseessä on 54 §:n 3 momentin 3 kohdassa tar-
koitettu lähetys.

Yleispalvelun tarjoajan on annettava Liikenne- ja viestintävirastolle maksuton pääsy
osoiterekisteriinsä lähetyksen vastaanottajan tai lähettäjän osoitetietojen selvittämiseksi.

Liikenne- ja viestintävirastolla on perillesaamatonta lähetystä käsitellessään oikeus
avata suljettu kirje, jos:

1) se on välttämätöntä postilähetyksen vastaanottajan osoitteen selvittämiseksi lähe-
tyksen perille toimittamista varten tai lähettäjän osoitteen selvittämiseksi lähetyksen pa-
lauttamista varten;

2) on ilmeistä, että lähetys saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle; tai
3) on ilmeistä, että lähetyksen sisältö estää kuljettamasta lähetystä turvallisuussyistä

edelleen.
Liikenne- ja viestintävirastossa perillesaamatonta lähetystä käsittelevä henkilö saa ava-

ta postilähetyksen vain toisen henkilön läsnä ollessa. Avatun postilähetyksen sisältöä ei
saa tarkastaa laajemmin kuin on tarpeen avaamisen syyn vuoksi. Avatun lähetyksen pääl-
lykseen tai lähetyksen mukana seuraavaan erilliseen liitteeseen on merkittävä avaamisen
syy, aika ja paikka sekä säännös, jonka nojalla lähetys on avattu. Avaajien on allekirjoi-
tettava merkintä. Avaamisesta on tehtävä myös 55 §:ssä tarkoitettu pöytäkirja.

58 §

Lähetyksen palauttaminen Liikenne- ja viestintävirastosta postiyritykselle

Jos avattu lähetys sisältää tietoja, joiden perusteella Liikenne- ja viestintävirasto pystyy
selvittämään vastaanottajan tai lähettäjän osoitetiedot, Liikenne- ja viestintäviraston on
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palautettava lähetys postiyritykselle avaamisesta tehtyine merkintöineen. Viestin luotta-
muksellisuuden varmistamiseksi lähetys on palautettava suljettuna.

Postiyrityksen on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolta saamansa lähetys avaa-
misesta tehtyine merkintöineen vastaanottajalle tai lähettäjälle, jos näiden osoitetiedot
kyetään selvittämään lähetykseen sisältyneiden tietojen perusteella.

59 §

Avatun lähetyksen käsittely Liikenne- ja viestintävirastossa

Jollei avatusta postilähetyksestä löydetä tietoja, joiden perusteella se voidaan toimittaa
vastaanottajalle tai palauttaa lähettäjälle, Liikenne- ja viestintäviraston on säilytettävä lä-
hetys kuuden kuukauden ajan. Säilytysaika lasketaan lähetyksen avaamispäivästä.

Jos perillesaamattoman lähetyksen vastaanottajaa tai lähettäjää ei ole saatu selville kuu-
den kuukauden säilytysajan kuluessa, lähetys on hävitettävä tarkoituksenmukaisella, vies-
tin luottamuksellisuuden turvaavalla tavalla. Jos lähetys sisältää muuta kuin henkilökoh-
taiseksi tarkoitetun viestin, sen muu sisältö voidaan myydä sopivaksi katsotulla tavalla.

Lähetysten sisällön myynnistä kertyneet varat tuloutetaan Liikenne- ja viestintäviras-
tolle vähennettyinä myynnistä kertyneillä kuluilla. Myös lähetysten sisältämät rahat tilite-
tään Liikenne- ja viestintävirastolle. Liikenne- ja viestintävirasto voi myös luovuttaa lähe-
tysten sisällön yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Liikenne- ja viestintäviraston on poistettava 57 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetus-
ta lähetyksestä sisältö, joka estää kuljettamasta lähetystä turvallisuussyistä edelleen. Pois-
tettu sisältö voidaan myydä, hävittää tai luovuttaa tämän pykälän 2 tai 3 momentissa tar-
koitetulla tavalla, kuitenkin 1 momentissa säädettyä määräaikaa noudattamatta. Liikenne-
ja viestintäviraston tulee toimittaa lähetys postiyritykselle edelleen kuljetettavaksi. Lii-
kenne- ja viestintäviraston on tehtävä lähetykseen merkinnät avaamisesta ja sisällön pois-
tamisesta.

Lähetys saadaan hävittää 1 momentissa säädettyä määräaikaa noudattamatta, jos ky-
seessä on:

1) lähetys, jonka sisältö on ilmeisesti pilaantunut;
2) lähetys, jonka sisältö voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle; tai
3) lähetys, jonka säilyttäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.

60 §

Virkavastuu

Liikenne- ja viestintävirastoon myös muussa kuin virkasuhteessa tai siihen verrattavas-
sa palvelussuhteessa olevaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen käsitellessään perillesaamattomia lähetyksiä.

61 §

Poikkeus viranomaisen asiakirjan julkisuudesta ja vaitiolovelvollisuus

Liikenne- ja viestintäviraston hallussa olevat postilähetykset ja niissä olevat asiakirjat,
jotka se on saanut tämän luvun mukaista tehtävää hoitaessaan, ovat salassa pidettäviä.

Liikenne- ja viestintäviraston palveluksessa oleva ei saa paljastaa postilähetyksestä tai
sen sisällöstä tietoja, jotka hän on saanut tämän luvun mukaista tehtävää hoitaessaan. Vai-
tiolovelvollisuudesta, hyväksikäyttökiellosta ja vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta sää-
detään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei estä Liikenne- ja viestintävirastoa antamasta
postilähetysten avaamisesta laadituista pöytäkirjoista tietoja postiyritykselle, jos se on tar-
peen lähetyksen vastaanottajan tai lähettäjän osoitetietojen selvittämiseksi.
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65 §

Tarkemmat säännökset varautumisesta

Tarkempia säännöksiä postiyrityksen 64 §:ssä tarkoitetusta varautumisvelvollisuudesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Säännökset voivat koskea yhteiskunnan johta-
misen tai turvallisuuden taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamiseksi tarpeel-
lista postitoiminnan järjestämistä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa postiyrityksen varautumisvelvollisuutta koskevia
tarkempia teknisiä määräyksiä. Määräykset voivat koskea:

1) postipalveluiden teknisiä ominaisuuksia;
2) postiyrityksen toiminnan ja palvelujen turvaamiseen poikkeusoloissa liittyviä asia-

kirjoja;
3) teknisiä toimenpiteitä häiriöiden minimoimiseksi; sekä
4) muita näihin verrattavia teknisiä kysymyksiä.

67 §

Yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta

Postitoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluu liikenne- ja viestintäministeriöl-
le.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten noudattamista. Liikenne- ja viestintäviraston on vuosittain
julkaistava kertomus 19 §:ssä säädettyjen laatustandardien noudattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintäviraston on tämän lain mu-
kaisia tehtäviä hoitaessaan toimittava tarvittaessa yhteistyössä kilpailuviranomaisten ja
kuluttajaviranomaisten kanssa.

67 a §

Valvonta-asioiden käsittely Liikenne- ja viestintävirastossa

Liikenne- ja viestintävirasto voi ottaa asian tutkittavakseen asianosaisen pyynnöstä tai
omasta aloitteestaan.

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa tässä laissa säädetyt valvontatehtävänsä tärke-
ysjärjestykseen. Liikenne- ja viestintävirasto voi jättää asian tutkimatta, jos:

1) on todennäköistä, että kyse ei ole tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten
vastaisesta toiminnasta;

2) asialla on epäillystä virheestä tai laiminlyönnistä huolimatta postimarkkinoiden toi-
mivuuden, postipalvelujen luotettavuuden sekä postimarkkinoiden häiriöttömyyden tur-
vaamisen ja palveluja käyttävien edun kannalta vain vähäinen merkitys; tai

3) toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton.
Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä päätös 2 momentissa tarkoitetusta tutkimatta

jättämisestä viivytyksettä.

68 §

Postitoiminnan valvontamaksu

Postiyritys on velvollinen suorittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle vuotuisen posti-
toiminnan valvontamaksun. Postiyrityksiltä perittävien valvontamaksujen yhteismäärä
vastaa niitä kokonaiskustannuksia, joita Liikenne- ja viestintävirastolle aiheutuu tässä
laissa säädettyjen postiyrityksiä koskevien tehtävien hoitamisesta.
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69 §

Postitoiminnan valvontamaksun suuruus

Postitoiminnan valvontamaksun suuruus on 0,29 prosenttia postiyrityksen Suomessa
harjoittaman 4 §:n mukaisesti ilmoituksenvaraisen postitoiminnan sen tilikauden liike-
vaihdosta, joka on päättynyt kaksi vuotta ennen valvontamaksun perimistä, kuitenkin vä-
hintään 2000 euroa.

Uudelta postiyritykseltä perittävä postitoiminnan valvontamaksu on ensimmäisenä toi-
mintavuonna 1 000 euroa ja toisena toimintavuonna 5000 euroa. Kolmannen ja sitä seu-
raavien vuosien maksu määräytyy 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, muunnetaan liikevaihto vuoden liikevaihtoa
vastaavaksi kertomalla se luvulla 12 jaettuna tilikauden kuukausien määrällä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu postitoiminta päättyy kokonaan kesken laskutuskauden,
Liikenne- ja viestintäviraston tulee määrätä maksun suuruus 1 momentissa tarkoitetun
postitoiminnan harjoittamisen ajalta. Jos 1 momentissa tarkoitettu postitoiminta on mak-
sun perusteena olevan tilikauden ja maksun eräpäivän välisenä aikana luovutettu toiselle
yritykselle, Liikenne- ja viestintäviraston tulee määrätä maksun eräpäivänä toimintaa har-
joittavan yrityksen maksun suuruus ottaen huomioon luovutetun 1 momentissa tarkoitetun
postitoiminnan vahvistettu liikevaihto maksun perusteena olevalta tilikaudelta.

Jos maksun perusteena olevan tilikauden päättymisen ja maksun eräpäivän välisenä ai-
kana on tapahtunut muutoksia yrityksen konsernisuhteissa, maksun suuruus määräytyy
sen perusteella, mikä yrityksen osuus on ollut maksun perusteena olevan tilikauden 1 mo-
mentissa tarkoitetun postitoiminnan liikevaihdosta.

Perittyä maksua ei palauteta, vaikka yritys lopettaisi 1 momentissa tarkoitetun postitoi-
minnan.

70 §

Maksun määräytymisen perusteena oleva liikevaihto konsernissa

Jos postiyritys kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:n mukaiseen konserniin,
postiyrityksen maksun perusteena on yrityksen osuus samaan konserniin kuuluvien mak-
suvelvollisten postiyritysten Suomessa harjoittaman postitoiminnan yhteisestä liikevaih-
dosta vähennettynä yhtiöiden keskinäisellä tästä toiminnasta syntyneellä liikevaihdolla.
Maksu määräytyy tällä tavoin myös niissä tapauksissa, joissa emoyhtiö ei ole suomalai-
nen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä,
miten maksun määräämiseksi tarpeelliset tiedot on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävi-
rastolle.

71 §

Postitoiminnan valvontamaksun määrääminen ja periminen

Postitoiminnan valvontamaksu peritään vuosittain neljässä erässä. Postitoiminnan val-
vontamaksun määrää maksettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto. Tarkempia säännöksiä
maksun täytäntöönpanosta voidaan antaa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus saada postiyritykseltä maksun määräämistä
varten tieto yrityksen Suomessa harjoittaman 69 §:ssä tarkoitetun postitoiminnan kaksi
vuotta ennen maksun perimisvuotta päättyneen tilikauden liikevaihdosta. Konserniin kuu-
luvien postiyritysten tulee lisäksi toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys siitä,
mitkä konsernin yritysten keskinäisestä postitoiminnasta syntyneet erät on 70 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti vähennetty postitoiminnan liikevaihdosta. Postiyrityksen tulee toimit-
taa tiedot Liikenne- ja viestintävirastolle kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistami-
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sesta. Liitteenä tulee toimittaa jäljennös vahvistetusta tilinpäätöksestä ja konsernitilinpää-
töksestä.

Postitoiminnan valvontamaksun suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperus-
tetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Jollei
maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään vuotuista
viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Viiväs-
tyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos vii-
västyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

72 §

Tiedonantovelvollisuus

Sen estämättä, mitä asiakirjojen salassapidosta muualla laissa säädetään, postiyrityksel-
lä on velvollisuus kerätä ja luovuttaa liikenne- ja viestintäministeriölle ja Liikenne- ja
viestintävirastolle sellaisia tietoja taloudestaan ja harjoittamastaan tämän lain mukaisesta
toiminnasta, jotka ovat tarpeen tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tai näihin
tehtäviin liittyvien tilastojen laatimiseksi. Tiedot on luovutettava maksutta, ilman aihee-
tonta viivytystä ja viranomaisen pyytämässä muodossa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tietojen keräämis- ja luovutusvelvollisuus koskee myös
muita yrityksiä, joilla on hallussaan postitoiminnan tai tässä laissa tarkoitettujen viran-
omaistehtävien kannalta välttämättömiä ja merkityksellisiä tietoja.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava tieto-
jen käyttötarkoitus sekä perusteltava tietojen luovutusta koskeva pyyntö.

Liikenne- ja viestintäviraston tulee luovuttaa tässä laissa säädettyjä tehtäviä suorittaes-
saan saamansa 1 momentissa tarkoitetut tiedot liikenne- ja viestintäministeriölle tämän
pyynnöstä. Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava luovutuksesta viivytyksettä sille,
jonka antamia tietoja luovutus koskee.

73 §

Ulkomaiselta viranomaiselta saadun asiakirjan käyttö

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto saavat käyttää ulkomai-
selta viranomaiselta saatua salassa pidettävää asiakirjaa vain siihen tarkoitukseen, jota
varten se on annettu.

74 §

Tietojen luovuttaminen Euroopan komissiolle ja toisille ETA-valtioille

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Liikenne- ja viestintävirastolla on velvollisuus
luovuttaa Euroopan komission ja toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion val-
vontaviranomaisen pyynnöstä postipalvelujen sisämarkkinoiden valvonnan kannalta tar-
peelliset tiedot.

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, lii-
kenne- ja viestintäministeriöllä ja Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus luovuttaa sa-
lassa pidettävä asiakirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto Euroopan komissiolle ja toi-
sen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaiselle, jos se on posti-
palvelujen sisämarkkinoiden valvonnan kannalta välttämätöntä.
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75 §

Pakkokeinot

Jos postiyritys tai muu sellainen yhteisö, jota koskevaa sääntelyä tämä laki sisältää, rik-
koo tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, Liikenne- ja viestin-
tävirasto voi velvoittaa yrityksen korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1 momentissa tarkoitetun päätöksensä tehos-
teeksi uhkasakon taikka uhan, että toiminta keskeytetään joko osaksi tai kokonaan tai että
tekemättä jätetty toimenpide teetetään asianomaisen kustannuksella siten kuin uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään.

Teettämällä suoritetun työn kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista. Kus-
tannukset ovat suoraan ulosottokelpoiset. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksu-
jen täytäntöönpanosta annetussa laissa.

76 §

Luvaton postitoiminnan harjoittaminen

Joka harjoittaa postitoimintaa ilman, että on tehnyt 4 §:ssä säädetyn ilmoituksen Lii-
kenne- ja viestintävirastoon, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta, luvattomasta postitoiminnan harjoittamisesta sakkoon.

Rangaistusta ei tuomita, jos rikkomus on vähäinen.

79 §

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos postiyritys tai henkilö, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, katsoo,
että joku toimii tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, postiyritys tai
edellä tarkoitettu henkilö voi saattaa asian Liikenne- ja viestintäviraston päätettäväksi.
Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä asiassa päätös neljän kuukauden kuluessa vireille
tulosta. Määräaika ei koske poikkeuksellisen laajoja tai muuten poikkeuksellisissa olosuh-
teissa tapahtuneita asioita. Liikenne- ja viestintävirasto voi myös omasta aloitteestaan ot-
taa asian päätettäväkseen.

Sille, joka aikoo hakea itseään koskevaan seikkaan Liikenne- ja viestintäviraston pää-
töstä, on annettava opastusta päätöksen pyytämisessä.

Liikenne- ja viestintäviraston päätösvaltaan eivät kuulu postiyrityksen ja asiakkaan vä-
lisiä sopimussuhteita tai korvausvastuuta koskevat asiat.

80 §

Muutoksenhaku

Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenne- ja viestintäviraston ja kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen yleispalveluvelvollisuuden asettamista ja sen muutta-
mista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä on noudatet-
tava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus hakea valittamalla muutosta 2 momentissa
tarkoitettuun hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Liikenne-
ja viestintäviraston päätöksen tai muuttanut sitä.
13
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81 §

Virka-apu

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus saada
virka-apua poliisilta, Tullilta ja Rajavartiolaitokselta tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten täytäntöön panemiseksi.

82 §

Postimerkkien julkaiseminen ja postimaksumerkinnän käyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö voi hakemuksesta myöntää postiyritykselle oikeuden
julkaista kansainvälisesti hyväksyttäviä postimerkkejä tai Suomessa hyväksyttäviä posti-
merkkejä. Oikeus julkaista postimerkkejä on voimassa toistaiseksi.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa antaa määräyksiä postimerkkejä vastaavan
postimaksumerkinnän muodosta ja sen sijoittamisesta kirjelähetykseen sekä sen muusta
käytöstä.

84 §

Siirtymäsäännös

Tämän lain voimaan tullessa voimassa oleva postitoimintaan myönnetty toimilupa on
voimassa siihen saakka, kunnes tämän lain nojalla myönnetään uusi toimilupa. Toimilupa
on kuitenkin voimassa enintään aiemman toimilupakauden. Jos toimiluvan ehdot ovat ris-
tiriidassa tämän lain säännösten kanssa, noudatetaan tämän lain säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat toimilupahakemukset käsitellään tämän lain
säännösten mukaisesti.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa oleva yleispalveluvelvollisuus on voimassa sii-
hen saakka, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto antaa päätöksen, jolla asetetaan uusi
yleispalveluvelvollisuus tai jätetään se osin tai kokonaan asettamatta. Yleispalveluvelvol-
lisuuden sisältö määräytyy 3 luvun mukaisesti tämän lain voimaan tultua ottaen huo-
mioon, mitä 10 momentissa säädetään.

Liikenne- ja viestintäviraston tulee tehdä 22 §:ssä tarkoitettu markkinoiden arviointi
ensimmäisen kerran siten, että se on käytettävissä viimeistään vuoden kuluttua lain voi-
maantulosta.

Tämän lain 38 §:n osoiterekisterisäännöksiä sovelletaan myös postiyrityksen rekisteris-
sä lain voimaan tullessa oleviin tietoihin.

Postiyritys, jolla on tämän lain voimaan tullessa oikeus postimerkkien julkaisemiseen,
saa jatkaa postimerkkien julkaisemista toimilupakautensa ajan.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleisiin sopimuksiin sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olevia säännöksiä. Jos lähetys on jätetty postiyrityksen kuljetetta-
vaksi ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan postiyrityksen vastuuseen tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain säännöksiä perillesaamattomien postilähetysten käsittelystä sovelletaan
myös sellaisiin lähetyksiin, jotka on jätetty kuljetettaviksi ennen tämän lain voimaantuloa
ja joita postiyritys ei ole postipalvelulain voimassa ollessa voinut toimittaa Liikenne- ja
viestintävirastoon eikä myydä tai hävittää. Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus hävit-
tää tällaiset lähetykset avaamatta niitä tai myydä niiden sisältö noudattamatta 59 §:n 1 mo-
mentissa säädettyä määräaikaa.

Tämän lain 56 §:n 6 momenttia postiverkossa kuljetetusta tavarasta, joka ei ole enää yh-
distettävissä postilähetykseen, sovelletaan myös sellaiseen mainitussa säännöksessä tar-
koitettuun tavaraan, joka on postiyrityksen hallussa lain voimaan tullessa.
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Tämän lain 16 §:ssä säädettyä velvollisuutta huolehtia toimipisteiden esteettömyydestä
sovelletaan alkaen kuusi kuukautta tämän lain voimaantulosta.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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