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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
postlag samt om godkännande av världspostkonventionen 
och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestäm-
melser i konventionen som hör till området för lagstift-
ningen  

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att en postlag ska 

stiftas genom vilken den nu gällande lagen 
om posttjänster och de författningar på lägre 
nivå som utfärdats med stöd av den ska ersät-
tas. Dessutom föreslås i propositionen att la-
gen om avgift för tryggande av postförmed-
ling i glesbygden ska upphävas. 

Postlagen ska utgöra en ny allmän ram för 
regleringen i fråga om bedrivande av post-
verksamhet i Finland. Dessutom ska genom 
lagen föreskrivas i synnerhet om tillhanda-
hållande av i EU:s postdirektiv avsedda sam-
hällsomfattande tjänster. Ändringarna i post-
direktivet samt de senaste ändringar i världs-
postkonventionen som kräver ändringar i 
lagstiftningen införs i den nationella lagstift-
ningen genom den nya postlagen.  

I tillämpningsområdet för den nya postla-
gen föreslås inga ändringar i förhållande till 
den nuvarande lagen om posttjänster. Till 
tillämpningsområdet ska höra förmedling av 
adresserade brevförsändelser samt paket som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, 
medan däremot tidningsutdelning avgränsas 
från tillämpningsområdet även i fortsättning-
en. Inte heller kurirförsändelser, företagens 
interna eller småskaliga postverksamhet eller 
andra pakettjänster än de som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna ska höra till till-
lämpningsområdet. 

Bedrivande av postverksamhet föreslås 
fortfarande vara koncessionspliktig verksam-
het. Den på rättslig bedömning grundade 
koncessionen för tillhandahållande av brev-
tjänster ska beviljas av kommunikationsmini-
steriet. Det föreslås att bestämmelserna om 
innehållet i koncessionen ska preciseras. 
T.ex. villkor som gäller nätet av verksam-
hetsställen eller utdelning fem dagar i veckan 

ska inte kunna åläggas andra än tillhandahål-
lare av samhällsomfattande tjänster. 

I propositionen föreslås ändringar i åläg-
gandet av skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster. För närvarande har 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster ålagts Itella Abp. I propositio-
nen föreslås att skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster åläggs ett visst 
företag genom beslut av Kommunikations-
verket utifrån en bedömning av postmarkna-
den. Det ska också vara möjligt att uttryckli-
gen inte ålägga en sådan skyldighet om utbu-
det av posttjänster som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna är tillräckligt. Behovet 
av att ålägga skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster ska bedömas 
med regelbundna mellanrum. Det föreslås att 
de som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster även i fortsättningen åläggs skyldig-
het att samla in och dela ut försändelser fem 
vardagar i veckan.  

Syftet med den nya lagen är att säkerställa 
att det i hela landet finns tillgång till grund-
läggande posttjänster som motsvarar den ge-
nomsnittliga användarens servicebehov på 
villkor som är rimliga, icke-diskriminerande 
och öppna för insyn. Tillgången till tjänster-
na ska säkerställas genom att mer detaljerat 
än tidigare definiera de samhällsomfattande 
tjänsterna och genom att precisera skyldighe-
terna för den som tillhandahåller dem. Skyl-
digheten att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster ska preciseras från det nuvarande 
läget så att de tjänster som åtminstone måste 
tillhandahållas uttryckligen fastställs i lagen. 
Som minimikrav ska fastställas tillhandahål-
lande av en sådan brevprodukt på vilken den 
kvalitetsnorm som beskriver befordringstiden 
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för brev tillämpas. I praktiken är posttjäns-
ternas basprodukt en brevprodukt som är av-
sedd att bli levererad den andra dagen efter 
avsändandet i stället för det nuvarande s.k. 1 
klass brevet.  

I propositionen tryggas förutsättningarna 
för tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster så att det är möjligt att tillhandahålla 
dem så kostnadseffektivt som möjligt. Dess-
utom ingår det i propositionen en mekanism 
genom vilken utbudet av samhällsomfattande 
tjänster i sista hand tryggas genom offentliga 
medel, om nettokostnaderna av de samhälls-
omfattande tjänsterna blir orimliga för den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster. Principen är dock att det ska vara 
möjligt att tillhandahålla posttjänster kost-
nadseffektivt och att utbudet ska kunna fi-
nansieras på marknadsvillkor.  

Det föreslås att postlagstiftningen precise-
ras i fråga om verksamhetsställen för de 
samhällsomfattande tjänsterna i den nuva-
rande lagen. Tillhandahållare av de sam-
hällsomfattande tjänsterna ska även i framti-
den vara skyldiga att driva verksamhetsstäl-
len. I propositionen avstår man från den nu-
varande definitionen enligt vilken det i varje 
kommun ska finnas minst ett verksamhets-
ställe. Däremot ska det i lagen införas ett 
krav enligt vilket verksamhetsställena ska 
placeras så att användarna av samhällsomfat-
tande tjänster kan uträtta ärenden vid verk-
samhetsställen som är belägna på ett rimligt 
avstånd från den stadigvarande bostaden.  

Regleringen om placeringen av postlådorna 
föreslås bli preciserad jämfört med nuläget. 
Postlådornas placering ska fastställas av den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster. Adressaten ska fortfarande ha möj-
lighet att överklaga beslut om placering av 
postlådor. Avsikten är att alla tvistefrågor 
gällande placering av postlådor entydigt ska 
kanaliseras till kommunens byggnadstill-
synsmyndighet för avgörande. Samtidigt ska 

Kommunikationsverket i lagen ges möjlighet 
att utfärda föreskrifter om ordnandet av prak-
tiska frågor i samband med postutdelning. 

Det föreslås att bestämmelserna om utdel-
ningen i huvudsak ska bevaras i nuvarande 
form. Brevförsändelser till småhus ska bäras 
ut till en postlåda som med beaktande av de 
lokala förhållandena är belägen på ett rimligt 
avstånd från adressatens adress. Brevförsän-
delser som delas ut till bostadslägenheter i 
höghus ska bäras ut till de enskilda bostäder-
nas postluckor. Adressaten kan mot rimlig 
avgift ingå avtal med postföretag om arran-
gemang som avviker från detta. Vid faststäl-
landet av utdelningsstället ska de faktorer 
som beaktas kompletteras så att också adres-
satens rörelsehinder eller minst 75 års ålder 
beaktas. 

Syftet med den nya lagen är förutom att sä-
kerställa de samhällsomfattande tjänsterna 
också att allmänt främja postbranschens och 
posttjänsternas utveckling. Etableringen av 
nya företag på postmarknaden främjas ge-
nom att minska postföretagens skyldigheter 
jämfört med nuläget och genom att på detta 
sätt sänka tröskeln för etablering. Dessutom 
säkerställs genom bestämmelserna att andra 
postföretag har tillträde till vissa delar av det 
existerande nätet för samhällsomfattande 
tjänster på villkor som är öppna för insyn och 
icke-diskriminerande.  

I propositionen föreslås också att Riksda-
gen ska godkänna världspostkonventionen 
sådan som den är ändrad vid kongressen i 
Genève. I propositionen ingår också ett för-
slag till lag om sättande i kraft av de be-
stämmelser i konventionen som hör till om-
rådet för lagstiftningen.  

I propositionen föreslås att lagen om avgift 
för tryggande av postförmedling i glesbyg-
den upphävs. 

Det föreslås att lagen ska träda i kraft den 1 
mars 2011. 

————— 
 



 RP 216/2010 rd  
  

 

3 

INNEHÅLL 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ............................................................ 1 

INNEHÅLL................................................................................................................................ 3 

ALLMÄN MOTIVERING......................................................................................................... 6 

ALLMÄN MOTIVERING......................................................................................................... 6 

1 INLEDNING .................................................................................................................... 6 

2 NULÄGE.......................................................................................................................... 6 

2.1 Lagstiftning och praxis ..................................................................................................... 6 

2.1.1 Inledning .......................................................................................................... 6 

2.1.2 Postverksamheten i Finland ........................................................................... 12 

2.2 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i EU ..................... 16 

2.2.1 EU:s lagstiftning ............................................................................................ 16 

2.2.2 Världspostkonventionen ................................................................................ 25 

2.2.3 Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i utlandet...................... 26 

2.3 Bedömning av nuläget .................................................................................................... 43 

2.3.1 Utvecklingen av postmarknaden.................................................................... 43 

2.3.2 Lagens tillämpningsområde ........................................................................... 44 

2.3.3 Tillhandahållande av posttjänster................................................................... 44 

2.3.4 De samhällsomfattande tjänsterna ................................................................. 45 

2.3.5 Konkurrensfrämjande .................................................................................... 49 

2.3.6 Finansiering av samhällsomfattande tjänster ................................................. 51 

2.3.7 Mottagande, förmedling och utdelning av postförsändelser .......................... 52 

2.3.8 Styrning och övervakning av postverksamheten samt vissa bestämmelser ... 53 

3 MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN .......................................... 54 

3.1 Målsättning ..................................................................................................................... 54 

3.2 De viktigaste förslagen ................................................................................................... 55 

4 PROPOSITIONENS KONSEKVENSER...................................................................... 57 

4.1 Ekonomiska konsekvenser ............................................................................................. 57 

4.1.1 Konsekvenser för hushåll............................................................................... 57 

4.1.2 Konsekvenser för företag............................................................................... 58 

4.2 Konsekvenser för samhällsekonomin och den offentliga ekonomin .............................. 62 

4.3 Konsekvenser för myndigheterna................................................................................... 63 

4.4 Miljökonsekvenser.......................................................................................................... 64 

4.5 Andra konsekvenser för samhället.................................................................................. 64 

4.5.1 Konsekvenser för allmänhetens ställning och verksamhet i samhället .......... 64 

4.5.2 Sociala och hälsomässiga konsekvenser samt konsekvenser för 
jämställdheten, barn och jämlikheten mellan kvinnor och män.............................. 65 

4.5.3 Konsekvenser för sysselsättningen och arbetslivet ........................................ 66 

4.5.4 Konsekvenser för brottsbekämpning och säkerhet ........................................ 66 

4.5.5 Konsekvenser för den regionala utvecklingen ............................................... 66 

4.5.6 Konsekvenser för informationssamhället....................................................... 66 

5 BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN..................................................................... 67 



 RP 216/2010 rd  
  

 

4 

5.1 Beredningsskedena och beredningsmaterialet................................................................ 67 

5.2 Utlåtandena och beaktandet av dem ............................................................................... 67 

6 SAMBAND MED ANDRA PROPOSITIONER ........................................................... 69 

DETAJLMOTIVERING .......................................................................................................... 70 

1 INNEHÅLLET I VÄRLDSPOSTKONVENTIONEN OCH DESS FÖRHÅLLANDE 
TILL LAGSTIFTNINGEN I FINLAND........................................................................ 70 

Del 1  Gemensamma regler för den internationella posttjänsten...................... 70 

Del 2  Regler i fråga om brevpost och postpaket ............................................. 73 

Kapitel 1 Tillhandahållande av tjänster .................................................................. 73 

Kapitel 2  Ansvar................................................................................................. 77 

Kapitel 3  Särskilda föreskrifter gällande brevpost ............................................. 78 

Del 3  Avgifter.................................................................................................. 79 

Kapitel 1  Särskilda föreskrifter gällande brevpost ............................................. 79 

Kapitel 2  Övriga bestämmelser .......................................................................... 81 

Del 4  Slutbestämmelser................................................................................... 82 

2 MOTIVERING TILL LAGFÖRSLAGEN..................................................................... 82 

2.1 Postlag ............................................................................................................................ 82 

1 kap. Allmänna bestämmelser ............................................................................... 82 

2 kap. Tillhandahållande av posttjänster................................................................. 87 

3 kap. Innehållet i de samhällsomfattande tjänsterna ............................................. 97 

4 kap. Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ......................... 107 

5 kap. Prissättning och kostnadsredovisning hos den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster.................................................................................. 114 

6 kap. Beräkning och ersättning av nettokostnaderna för samhällsomfattande 

tjänster................................................................................................................... 119 

7 kap. Samarbete mellan postföretagen samt och informationssystem................. 122 

8 kap. Mottagande och utdelning av försändelser................................................. 129 

9 kap. Postföretagets ansvar.................................................................................. 134 

10 kap. Frambefordran av försändelser och behandling av obeställbara försändelser

.............................................................................................................................. 137 

11 kap. Övriga skyldigheter för postföretag ......................................................... 146 

12 kap. Styrning och tillsyn över postverksamhet ................................................ 149 

13 kap. Tvångsmedel, påföljder och ändringssökande ......................................... 152 

14 kap. Särskilda bestämmelser............................................................................ 154 

15 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser ............................................. 154 

2.2 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till 
området för lagstiftningen ............................................................................................ 157 

3 NÄRMARE BESTÄMMELSER ................................................................................. 157 

4 IKRAFTTRÄDANDE.................................................................................................. 158 

5 BEHOVET AV RIKSDAGENS SAMTYCKE............................................................ 159 

6 FÖRHÅLLANDE TILL GRUNDLAGEN OCH BEHANDLINGSORDNING ......... 160 

6.1 Inledning....................................................................................................................... 160 

6.2 Yttrandefriheten............................................................................................................ 160 



 RP 216/2010 rd  
  

 

5 

6.3 Näringsfriheten ............................................................................................................. 161 

6.4 Skyddet av förtroliga meddelanden.............................................................................. 163 

6.5 Bemyndigande att utfärda normer ................................................................................ 164 

6.6 Likställighet .................................................................................................................. 165 

6.7 Reglering om avgifter och skatter................................................................................. 165 

6.8 Bedömning av behandlingsordningen .......................................................................... 166 

LAGFÖRSLAG...................................................................................................................... 167 

Postlag................................................................................................................... 167 

om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till 
området för lagstiftningen..................................................................................... 191 

FÖRDRAGSTEXT ................................................................................................................ 192 

 

 



 RP 216/2010 rd  
  

 

6 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1  Inledning 

Postverksamheten regleras i lagen om post-
tjänster (313/2001). År 2003 överlämnade 
statsrådet en redogörelse till riksdagen om 
konsekvenserna och tillämpningen av lagen 
om posttjänster (SRR 4/2003 rd, RSk 3/2004 
rd). På EU-nivå har postlagstiftningen har-
moniserats genom direktivet 97/67/EG. Det 
senaste ändringsdirektivet i fråga om post-
tjänster 2008/6/EG offentliggjordes den 27 
februari 2008. Den lagstiftning som ändring-
en kräver ska sättas i kraft i medlemsstaterna 
före utgången av 2010. 

I programmet för regeringen ingår en an-
teckning om postverksamheten. Enligt den 
ska lagstiftningen om postverksamheten och 
i synnerhet om skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster i anslutning där-
till utvärderas under regeringsperioden med 
beaktande av utvecklingen både inom Euro-
peiska unionen och i postens verksamhetsbe-
tingelser. I anteckningen konstateras vidare 
att regeringen tryggar förutsättningarna så att 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster kan svara för att skyldigheten att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster upp-
fylls. 

Kommunikationsministeriet tillsatte den 10 
oktober 2008 en arbetsgrupp med uppgift att 
lägga fram ett förslag till ändring av lagen 
om posttjänster. Enligt uppdraget var arbets-
gruppens uppgift att göra förslag till sådana 
ändringar i lagen om posttjänster som postdi-
rektivet förutsatte. Arbetsgruppen skulle ock-
så bedöma övriga reformbehov för lagen om 
posttjänster samt vid behov lägga fram för-
slag om ändring av lagstiftningen och om 
andra eventuella åtgärder. Arbetsgruppen 
skulle i synnerhet beakta utvecklingen inom 
postbranschen och konsekvenserna för de 
samhällsomfattande tjänsterna samt förut-
sättningarna för deras tillhandahållande på 
lång sikt. Arbetsgruppen beredde sitt förslag 
i enlighet med sitt uppdrag.  
 
 

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

2.1.1 Inledning 

Postverksamheten regleras i lagen av den 6 
april 2001 om posttjänster (313/2001). På id-
kande av postverksamhet tillämpas också la-
gen av den 24 juli 1997 om avgift för 
tryggande av postförmedling i glesbygden 
(708/1997).  

Posttjänsterna hör till landskapet Ålands 
lagstiftningsbehörighet med stöd av 18 § 20 
punkten i självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991). På Åland finns en egen postlag-
stiftning, landskapslagen om posttjänster av 
den 29 juni 2007 (Ålands författningssamling 
60/2007). På Åland verkar också ett själv-
ständigt postföretag, vars namn har ändrats 
till Posten Åland Ab genom en lag av den 14 
november 2008 (Ålands författningssamling 
144/2008).  
 
Lagen om posttjänster 
 

Den gällande lagen om posttjänster trädde i 
kraft vid ingången av 2002. Den ersatte post-
lagen, jämte senare ändringar, som trädde i 
kraft vid ingången av 1994. Lagen om post-
tjänster grundar sig på postlagen och Europe-
iska unionens postreglering, i synnerhet Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
97/67/EG om gemensamma regler för ut-
vecklingen av gemenskapens inre marknad 
för posttjänster och för förbättring av kvalite-
ten på tjänsterna, nedan postdirektivet.  

I lagen om posttjänster ingår skyldigheter 
både om innehållet i och om tillhandahållan-
de av posttjänster som definierats som sam-
hällsomfattande tjänster och om tillhandahål-
lande av andra posttjänster. Dessutom ingår i 
lagen bl.a. bestämmelser om styrning och 
tillsyn över postverksamhet samt om uppgif-
ter i anslutning till säkerställande av post-
gången. Postverksamheten har föreskrivits 
vara verksamhet som kräver koncession. 
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Kap. 1 i lagen om posttjänster innehåller 
lagens allmänna bestämmelser. I kapitlet in-
går bestämmelser om lagens syfte och till-
lämpningsområde samt definitionerna på de 
viktigaste termerna. Lagens syfte är enligt 
dess 1 § att säkerställa att posttjänster av god 
kvalitet och särskilt samhällsomfattande 
tjänster finns att tillgå på rättvisa villkor i 
hela landet. Dessutom åläggs statsrådet i be-
stämmelsen en skyldighet att se till att det i 
hela landet finns tillgång till samhällsomfat-
tande tjänster. Lagens tillämpningsområde 
fastställs i 2 § genom att räkna upp en mängd 
tjänster som lagen inte gäller. Till lagens till-
lämpningsområde hör inte transport och ut-
delning av tidningar och tidskrifter, sådan ut-
delning och transport av brevförsändelser 
som är av mindre betydelse, postverksamhet 
som behövs för eller hänför sig till en när-
ingsidkares egen verksamhet, s.k. kurirverk-
samhet som baserar sig på individuella bila-
terala avtal samt förmedling av andra paket 
än dem som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna. I Finland har det av hävd ansetts 
att utdelning av tidningar inte kan föreskrivas 
vara koncessionspliktig verksamhet utan att 
den i 12 § i grundlagen (731/1999) tryggade 
yttrandefriheten skulle kränkas. Många för-
läggare har själva skött om utdelningen av 
sina tidningar till kunderna. I 3 § i lagen om 
posttjänster har vissa centrala begrepp defi-
nierats, vilka dock vid flera tillfällen får ett 
mer detaljerat innehåll först annanstans i la-
gen. 

I 2 kap. i lagen om posttjänster fastställs 
innehållet i och kvalitetsnormerna för de 
samhällsomfattande tjänsterna. I 4 § före-
skrivs om innehållet i de samhällsomfattande 
tjänsterna enligt viktklasser, som i postdirek-
tivet. Enligt paragrafen omfattar de sam-
hällsomfattande tjänsterna för det första 
tjänster som gäller förmedling av adresserade 
brevförsändelser som väger högst två kilo-
gram, och postpaket som väger högst 10 ki-
logram. I fråga om till landet ankommande 
försändelser omfattar de samhällsomfattande 
tjänsterna tjänster som gäller transport och 
utdelning av försändelser som väger högst 30 
kilogram. Dessutom konstateras i paragrafen 
att rekommenderade och försäkrade försän-

delser ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna.  

I paragrafen föreskrivs i stora drag om nä-
tet av verksamhetsställen hos den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster samt 
om skyldigheter för tillhandahållaren av 
samhällsomfattande tjänster i fråga om in-
samling och utdelning. Enligt lagen ska det i 
varje kommun finnas minst ett verksamhets-
ställe som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster. När tillgången till posttjänster 
ordnas ska lokala förhållanden samt utveck-
lingen av nya former av posttjänster beaktas. 
I 5 § 1 mom. fastställs kvalitetsnormen för 
inrikes brevförsändelser som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna.  Kvalitetsnormen 
uttrycker miniminivån för befordringstiden 
för post, vilken ska uppnås i hela landet. Av 
s.k. 1 klass försändelser som lämnats in för 
att förmedlas den följande arbetsdagen ska 
enligt den kvalitetsnorm som framgår av pa-
ragrafen minst 85 procent vara framme föl-
jande arbetsdag och minst 98 procent senast 
den andra arbetsdagen. Dessutom ingår i 5 § 
2 mom. en kvalitetsnorm för gränsöverskri-
dande post inom Europeiska gemenskapen i 
enlighet med bilagan till postdirektivet, enligt 
vilken minst 85 procent av försändelserna 
ska vara framme på den tredje dagen räknat 
från inlämningsdagen och 97 procent av för-
sändelserna på den femte dagen.  

 I 3 kap. fastställs förutsättningarna för be-
drivande av postverksamhet. Bestämmelser-
na gäller koncession, dess villkor, ansökan, 
giltighetstid, överföring och hur koncessioner 
förfaller. Beviljande av koncession grundar 
sig på rättslig prövning och statsrådet är 
skyldigt att bevilja koncession till sådana 
sammanslutningar, ämbetsverk, inrättningar 
och stiftelser som uppfyller de kriterier för 
verksamheten som framgår av lagen. Områ-
det för vilket koncession kan beviljas ska 
bilda ett enhetligt koncessionsområde i fråga 
om förvaltning och funktion. I 34 § ingår be-
stämmelser om återkallande av koncession, 
enligt vilken förutsättningen för återkallande 
är att koncessionshavaren inte iakttar lagen 
om posttjänster eller de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den. 
Statsrådet kan enligt 42 § på ansökan bevilja 
ett postföretag rätt att utge internationellt 
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godkända frimärken och kommunikations-
ministeriet kan på ansökan bevilja postföre-
tag rätt att utge i Finland godkända frimär-
ken. Om åtgärder vid nedläggning av post-
verksamheten ingår bestämmelser i 41 § och 
om utövande av olovlig postverksamhet före-
skrivs straff i 35 §.  

Alla koncessioner ska enligt 6 § i princip 
innehålla sådana bestämmelser om utdelning 
i vilka bestämmelserna om kvalitetsnormen i 
5 § iakttas. I samband med stiftande av lagen 
ansåg trafikutskottet i sitt betänkande (TrUB 
13/2000 rd) att det i koncessionerna för alla 
postföretag ska ingå en bestämmelse om kva-
litetsnormen för utdelning på 95 procent. 
Koncessionen kan också innehålla vissa 
andra bestämmelser som gäller verksamhe-
ten. 

Skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster, dvs. skyldigheten att ga-
rantera att de samhällsomfattande tjänster 
som definieras i 2 kap. uppfylls i hela landet, 
kan i koncessionen åläggas en sådan post-
verksamhetsidkare som har förutsättningar 
att ansvara för tillhandahållandet av de sam-
hällsomfattande tjänsterna. För att trygga de 
samhällsomfattande tjänsterna kan statsrådet 
ålägga ett postföretag skyldighet att tillhan-
dahålla samhällsomfattande tjänster även för 
ett annat område än det för vilka företaget 
har sökt koncession. Bestämmelsen måste in-
föras för det teoretiska fallets skull att Fin-
lands Post Ab inte skulle vara villig att be-
driva postverksamhet på någon kommuns el-
ler något landskaps område. Det ansågs att 
det då ska finnas en möjlighet att ålägga 
postföretaget skyldighet att under vissa förut-
sättningar åta sig att sköta även detta område. 

 I 4 kap. ingår bestämmelser om postföre-
tags allmänna skyldigheter. I detta omfattan-
de kapitel ingår bestämmelser om postföre-
tags skyldigheter, om prissättning och kost-
nadsredovisning hos den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster, om samarbets-
plikt för postföretagen och andra skyldighe-
ter, såsom bestämmelser om skötsel av post-
verksamheten under undantagsförhållanden. 

Enligt 11 § är postföretagen skyldiga att 
mot gällande avgift av var och en som så 
önskar ta emot och till adressaten förmedla 
brevförsändelser i enlighet med koncessionen 

och sina leveransvillkor, utom i särskilt före-
skrivna undantagsfall som hänför sig till sä-
kerheten av innehållet i försändelserna. 

I 12 § ingår bestämmelser om ordnande av 
postutdelningen. I 1 mom. har de ställen fast-
ställts där brevförsändelser ska delas ut. I 
småhus ska brev delas ut till en anordning el-
ler konstruktion som är belägen på ett med 
hänsyn till de lokala förhållandena rimligt 
avstånd från den adress som adressaten angi-
vit. Trafikutskottet ansåg i sitt betänkande 
(TrUB 13/2000 rd) att det inte är ändamåls-
enligt att man i efterskott försöker installera 
boxrader i höghusens bottenvåning eller på 
den yttre väggen. Enligt 2 mom. ska brevför-
sändelser delas ut minst varje arbetsdag om 
inte utdelningen förhindras på grund av oö-
verstigliga hinder som fastställts i lagen. En-
ligt 3 mom. ska paket delas ut inom en rimlig 
tid. 

Undantag från insamlings- och utdelnings-
frekvensen är dock möjliga med stöd av 13 § 
i svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarks-
områden, men även på dessa undantagsom-
råden ska utdelning och insamling ske minst 
en gång i veckan. Enligt paragrafen kan det 
finnas högst 300 sådana undantagshushåll i 
hela landet och Kommunikationsverket avgör 
vid behov vilka hushåll som ska omfattas av 
undantaget. Undantaget från insamlings- och 
utdelningsfrekvensen motiverades under la-
gens beredning med Finlands geografiska 
förhållanden och i europeiskt perspektiv gle-
sa bosättning. 

Enligt 14 § ska varje postföretag utarbeta 
en plan om hur utdelningen i detalj ska ord-
nas. Adressaten kan mot rimlig avgift ingå 
avtal med postföretaget om arrangemang 
som avviker från bestämmelserna i 12 § om 
utdelning. Kommunikationsverket kan vid 
behov meddela mera detaljerade allmänna 
anvisningar om placeringen av anordningar 
och mindre konstruktioner för mottagande 
och utdelning av brevförsändelser. I situatio-
ner där adressaten och postföretaget inte har 
enats om arrangemangen för mottagande av 
post och frågan inte har avgjorts genom ett 
lagakraftvunnet beslut, har postföretaget rätt 
att förvara adressatens brevförsändelser för 
avhämtning på det postkontor som bestäms 
enligt adressatens adress. Den som är miss-
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nöjd med ett postföretags utdelningsplan som 
utarbetats med stöd av 14 § eller med postut-
delningen, kan föra ärendet till Kommunika-
tionsverket för avgörande med stöd av 37 §. 
Kommunikationsverkets beslutanderätt om-
fattar dock inte frågor som gäller avtalsrela-
tionerna mellan postföretag och kunder eller 
ersättningsansvaret. 

I 22 och 23 § föreskrivs om placering av 
enskilda postlådor. En kommun är enligt 22 § 
skyldig att tillåta placering av sådana anord-
ningar och mindre konstruktioner, såsom 
postlådor, som behövs för insamling och ut-
delning av brevförsändelser på sådana all-
männa områden som anvisats i en detaljplan, 
när de inte kan placeras på något annat för 
postföretaget eller adressaten rimligt sätt och 
till rimliga kostnader. Även ägare till tomt, 
annan fastighet eller byggnad är skyldiga att 
tillåta att anordningar eller mindre konstruk-
tioner som behövs för insamlingen och ut-
delningen fästs på en vägg, en port eller vid 
ett staket under särskilda förutsättningar. 

Om parterna inte kommer överens om hur 
postlådorna ska placeras bestämmer enligt 23 
§ kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
detta med beaktande av hur platsen i fråga 
används i övrigt och vilka krav en ändamåls-
enlig postverksamhet ställer samt med beak-
tande av Kommunikationsverkets allmänna 
anvisningar för utdelning. 

Placeringen av postlådor har orsakat me-
ningsskiljaktigheter mellan postföretag och 
adressater. I högsta förvaltningsdomstolens 
avgörande HFD 1006:27 har den juridiska 
bindande verkan av myndighetsbeslut som 
gäller placeringsrätten bedömts. I avgörandet 
konstaterade domstolen att stadsstyrelsen inte 
med beaktande av bestämmelserna i lagen 
om posttjänster hade behörighet att meddela 
beslut om placering av postlådor som förbjöd 
placering av postlådor på områden som i 
stadsplanen angetts vara allmänna områden. 

I 4 kap. ingår också bestämmelser om sä-
kerställande av hemligheten i fråga om för-
troliga meddelanden och av språkliga rättig-
heter samt om tystnadsplikt för dem som är 
anställda hos ett postföretag eller dem som 
med stöd av avtal med ett postföretag till-
handahåller postföretagstjänster. 

Enligt 17 § har postföretagen inte rätt att 
öppna slutna brev men postpaket får öppnas 
om försändelsen är skadad och det är nöd-
vändigt att öppna den för att skydda innehål-
let eller konstatera dess skick eller om det 
finns skäl att misstänka att försändelsen kan 
orsaka fara för hälsa eller egendom. Ett post-
paket får endast öppnas av en person som 
Kommunikationsverket har bemyndigat för 
denna uppgift på det sätt som föreskrivs i 17 
§ och i närvaro av en annan person. 

Postföretag åläggs att försöka reda ut vem 
som är den rätta adressaten av en försändelse 
som sannolikt är avsedd att vara personlig 
och, om detta inte lyckas, att skicka obeställ-
bara försändelser oöppnade till Kommunika-
tionsverket, som med stöd av 32 a § ska för-
söka reda ut postförsändelsens adressat eller 
avsändare. I denna sin uppgift får Kommuni-
kationsverket på föreskrivet sätt öppna brev 
om det är nödvändigt för att reda ut adressa-
ten eller om en försändelse kan orsaka fara 
för hälsa eller miljön. I 32 b och 32 c § ingår 
förfarandebestämmelser i fråga om uppgifter 
för att säkerställa postgången för returnering 
till postföretaget av försändelser som öppnats 
och som genomgått adressutredning samt om 
förvaring och förstöring av öppnade försän-
delser. Om det inte i en öppnad postförsän-
delse finns uppgifter som gör det möjligt att 
vidarebefordra försändelsen, ska Kommuni-
kationsverket förvara försändelsen i sex må-
nader och därefter förstöra den på ett lämp-
ligt sätt och så att förtroligheten tryggas. Om 
försändelsen innehåller annat än ett medde-
lande som är avsett att vara personligt, kan 
det övriga innehållet säljas på lämpligt sätt. 
En försändelse vars innehåll sannolikt är för-
skämt eller farligt eller som inte avsetts vara 
personligt eller försändelser som det av an-
nan motsvarande orsak är uppenbart onödigt 
att förvara, får förstöras redan före utgången 
av förvaringstiden på sex månader. Enligt 32 
d § ska bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar också tillämpas på en person 
som står i ett annat anställningsförhållande 
än tjänsteförhållande eller motsvarande an-
ställningsförhållande till Kommunikations-
verket då han eller hon utför uppgifter i an-
slutning till säkerställandet av postgången. 
Postförsändelser och handlingar i dem som 
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Kommunikationsverket har i sin besittning 
och som detta fått när det handhaft sina upp-
gifter i anslutning till säkerställandet av post-
gången är enligt 32 e § sekretessbelagda. 

Bestämmelser om postföretags ansvar ingår 
i 19 §, enligt vilken postföretag ansvarar för 
skador som avsändaren eller adressaten orsa-
kas av att en försändelse försenas, försvinner 
eller skadas. I 19 och 20 § föreskrivs om an-
svarsbegränsningar, ansvarets tidsmässiga ut-
sträckning och ansvarsbestämmelsernas 
tvingande karaktär. I 20 § uppräknas de max-
imala ersättningssummor som begränsar det 
högsta skadebeloppet när försändelser förse-
nats eller skadats samt om jämkning av er-
sättningen. Dessutom föreskrivs i 21 § om 
preskription av rätten till skadeersättning 
samt om anmärkningar som avbryter pre-
skriptionstiden. 

Leveransvillkoren för posttjänster ska en-
ligt 24 § publiceras i skriftlig form. De ska 
finnas tillgängliga för användaren kostnads-
fritt. Närmare bestämmelser om minimiinne-
hållet i leveransvillkoren och prislistorna in-
går i 24 §. Leveransvillkoren ska förhands-
godkännas av Kommunikationsverket. Varje 
postföretag ska enligt 25 § årligen publicera 
uppgifter om tjänsternas kvalitet, av vilka 
dessutom ska framgå antalet klagomål och 
hur de har behandlats. 

I 26 § föreskrivs om prissättningen av post-
tjänster, enligt vilken de priser som tillhan-
dahållaren av samhällsomfattande tjänster tar 
ut ska vara rimliga, opartiska och sådana att 
tjänsterna är tillgängliga för alla användare. 
Dessutom ska prissättningen vara öppen och 
icke-diskriminerande och den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster ska i hela 
landet ha ett enhetligt pris på en vanlig inri-
kes brevförsändelse som ska delas ut följande 
arbetsdag. Skyldigheten gäller allmänt an-
vända betalningssätt för enskilda brev. En 
enhetlig prissättning hindrar inte tillhanda-
hållaren av samhällsomfattande tjänster från 
att ingå enskilda prisavtal med kunderna. De 
samhällsomfattande tjänsternas priser ska 
anpassas till kostnaderna och den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster ska 
enligt 27 § använda redovisningssystem av 
vilka framgår rimligheten hos priserna för de 
olika tjänsterna och prisernas förhållande till 

kostnaderna. Den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster ska i sin interna re-
dovisning hålla skilda konton åtminstone för 
de tjänster som hör till de samhällsomfattan-
de tjänsterna och för de andra tjänsterna. 
Kostnaderna för de tjänster som hör till de 
samhällsomfattande tjänsterna ska räknas ut 
per försändelseslag. Den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster ska skicka be-
skrivningarna på redovisningssystemen till 
Kommunikationsverket som övervakar att 
bestämmelserna om prissättning och kost-
nadsredovisning iakttas. 

Kommunikationsverket har utövat tillsyn 
över lagligheten hos Itella Abp:s, som utsetts 
till den som tillhandahåller de samhällsom-
fattande tjänsterna, prissättning av de pro-
dukter som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna och den kostnadsredovisning som 
den grundar sig på och meddelat beslut om 
detta. I det tidigare av dessa beslut, meddelat 
den 13 november 2008 (Dnr 
1043/9213/2008), ansåg Kommunikations-
verket att det inte var möjligt att på basis av 
Itella Abp:s kostnadsredovisning ge ett avgö-
rande om huruvida de priser som Itella Abp 
tar ut för de produkter som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna har anpassats till 
kostnaderna i enlighet med lagen om post-
tjänster. I sitt beslut av den 13 oktober 2009 
(Dnr 734/9322/2009) ansåg Kommunika-
tionsverket däremot att Itella Abp:s priser för 
de produkter som ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna inte var rimliga i enlighet 
med 26 § i lagen om posttjänster och inte 
heller anpassade till kostnaderna. Itella Abp, 
som utnämnts till den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster, har överklagat 
båda besluten till Helsingfors förvaltnings-
domstol. Behandlingen av ärendena pågår 
fortfarande.  

Bestämmelser om samarbete mellan post-
företag ingår i 28 §. Ett postföretag är enligt 
paragrafen skyldigt att se till att en brevför-
sändelse som av misstag inlämnats till det för 
förmedling vidarebefordras för att förmedlas 
av ett annat postföretag, om adressplatsen för 
brevförsändelsens adressat inte är belägen 
inom det förstnämnda postföretagets konces-
sionsområde. Postföretaget är skyldigt att se 
till att de försändelser som lämnats till ett an-
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nat postföretag för frambefordran kan utdelas 
till en sådan adressat, vars angivna adress är 
belägen i anordning eller konstruktion, såsom 
postbox, som det förstnämnda postföretaget 
besitter. Avtalsvillkoren mellan postföreta-
gen ska vara rättvisa och rimliga. Avtalet ska 
innehålla överlåtelsevillkoren och grunderna 
för prissättningen. I avtalet ska de kvalitets-
krav som föreskrivs i lagen om posttjänster 
iakttas. Postföretaget ska sända avtalet till 
Kommunikationsverket som anses ha god-
känt avtalet, om det inte har meddelat något 
annat inom en månad efter mottagandet av 
avtalet. 

Postföretagen har rätt att för postverksam-
hetens behov föra ett adressregister över av-
sändare och adressater. Om innehållet i, an-
vändning och vidareutlämning av och avfö-
rande från registret av de uppgifter som finns 
i registret föreskrivs i 40 §. 

I 29 § ingår bestämmelser om övriga skyl-
digheter för postföretag, till vilka hör skyl-
dighet att skapa beredskap att sköta postverk-
samhet under undantagsförhållanden. Dess-
utom ska tillhandahållaren av samhällsomfat-
tande tjänster se till att i lag föreskrivna del-
givningsförfaranden kan användas i hela lan-
det. På en person som är anställd hos tillhan-
dahållaren av samhällsomfattande tjänster el-
ler hos ett sådant företag som med stöd av ett 
avtal som det slutit med tillhandahållaren av 
samhällsomfattande tjänster tillhandahåller 
den sistnämndas tjänster för kunder tillämpas 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar då denna person utför uppgifter som 
hänför sig till delgivningsförfarande.  

I 5 kap. ingår bestämmelser om styrning 
och tillsyn av postverksamhet samt om till-
synsavgift för postverksamhet, avgiftens 
storlek, dess grunder samt bestämmande och 
indrivande av den. Kapitel 5 innehåller också 
bestämmelser om kommunikationsministeri-
ets och Kommunikationsverkets rätt att av 
postföretagen för skötseln av de uppgifter 
som avses i lagen om posttjänster få behövlig 
information.  

Den allmänna styrningen och utvecklingen 
av postverksamheten hör till kommunika-
tionsministeriet med stöd av 30 §, och Kom-
munikationsverkets uppgift är att övervaka 
iakttagandet av lagen och de bestämmelser 

och föreskrifter som utfärdats med stöd av 
den. Postföretagen ska årligen betala en till-
synsavgift för postverksamhet till Kommuni-
kationsverket. Det sammanlagda beloppet av 
de tillsynsavgifter som tas ut hos postföreta-
gen ska motsvara de totalkostnader som 
Kommunikationsverket förorsakas av sköt-
seln av sådana uppgifter enligt lagen som 
gäller postföretag. Bestämmelser om storle-
ken av tillsynsavgiften för postverksamhet 
ingår i 31 a §, omsättningen i en koncern som 
grund för bestämmande av avgiften i 31 b § 
och bestämmande och uttagande av tillsyns-
avgift för postverksamhet i 31 c §.  Bestäm-
melser om kommunikationsministeriets och 
Kommunikationsverkets rätt till information 
ingår i 32 § och Kommunikationsverkets 
tvångsmedel i 33 §. I lagen straffbeläggs be-
drivande av postverksamhet utan koncession, 
frankeringsförseelse samt brott mot den i 16 
§ föreskrivna tystnadsplikten. 

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket har med stöd av 39 § rätt att 
få handräckning av polisen, tullmyndigheter-
na och gränsbevakningsväsendet vid verk-
ställandet av lagen om posttjänster och de 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den. 

Kap. 5 a gäller Kommunikationsverkets 
uppgifter för att säkerställa postgången och 
kap. 6 gäller tvångsmedel, påföljder och änd-
ringssökande. Kap. 7 innehåller särskilda be-
stämmelser om handräckning, adressregister, 
nedläggande av postverksamheten, frimärks-
utgivning och användning av portomärken. 

Lag om avgift för tryggande av postför-
medling i glesbygden 

Syftet med lagen om avgift för tryggande 
av postförmedling i glesbygden är enligt re-
geringspropositionen om lagen (RP 22/1997 
rd) att lindra verkningarna av att postverk-
samheten öppnades för konkurrens. Enligt 2 
§ är en sådan utövare av postförmedling som 
har beviljats i postlagen nämnd koncession 
för utövande av begränsad postförmedling 
skyldig att erlägga till staten en avgift av 
skattenatur. Enligt 3 § i lagen är grunden för 
den avgift som ska betalas för försäljning 
postservicens försäljningspris utan mervär-
desskattens andel. Avgiftens storlek bestäms 
på grundvalen av försäljningspriserna av de 
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posttjänster som sålts på koncessionsområdet 
och befolkningstätheten på koncessionsom-
rådet. 

I regeringspropositionen konstateras vidare 
att genom att ta ut avgiften endast hos de ut-
övare av postförmedling som har begränsad 
koncession vill man förhindra för Posten Fin-
land Ab okontrollerbara prisfall på de områ-
den där konkurrens förekommer. Vid tid-
punkten för stiftandet av lagen ansågs den 
inte innehålla sådana omständigheter, enligt 
vilka avgiften för postverksamhet skulle an-
ses stå i strid med gemenskapernas konkur-
renslagstiftning på det sätt som avses i artikel 
85 eller 86 i Europeiska gemenskapens 
grundfördrag. 

När lagen stiftades bedömdes att den före-
slagna avgiften för tryggande av postförmed-
ling i glesbygden kan ha relevans för i artikel 
92 i grundfördraget avsett statligt stöd till 
Posten Finland Ab i fråga om beviljad skatte-
lättnad och eventuellt anslag anvisat för 
postverksamheten i glesbygden. Avgiften för 
tryggande av postförmedling i glesbygden 
bedömdes dock motsvara gemenskapslag-
stiftningen eftersom den ansågs vara behöv-
lig för tryggandet av tillgången till grund-
läggande posttjänster. I regeringspropositio-
nen bedömdes inte avgiften för postverksam-
het separat med tanke på den i artikel 49 i 
grundfördraget tryggande friheten att tillhan-
dahålla tjänster.  
  
2.1.2 Postverksamheten i Finland 

Marknaden för postverksamhet och små-
godsbefordran 

 
De posttjänster som lagen om posttjänster 

reglerar är en del av marknaden för post- och 
smågodsbefordran och andra tjänster som 
hänför sig till dem. Enligt statistikcentralens 
företagsregister fanns på näringsgrenen TOL 
641 (post- och kurirbranschen) 300 företag 
vid utgången av år 2007. Antalet företag steg 
märkbart på två år, eftersom det år 2005 bara 
fanns 267 företag inom branschen.  

Statistikcentralen har publicerat statistik 
över post- och kurirtransporter som inte är en 
helhetsstatistik över branschen utan grundar 
sig på sampling av den förmedling av brev- 

och paketförsändelser, tidningsutdelning 
samt utdelning av oadresserade försändelser 
som den ovan nämnda branschen bedriver. 
Enligt samplingsstatistiken var antalet inri-
kes- och utrikesförsändelser inom post- och 
smågodsbefordran 4 053 miljoner år 2008, 
vilket var två procent mer än året innan.  

Av det totala antalet försändelser var 3 966 
miljoner inrikesförsändelser år 2008.  Av in-
rikesförsändelserna var 27 procent brev, 1,5 
procent paket, 26 procent tidningar och 46 
procent oadresserade försändelser. Antalet 
utdelade brev, paket och tidningar hölls på så 
gott som samma nivå, samtidigt som antalet 
oadresserade försändelser ökade med 5 pro-
cent. Beroende av ändringen i sättet för stati-
stikföringen finns inga heltäckande uppgifter 
över omsättningen år 2008 tillgängliga. År 
2007 var den totala omsättningen 1 076 mil-
joner euro, varav brevens andel var 43 pro-
cent, paketens 24 procent, tidningsutdelning-
ens 8 procent samt oadresserade försänd-
ningars 25 procent.  

År 2008 var utrikesförsändelsernas andel 
ca 2 procent av alla försändelser, dvs. 87 mil-
joner försändelser. Omsättningen från dessa 
utgjorde 258 miljoner euro. Den totala 
mängden utrikesförsändelser förblev på före-
gående års nivå, men omsättningen från utri-
kesförsändelserna minskade med 2 procent. 
Den största delen av utrikesförsändelserna, 
dvs. 71 procent, var brev. Paketen utgjorde 
10 procent och andra försändelser 19 pro-
cent. Den största omsättningen från försän-
delser genereras i allmänhet av paketförsän-
delser, år 2008 sammanlagt 151 miljoner 
euro. Omsättningen från brevförsändelser 
och andra försändelser var sammanlagt 107 
miljoner. 

 
Itella Abp som tillhandahållare av post-

tjänster och andra tjänster 
 
Itella Abp är en koncern vars verksamhet 

har uppdelats i tre affärsområden: Mail 
Communication, logistik och information. 
Utöver verksamheten i Finland har koncer-
nen affärsverksamhet i Nordeuropa och Cen-
traleuropa samt i Ryssland. År 2009 var kon-
cernens omsättning 1 819,7 miljoner euro, 
varav 70 procent genererades i Finland. Om-
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sättningen fördelas på de olika affärsområde-
na enligt följande: Mail Communication 
knappt hälften, logistik ca 40 procent och in-
formation drygt 10 procent. Koncernen an-
ställde år 2009 i medeltal ca 30 200 personer, 
varav 75 procent arbetade i Finland. 

En betydande del av Itella Abp:s affärs-
verksamhet är sådan som inte omfattas av 
postlagstiftningen. De funktioner som hör till 
postlagstiftningen har organiserats till affärs-
området Mail Communication. Affärsområ-
det Mail Communication tillhandahåller 
tjänster såväl för konsumentkunder som för 
sammanslutnings- och företagskunder. Det 
sörjer för konsumentkundernas tjänster, till-
handahåller utdelningstjänster för brev, re-
klam, tidningar och tidskrifter. Tjänster till-
handahålls förutom i Finland också i Ryss-
land. Vidare tillhandahåller affärsområdet 
tjänster för kundrelationsmarknadsföring till 
företag. År 2009 var omsättningen för Mail 
Communications 898,7 miljoner euro och rö-
relsevinsten 63,5 miljoner euro. Antalet an-
ställda var vid utgången av året 18 000. An-
talet försändelser som affärsområdet förmed-
lade hölls i sin helhet på föregående års nivå 
och utgjorde något under 3 000 miljoner 
stycken, fastän mängden adresserade brev-
försändelser minskade med sju procent. 

Itella Abp:s affärsområde för logistik till-
handahåller företags- och organisationskun-
der express-, frakt-, speditions- och lager-
tjänster samt andra tjänster som hänför sig 
till logistik. Tjänster tillhandahålls förutom i 
Finland i flera olika länder. Affärsområdets 
omsättning år 2009 var 713,9 miljoner euro 
och företagsresultatet -15,2 miljoner euro. 
Antalet anställda vid utgången av året var 
10 000. Antalet paket som affärsområdet för-
medlade minskade med 12 procent. 

Bolagets affärsområde för information till-
handahåller företags- och sammanslutnings-
kunder tjänster för elektronisk fakturering 
och ekonomiförvaltning både i Finland och i 
flera andra länder. Affärsområdets omsätt-
ning år 2009 var 247,2 miljoner euro och rö-
relsevinsten 15,3 miljoner euro. Antalet an-
ställda vid utgången av året var 2 000. 
 
Tillhandahållande av samhällsomfattande 
tjänster 

 
Itella Abp har i sin koncession ålagts skyl-

dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster. Enligt lagen om posttjänster omfat-
tar de samhällsomfattande tjänsterna tjänster 
som gäller förmedling av till adressaten 
adresserade brevförsändelser som väger 
högst två kilogram och postpaket som väger 
högst 10 kilogram, tjänster som gäller trans-
port och utdelning av till landet ankommande 
försändelser som väger högst 30 kilogram 
samt tjänster som gäller rekommenderade 
och försäkrade försändelser. Den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster ska 
dessutom i varje kommun driva åtminstone 
ett verksamhetsställe som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster. Till de sam-
hällsomfattande tjänsterna hör minst en in-
samling och en utdelning varje arbetsdag. 

I Finland omfattas alla 2,5 miljoner hushåll 
samt 250 000 företag av posttjänsterna. Ca 
6,2 miljoner adresser för privatpersoner och 
500 000 företagsadresser är i bruk. Utdelning 
sker sammanlagt till ca tre miljoner utdel-
ningsställen. Utdelning sker i regel fem dagar 
i veckan. Antalet hushåll till vilka utdelning-
en sker endast en gång i veckan på grund av 
exceptionella förhållanden var 148 år 2008. 
Det maximala antalet hushåll enligt lagen är 
300. 

Itella Abp:s nät av verksamhetsställen 
täcker hela landet. Antalet verksamhetsstäl-
len var år 2009 sammanlagt knappt 1 100, 
varav ca 950 var verksamhetsställen som 
sköts av företagare.  Verksamhetsställena be-
söktes dagligen av ca 100 000 kunder. Brev-
försändelser kan lämnas förutom vid verk-
samhetsställena också i brevlådor, varav det 
finns ca 7 500 i bruk. I undantagsfall kan för-
sändelser i glesbygden också lämnas för be-
fordran av postföretaget till brevbäraren. En-
ligt utredningen har 20 procent av hushållen 
mindre än 0,5 kilometer till närmaste verk-
samhetsställe. Drygt 60 procent av hushållen 
bor högst två kilometer från närmaste verk-
samhetsställe. Ca fem procent av hushållen 
har mer än 10 kilometer till verksamhetsstäl-
let. Av hushållen har 60 procent mindre än 
0,5 kilometer till närmaste brevlåda och näs-
tan 90 procent har en brevlåda på högst två 
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kilometers avstånd. Bara två procent har mer 
än 10 kilometer till närmaste brevlåda. 

På brevpost som ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna har en kvalitetsnorm införts 
som mäter befordringstiden. Enligt kvalitets-
normen ska inhemska brevförsändelser som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och 
som har lämnats in för att förmedlas av ett 
postföretag och delas ut följande arbetsdag, 
delas ut så att minst 85 procent av försändel-
serna är framme följande arbetsdag och minst 
98 den andra arbetsdagen.  År 2009 var 94 
procent av 1 klass breven framme följande 
dag och 99 procent var framme den andra 
dagen. Kvalitetsnivån har hållits på en mot-
svarande hög nivå under hela 2000-talet. 
 
Utvecklingen av postmarknaden 
 

I det följande behandlas frågor som hänför 
sig till framtiden för marknaden för post- och 
smågodsbefordran enligt marknadsområde, 
vilka är brev- och pakettjänster, direktreklam 
samt tidnings- och tidskriftsutdelning. 
 
Brevtjänster 
 

Utvecklingen av mängden brevförsändelser 
var ända till 1990-talets ekonomiska kris 
jämnt stigande, varefter tillväxten avstanna-
de. På 2000-talet förekom obetydlig variation 
i antalet brev tills försändelsevolymerna år 
2009 började minska tydligt så att 1 klass 
försändelser minskade med sju procent och 2 
klass försändelser med fem procent. År 2009 
var den totala mängden brevförsändelser ca 
850 miljoner, varav andelen 2 klass brev var 
ca 55 procent. Under de senaste åren har an-
delen 1 klass försändelser av den totala vo-
lymen minskat och på motsvarande sätt har 
andelen för 2 klass brevförsändelser ökat. 
Den största delen av brevförsändelserna, dvs. 
ca 90 procent är brev som sänds av företag 
och sammanslutningar. Resten är brev som 
sänts av privatpersoner.  

De viktigaste faktorer som påverkar de 
sända brevförsändelsernas volym är utveck-
lingen av nationalprodukten, prissättningen 
av brevförsändelserna samt utvecklingen av 
alternativa kommunikationsformer. Starkast 
påverkas brevvolymerna för närvarande av 

utvecklingen i elektronisk kommunikation 
och tendensen att ersätta brev med elektro-
niska former av kommunikation. Det att an-
vändningen av elektronisk post och internet 
har blivit vanligare har betydligt påverkat vo-
lymen av meddelanden som skrivs på papper. 
Grovt sett kan det uppskattas att över 90 pro-
cent av den skrivna målkommunikationen för 
närvarande sker i elektronisk form. Den mot-
svarande andelen för 15 år sedan var 40 pro-
cent. Med tanke på den kommande utveck-
lingen har den omständigheten en nyckelroll 
hur företagen och sammanslutningarna 
kommer att genomföra det elektroniska ersät-
tandet av sina meddelanden till allmänheten. 
Det sannolika är dock att antalet brevförsän-
delser minskar i framtiden.  

Itella Abp:s uppskattade marknadsandel 
vid inrikes brevtjänster är 90 procent och vid 
utrikes brevtjänster 95 procent. De övriga ak-
törerna är inhemska eller internationella ut-
delnings- eller kurirföretag som tillhandahål-
ler andra än sådana brevtjänster som hör till 
tillämpningsområdet för postlagstiftningen, 
närmast till företag och sammanslutningar.  
 
Pakettjänster 
 

Vid smågodsbefordran är det problematiskt 
att dela upp marknaden i paketförsändelser 
och andra försändelser eftersom definitionen 
på paket för närvarande inte är entydig och 
en del av smågodset transporteras i brev. Fle-
ra utdelnings- och transportföretag tillhanda-
håller varutransporttjänster och den termino-
logi som används varierar. Dessutom hör 
bara en bråkdel av de transporterade paketen 
till tillämpningsområdet för postlagstiftning-
en. I det följande behandlas för tydlighetens 
skull närmast konsumenternas roll som av-
sändare av paket. Med pakettjänster avses 
här varuförsändelser som väger mindre än 35 
kilogram. 

Enligt Itella Abp var marknadens storlek 
för varuförsändelser som väger mindre än 35 
kilogram i Finland år 2009 något under 60 
miljoner försändelser. Eftersom logistik-
marknaden överlag är mycket beroende av 
samhällsekonomin, påverkade den ekono-
miska krisen kraftigt också paketmarknaden, 
som år 2009 minskade med 16 procent. De 
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inhemska paketens andel var ca 85 procent, 
vilket innebär att det i Finland år 2009 sändes 
ca 50 miljoner inhemska paket.  

Itella Abp bedömer att över 90 procent av 
alla paket som väger mindre än 35 kilogram 
är sända av företag och andelen paket som 
privatpersoner sände stannade under 10 pro-
cent. Konsumenternas andel av antalet av-
sända paket har en längre tid hållits konstant. 
Konsumenterna sände år 2009 ca 4,5 miljo-
ner paket och av dessa utgjorde över en mil-
jon kundreturförsändelser inom distanshan-
deln. 

Itella Abp är som enskild aktör den största 
av paketmarknadens aktörer fastän dess an-
del är under hälften av marknaden. Bolagets 
viktigaste konkurrenter i fråga om paket-
tjänster för konsumenter är Matkahuolto Ab 
(bl.a. Busspaket) och Rautakirja Oy (Ärra-
paket). Matkahuolto Ab förmedlar paket ge-
nom sina egna över 500 serviceställen och 
också via de 700 affärer som Suomen Lähi-
kauppa har. Rautakirja Oy betjänar sina pa-
ketkunder genom sina 710 R-kioskers för-
medling. Pakettjänster tillhandahålls också 
av lastbilsbranschens aktörer, varav DB 
Schenker Oy, Transpoint Ab och Kaukokiito 
Oy hör till de största. I Finland verkar också 
internationella kurirföretag (DHL, TNT, 
DPD, Box), som ofta har andra länders post-
bolag i bakgrunden. Kurirbolagen har förut-
om paketbefordran också mycket brev- och 
dokumentförsändelser. Förutom de ovan 
nämnda befordras paket av bl.a. taxibilar, 
flygbolag samt inom skärgården av taxibåtar 
och förbindelsefartyg.  

Den klaraste tillväxtpotentialen för paket-
tjänster hänför sig till ökningen av distans-
handeln mellan företag och konsumenter. 
Näthandeln i internet har under senaste tid 
också utvidgats till nya produktgrupper, så-
som t.ex. möbler, hushållsmaskiner och 
hemmets underhållningselektronik. Till pa-
ketförmedlingen både till konsument- och till 
företagskunder hänför sig allt oftare tillhan-
dahållande av olika tilläggstjänster. Sådana 
är t.ex. installations- och monteringstjänster 
samt uppackning och återvinning av embal-
lage.  
 
 

Utdelning av tidningar och tidskrifter 
 

I Finland utkom år 2008 sammanlagt 197 
olika tidningar med en sammanlagd upplaga 
på 3,1 miljoner exemplar. Utvecklingen av 
tidningsupplagorna är svagt sjunkande. Av 
helhetsvolymen är 11 procent lösnummer 
och 89 procent tidningar som delas ut till 
hemmen. Dagstidningarnas upplaga, dvs. 
tidningar som utkommer 4 - 7 dagar i veck-
an, var 2,1 miljoner. Tidningar som utkom-
mer mer sällan, 1 - 3 gånger i veckan, hade 
en upplaga på 0,94 miljoner. Av tidningarnas 
kostnader utgör utdelningen uppskattningsvis 
mellan 30 och 50 procent. 

Till Itella Abp:s dagsutdelning hör hela 
landet, dvs. 2,5 miljoner hushåll och 250 000 
företag. Till Itella Abp:s tidiga utdelning hör 
2,2 miljoner hushåll. Av tidningsutdelningen 
var 69 procent år 2008 tidig utdelning och 17 
procent delades ut i samband med Itella 
Abp:s dagsutdelning. Resten, dvs. 14 pro-
cent, är i huvudsak försäljning av lösnum-
mer. I sin helhet är Itella Abp:s marknadsan-
del i fråga om tidningsutdelning ca två tred-
jedelar. Den sista tredjedelen fördelas mellan 
de regionala tidningarnas 11 utdelningsorga-
nisationer. 

Minskningen i tidningsupplagorna bedöms 
fortsätta också under de närmaste åren. När 
ännu år 1999 uppskattningsvis 80 procent av 
hushållen prenumererade på åtminstone en 
tidning var motsvarande tal år 2008 bara 72 
procent. Också utbudet av gratistidningar i 
städerna bidrar till minskningen av mängden 
prenumererade tidningar. E-tidningen har 
ännu inte åsidosatt den tryckta tidningen, 
men på längre sikt inverkar e-
kommunikation på den tryckta tidningens ut-
veckling och därigenom också på tidningsut-
delningen.  

I Finland utkom år 2008 sammanlagt 3 313 
tidskriftstitlar. Dessutom fanns 1 456 titlar 
som utkommer två till tre gånger per år. Av 
tidningarna har 200 en fastställd upplaga, den 
sammanräknade upplagan år 2008 var 13,8 
miljoner exemplar. Av kundtidningarnas ex-
emplarförsäljning var ca 14 procent lösnum-
mer och 86 procent tidningar som delas ut till 
hemmen. De prenumererade tidningarnas an-
del av tidningsförsäljningen var i Finland stor 
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i europeisk jämförelse, dvs. ca 95 procent. 
Distributionskostnaderna för tidskrifterna är 
uppskattningsvis 12 - 15 procent av tidskrif-
ternas totala kostnader. Tidskrifterna använ-
der vid sin utdelning så gott som uteslutande 
Itella Abp:s utdelning. Itella Abp själv be-
dömer att bolagets marknadsandel är ca 90 
procent. 

För tidskrifterna bedöms den landsomfat-
tande utdelningen och den därtill hörande 
enhetsprissättningen vara viktig. Tidskrifter-
nas volym är i Finland på en tämligen hög 
nivå, och den bedöms inte längre växa märk-
bart under de närmaste åren. I början av 
2000-talet var utvecklingen svagt växande, 
men under åren 2008 och 2009 observerades 
en tydlig minskning. 
 
 
Direktreklamförsändelser 
 

Även utdelningen av direktreklamförsän-
delser kan anses höra till marknaden för post- 
och distributionsverksamhet. Direktreklam-
försändelser förmedlas både som adresserade 
och som oadresserade försändelser. Den vik-
tigaste konkurrenten för Itella Abp i fråga om 
tjänster för förmedling av oadresserade för-
sändelser är företagskedjan Suomen Suora-
mainonta, vars utdelning omfattar ca 2,2 mil-
joner hushåll. Utdelningskostnadernas andel 
av kostnaderna för adresserade försändelser 
är ca 40 procent och för oadresserade ca hälf-
ten. 

Mängden av adresserad direktreklam mins-
kade märkbart under år 2009, närmast på 
grund av den ogynnsamma ekonomiska ut-
vecklingen. Elektronisk kommunikation er-
sätter för egen del den adresserade direktre-
klamen, fastän dess ersättande inverkan un-
der den ekonomiska krisen år 2009 inte kun-
de skönjas. I sin helhet bedöms den adresse-
rade direktreklamen minska i framtiden. Där-
emot ökade den oadresserade direktrekla-
mens mängd. Sammanlagt taget har markna-
den för den oadresserade direktreklamen 
vuxit snabbt under de senaste åren, ca sex 
procent per år.  
 
 

2.2 Den internationella utvecklingen 
samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

2.2.1 EU:s lagstiftning 

Postdirektivet 
 

Bestämmelser om ramarna för Europeiska 
unionens posttjänster ingår i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 97/67/EG om 
gemensamma regler för utvecklingen av ge-
menskapens inre marknad för posttjänster 
och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna 
(97/67/EG, i dess ändrade lydelse enligt di-
rektiven 2002/39/EG och 2008/6/EG). Ge-
nom postdirektivet har en gradvis liberalise-
ring av gemenskapens postmarknad genom-
förts och genom direktivet har man eftersträ-
vat att utveckla den inre marknaden och sam-
tidigt att trygga i alla medlemsstater sam-
hällsomfattande tjänster som är tillgängliga 
för alla användare, rimligt prissatta och som 
uppfyller vissa kvalitetsnormer.  

I det i december 1997 utfärdade första 
postdirektivet (97/67/EG) skapades en ram 
för gemenskapens lagstiftning för postområ-
det, i vilken det ingick bl.a. åtgärder för att 
trygga samhällsomfattande tjänster och max-
imigränser för sådana posttjänster som med-
lemsstaterna kan reservera för sina tillhanda-
hållare av samhällsomfattande tjänster för att 
upprätthålla de samhällsomfattande tjänster-
na, dvs. för s.k. reserverade tjänster. I direk-
tivet bestämdes också en tidtabell för fattan-
de av beslut om en fortsatt liberalisering av 
marknaden.  

I Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/39/EG om ändring av postdirektivet för 
att ytterligare öka konkurrensen inom post-
sektorn i gemenskapen (nedan andra postdi-
rektivet) gjordes jämförelsevis små gransk-
ningar bl.a. i fråga om mängden tjänster som 
reserverats tillhandahållaren av samhällsom-
fattande tjänster.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/6/EG av den 20 februari 2008 om änd-
ring av postdirektivet beträffande fullständigt 
genomförande av gemenskapens inre mark-
nad för posttjänster (nedan tredje postdirekti-
vet), fullbordade reformen av gemenskapens 
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postlagstiftning, vilken inletts genom grön-
boken av 1992. I det tredje postdirektivet är 
tidsfristen för fullständigt öppnande av 
marknaden och för det nationella genomfö-
rande av direktivet i de flesta medlemsstater 
den 31 december 2010. I vissa i huvudsak 
nyare medlemsstater är tidsfristen den 31 de-
cember 2012, men dessa medlemsstater utgör 
bara ca 5 procent av den totala volymen av 
EU:s postmarknad. 

Postdirektivet är till sin natur i huvudsak 
totalharmoniserande, dvs. i den nationella 
lagstiftningen får inte åläggas skyldigheter 
som går längre än direktivet. Direktivet är 
dock ställvis ett minimidirektiv, dvs. att det 
endast indikerar den miniminivå som måste 
genomföras i den nationella lagstiftningen 
men samtidigt lämnar medlemsstaterna möj-
ligheten också till mer långtgående reglering 
till vissa delar. 

I artikel 1 i direktivet föreskrivs om direk-
tivets syfte och räckvidd. I direktivet fast-
ställs gemensamma regler om villkor som 
styr tillhandahållande av posttjänster, tillhan-
dahållande av samhällsomfattande tjänster i 
gemenskapen, finansiering av samhällsom-
fattande tjänster på villkor som garanterar 
permanent tillhandahållande av sådana tjäns-
ter, avgiftsprinciper och insyn i redovisning-
en för tillhandahållande av samhällsomfat-
tande tjänster, fastställande av kvalitetsnor-
mer för tillhandahållandet av samhällsomfat-
tande tjänster och inrättande av ett system för 
att säkerställa att dessa normer följs, harmo-
nisering av tekniska standarder samt inrät-
tande av oberoende nationella tillsynsmyn-
digheter. Som nya strecksatser har till direk-
tivets tillämpningsområde fogats regler och 
villkor som styr tillhandahållande av sam-
hällsomfattande tjänster samt finansiering av 
samhällsomfattande tjänster på villkor som 
garanterar permanent tillhandahållande av 
sådana tjänster. 

Definitionerna i artikel 2 har utökats och 
till vissa delar preciserats. Till artikeln har 
fogats en ny punkt 1 a som definierar tillhan-
dahållare av posttjänster som företag som 
tillhandahåller en eller flera posttjänster. Som 
en ny punkt 20 har tjänster som tillhandahålls 
till enhetspris definierats som posttjänster för 
vilka tillhandahållare av samhällsomfattande 

tjänster anger avgiften i sina allmänna villkor 
för enskilda postförsändelser. I artikeln har 
dessutom definitionen i punkt 8 för direktre-
klampost strukits, definitionen på användare 
enligt punkt 17 preciserats, tillämpningsom-
rådet för väsentliga krav i punkt 19 utvidgats 
samt i flera punkter gjorts språkliga precise-
ringar av teknisk natur. 

I artikel 2.19 avses med väsentliga krav 
allmänna icke-ekonomiska skäl som kan för-
anleda en medlemsstat att införa villkor för 
tillhandahållandet av posttjänster. Dessa skäl 
är posthemlighet, säkerheten för nätet med 
hänsyn till transport av farligt gods, iaktta-
gande av anställningsvillkor och system för 
social trygghet som fastställts genom lag, 
förordning eller administrativ bestämmelse 
och/eller genom kollektivavtal som förhand-
lats fram mellan de nationella parterna på ar-
betsmarknaden i enlighet med gemenskaps-
rätt och nationell lagstiftning och, när det är 
berättigat, dataskydd, miljöskydd och regi-
onplanering. Dataskydd får omfatta skydd för 
personuppgifter, förtrolighet med avseende 
på information som överförs eller lagras samt 
skydd för privatlivet. 

Kapitel 2 i direktivet gäller samhällsomfat-
tande tjänster. I artikel 3 i direktivet före-
skrivs om de samhällsomfattande tjänsternas 
minimiinnehåll. Enligt artikel 3.3 hör till de 
samhällsomfattande tjänsterna en insamling 
och utdelning minst fem dagar i veckan, 
utom under omständigheter eller geografiska 
förhållanden som bedöms vara undantagsvis 
förekommande. Utdelningen ska ske vid var-
je fysisk eller juridisk persons bostad respek-
tive lokaler eller, i undantagsfall, under vill-
kor som den nationella tillsynsmyndigheten 
bestämmer, ett överlämnande vid lämpliga 
anläggningar. Enligt den ändrade artikel 3.5 
kan viktgränsen för postpaket som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna höjas till högst 
20 kilogram. Medlemsstaterna ska dock i 
varje fall se till att postpaket som väger högst 
20 kilogram från andra medlemsstater levere-
ras inom medlemsstatens område.  

Artikel 4 har ändrats och till det har fogats 
medlemsstatens skyldighet att informera den 
kommitté som avses i artikel 21 om de åtgär-
der medlemsstaterna vidtar för att garantera 
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tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster. 

Till artikeln har också fogats en ny punkt 2, 
enligt vilken medlemsstaterna kan utse som 
tillhandahållare av samhällsomfattande tjäns-
ter en eller flera företag, så att medlemssta-
tens hela territorium kan täckas. De villkor 
på vilka samhällsomfattande tjänster beviljas 
ska grunda sig på principer om öppenhet, 
icke-diskriminering och proportionalitet. Vi-
dare åläggs medlemsstaten att fastställa skyl-
digheterna och rättigheterna för den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster samt 
meddela kommissionen vilka tillhandahållare 
av samhällsomfattande tjänster de utser. 

I artikel 5 ingår kvalitativa minimikriterier 
för tillgång till samhällsomfattande tjänster i 
fråga om iakttagande av väsentliga krav, om 
jämlikt tillhandahållande av tjänster, om 
icke-diskriminering, om kontinuitet, utom i 
fall av force majeure, samt om utvecklande 
av de samhällsomfattande tjänsterna som 
svar på den tekniska, ekonomiska och sociala 
omgivningen samt på användarnas behov. 
Medlemsstaterna får dock vidta åtgärder i en-
lighet med sådana krav som har att göra med 
allmänintresset som erkänns i fördraget. I ar-
tikeln har gjorts lagtekniska ändringar för att 
hänvisa till de relevanta artiklarna i fördra-
get. 

I artikel 6 föreskrivs om åtgärder för att se 
till att användarna och tillhandahållarna av 
posttjänster regelbundet ges tillräckligt utför-
lig och aktuell information av tillhandahål-
larna av samhällsomfattande tjänster om vad 
som särskilt kännetecknar de samhällsomfat-
tande tjänster som erbjuds, särskilt vad gäller 
allmänna villkor för tillgång till dessa tjänster 
samt priser och nivån på kvalitetsnormerna. I 
artikelns andra stycke har gjorts tekniska 
ändringar om hur tillgången till den informa-
tion som avses i artikeln meddelas kommis-
sionen. 

Artikel 7 har ändrats på ett väsentligt sätt 
och i artikel 7.1 förbjuds medlemsstaterna att 
behålla exklusiva eller särskilda rättigheter 
för införande och tillhandahållande av post-
tjänster. Medlemsstaterna får däremot finan-
siera tillhandahållandet av samhällsomfat-
tande tjänster på ett eller flera sätt som anges 

i artikeln eller på något annat sätt som är för-
enligt med grundfördraget. 

Kapitel 2 i direktivet gäller samhällsomfat-
tande tjänster. Genom det nya postdirektivet 
görs endast tekniska granskningar i bestäm-
melserna i detta kapitel. Kapitel 3 i direktivet 
ändras i sin helhet. Kapitlet gällde tidigare 
harmonisering av de tjänster som kan reser-
veras. Nu gäller kapitlet finansieringen av de 
samhällsomfattande tjänsterna. Enligt artikel 
7 får medlemsstaterna inte bevilja eller be-
hålla exklusiva eller särskilda rättigheter för 
införande eller tillhandahållande av post-
tjänster. Medlemsstaterna får dock finansiera 
tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster på ett eller flera sätt som anges i arti-
keln eller på något annat sätt som är förenligt 
med grundfördraget. 

I den nämnda artikeln fastställs de tillåtna 
finansieringssätten för samhällsomfattande 
tjänster. I artikel 7.2 tillåts medlemsstaterna 
garantera tillhandahållandet av samhällsom-
fattande tjänster genom upphandling i enlig-
het med gällande bestämmelser och före-
skrifter om offentlig upphandling, inbegripet, 
i enlighet med Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 
2004 om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster, konkurrenspräg-
lad dialog eller förhandlade förfaranden med 
eller utan offentliggörande av ett meddelande 
om upphandling. Försörjningsdirektivet har i 
Finland genomförts genom lagen om upp-
handling inom sektorerna vatten, energi, 
transporter och posttjänster (349/2007). 

Enligt artikel 7.3 kan medlemsstaterna ta i 
bruk ett system enligt vilket tillhandahållaren 
av de samhällsomfattande tjänsterna beviljas 
en ersättning från offentliga medel eller ett 
system där nettokostnaderna för uppfyllandet 
av skyldigheten att tillhandahålla de sam-
hällsomfattande tjänsterna delas mellan dem 
som tillhandahåller tjänsterna och/eller dem 
som använder dem. Tagande i bruk av de fi-
nansieringsmetoder som avses i artikel 7.3 
förutsätter att skyldigheterna att tillhandahål-
la samhällsomfattande tjänster leder till net-
tokostnader och förorsakar den eller de som 
tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
en orimlig ekonomisk belastning. Vid beräk-
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ningen av nettokostnaderna ska beaktas nya 
bilaga I till postdirektivet som innehåller an-
visningar för beräkning av eventuella netto-
kostnader. När stödandelar som beror på net-
tokostnaderna beräknas ska principerna av 
öppenhet för insyn, icke-diskriminering och 
proportionalitet iakttas. Besluten ska grunda 
sig på objektiva och verifierbara grunder och 
de ska offentliggöras. I artikeln ingår också 
närmare bestämmelser om inrättande av en 
kollektiv kompensationsfond. Medlemssta-
terna kan ställa som villkor för beviljande av 
ett tillstånd enligt direktivet att tillhandahål-
larna av tjänsterna åläggs betala en stödandel 
till den nämnda fonden eller iaktta skyldighe-
ten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster. 

Kapitel 4 i direktivet gäller villkor för till-
handahållande av posttjänster och tillgång till 
postnätet. Enligt artikel 9 i direktivet kan 
medlemsstaterna för tjänster som ligger utan-
för de samhällsomfattande tjänsternas räck-
vidd ta i bruk allmänna tillstånd i den ut-
sträckning som är nödvändig för att garantera 
att de väsentliga kraven uppfylls. Tillstånd 
har definierats i artikel 2 som en tillåtelse 
med angivande av de rättigheter och skyldig-
heter som är utmärkande för postsektorn och 
allmänna tillstånd ett tillstånd som kan regle-
ras antingen genom en allmän koncession el-
ler i lagstiftning. Med ett enskilt tillstånd av-
ses ett tillstånd som beviljas av en nationell 
tillsynsmyndighet och som ger en tillhanda-
hållare av posttjänster särskilda rättigheter el-
ler skyldigheter och som denne måste få be-
slut om innan den kan utöva dessa rättighe-
ter. Väsentliga krav har också definierats i ar-
tikel 2 i direktivet. För tjänster som ligger 
inom de samhällsomfattande tjänsternas 
räckvidd får medlemsstaterna införa till-
ståndsförfaranden, inbegripet enskilda till-
stånd, i den omfattning detta är nödvändigt 
för att garantera att de väsentliga kraven upp-
fylls och för att säkerställa tillhandahållandet 
av de samhällsomfattande tjänsterna. 

Som villkor för beviljande av tillstånd kan 
enligt artikeln åläggas skyldighet att tillhan-
dahålla samhällsomfattande tjänster. Dessut-
om uppräknas i artikeln en mängd villkor, 
som kan ställas vid behov: krav som gäller 
tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och effek-

tivitet, skyldighet att betala en stödandel till 
finansieringsarrangemang enligt artikel 7 om 
tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster orsakar nettokostnader och en orim-
lig belastning för den eller de som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster samt en 
skyldighet att betala en stödandel av den na-
tionella tillsynsmyndighetens driftskostnader 
och skyldighet att iaktta arbetsvillkor i enlig-
het med den nationella lagstiftningen. 

Skyldigheter som gäller samhällsomfattan-
de tjänster kan åläggas endast namngivna 
tillhandahållare av samhällsomfattande tjäns-
ter. Bemyndigandena får inte vara kvantita-
tivt begränsade. De för inte heller förutsätta 
både skyldighet att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster och skyldighet att betala 
en stödandel till mekanismen för fördelning 
av kostnader för samma delar av de sam-
hällsomfattande tjänsterna eller samma delar 
av det nationella territoriet och de får inte 
heller upprepa villkor som gäller för företa-
gen enligt annan, icke sektorsspecifik natio-
nell lagstiftning. I bemyndigandena får inte 
heller uppställas andra tekniska krav eller 
verksamhetskrav än vad som krävs för att 
fullgöra skyldigheterna enligt detta direktiv. 

De förfaranden, skyldigheter och krav som 
avses i artikel 9 ska vara öppna för insyn, 
tillgängliga, icke-diskriminerande, proportio-
nella, exakta och otvetydiga, de ska offent-
liggöras på förhand och grundas på objektiva 
kriterier. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sökanden underrättas om skälen till att ett 
tillstånd, helt eller delvis, vägras eller dras 
tillbaka och införa ett förfarande för överkla-
gande. 

I artikel 10 ingår bestämmelser om ett för-
farande där Europaparlamentet och rådet ska 
besluta om nödvändiga åtgärder för att har-
monisera de förfaranden som avses i artikel 
9. I artikel 10.1 har gjorts lagtekniska änd-
ringar för att hänvisa till de relevanta artik-
larna i fördraget. 

I artikel 11 föreskrivs om förfarandet där 
Europaparlamentet och kommissionen beslu-
tar om sådana harmoniseringsåtgärder för att 
säkerställa att användarna och tillhandahål-
larna av posttjänster har tillgång till postnätet 
på villkor som är öppna för insyn och icke-
diskriminerande. I artikeln har gjorts lagtek-
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niska ändringar för att hänvisa till de relevan-
ta artiklarna i fördraget. 

Till direktivet har fogats en ny artikel 11 a, 
enligt vilken medlemsstaterna ska, när så 
krävs för att skydda användarnas intressen 
och/eller för att främja effektiv konkurrens, 
se till att villkor som är öppna för insyn och 
icke-diskriminerande gäller för tillgången till 
delar av postens infrastruktur eller tjänster 
som tillhandahålls inom ramen för de sam-
hällsomfattande tjänsterna. I artikeln har som 
exempel på sådana delar av postens infra-
struktur eller tjänster räknats upp postnum-
mersystem, adressdatabaser, postboxar, brev-
lådor, uppgifter om adressförändringar, efter-
sändningsservice och returservice för obe-
ställbara försändelser. Bestämmelse ska inte 
påverka medlemsstaternas rätt att besluta om 
åtgärder för att garantera tillgång till postnä-
tet på villkor som är öppna för insyn, propor-
tionerliga och icke-diskriminerande. 

Kapitel 5 i direktivet gäller avgiftsprinciper 
och insyn i redovisningen. Artikel 12 som 
fastställer principerna för prissättningen har 
ändrats. Enligt den första ändrade strecksat-
sen ska priserna vara rimliga och ge samtliga 
användare möjlighet att få tillgång till de 
tjänster som tillhandahålls, oavsett geogra-
fiskt läge och mot bakgrund av specifika na-
tionella förhållanden. Medlemsstaterna får 
behålla eller införa kostnadsfria posttjänster 
för blinda och synskadade personer. Enligt 
den andra strecksatsen ska priserna för de 
samhällsomfattande tjänsterna vara kost-
nadsorienterade och uppmuntra till effektivt 
tillhandahållande av samhällsomfattande 
tjänster. Om allmänintresset så kräver, får 
medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa 
ska gälla inom hela det nationella territoriet 
och/eller för gränsöverskridande postförsän-
delser, för tjänster till enhetspris och andra 
postförsändelser. Dessutom ska prissättning-
en vara öppen för insyn och icke-
diskriminerande. 

Tillämpningen av en enhetlig taxa ska inte 
utesluta att tillhandahållarna av samhällsom-
fattande tjänster har rätt att ingå individuella 
avtal om priser med användare. När tillhan-
dahållarna av samhällsomfattande tjänster 
använder sig av specialavgifter, t.ex. gent-
emot stor- och företagskunder eller förmedla-

re av post från olika användare, ska de till-
lämpa principerna om öppenhet och icke-
diskriminering både på avgifterna och tillhö-
rande villkor. Avgifterna ska, tillsammans 
med de tillhörande villkoren, tillämpas lika 
såväl mellan olika tredje parter som mellan 
tredje part och tillhandahållare av samhälls-
omfattande tjänster av motsvarande slag. Så-
dana avgifter ska också gälla för användare, 
särskilt enskilda användare och små och me-
delstora företag, som använder posttjänster 
på liknande sätt.  

Artikel 14 har ändrats och den förutsätter 
att de som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster använder kostnadsredovisningssy-
stem i enlighet med bestämmelserna i arti-
keln. Enligt artikel 14.2 ska tillhandahållarna 
av samhällsomfattande tjänster i den interna 
redovisningen ha skilda konton för att tydligt 
skilja mellan tjänster och produkter som in-
går i de samhällsomfattande tjänsterna och de 
som inte gör det. Denna särredovisning ska 
användas när medlemsstaterna beräknar net-
tokostnaden för de samhällsomfattande tjäns-
terna. Sådana interna redovisningssystem ska 
bygga på enhetligt tillämpade och objektivt 
försvarbara principer för kostnadsredovis-
ning. 

Enligt artikel 14.3a ska kostnader som di-
rekt kan hänföras till en bestämd tjänst eller 
produkt ska hänföras till den tjänsten. I arti-
kel 14.3b föreskrivs att gemensamma kost-
nader, dvs. kostnader som inte direkt kan 
hänföras till en bestämd tjänst eller produkt, 
ska fördelas, när det är möjligt, utifrån en di-
rekt analys av vad som förorsakade dem. När 
en direkt analys inte är möjlig, ska gemen-
samma kostnadskategorier fördelas utifrån en 
indirekt koppling till en annan kostnadskate-
gori eller grupp av kostnadskategorier som 
det är möjligt att direkt hänföra eller fördela. 
Den indirekta kopplingen ska grunda sig på 
jämförbara kostnadsstrukturer. När varken 
direkta eller indirekta åtgärder för att fördela 
kostnader står till buds, ska kostnadskatego-
rin fördelas utifrån en allmän fördelnings-
nyckel uträknad från förhållandet mellan alla 
utgifter som direkt eller indirekt har hänförts 
till eller fördelats dels på varje samhällsom-
fattande tjänst, dels på de andra tjänsterna. 
Gemensamma kostnader som är nödvändiga 
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för att tillhandahålla både samhällsomfattan-
de tjänster och icke samhällsomfattande 
tjänster ska fördelas på lämpligt sätt. Samma 
kostnadsdrivande faktorer ska tillämpas på 
både samhällsomfattande tjänster och icke 
samhällsomfattande tjänster. 

Om en medlemsstat inte har använt ett fi-
nansieringssystem för tillhandahållandet av 
samhällsomfattande tjänster som medges en-
ligt artikel 7, och om den nationella tillsyns-
myndigheten kontrollerat att ingen av dem 
som utsetts att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster erhåller statligt bistånd, dolt el-
ler på annat sätt, samt att fri konkurrens råder 
på marknaden, får den nationella tillsyns-
myndigheten enligt den ändrade punkt 8 be-
sluta att inte tillämpa kraven i artikel 14.  

Till artikel 14 har en ny punkt 9 fogats, en-
ligt vilken artikeln kan tillämpas på tillhan-
dahållare av samhällsomfattande tjänster som 
har utsetts före det slutliga datumet för den 
fullständiga liberaliseringen av marknaden så 
länge som ingen annan tillhandahållare av 
samhällsomfattande tjänster har utsetts. Den 
nationella tillsynsmyndigheten ska på för-
hand informera kommissionen innan sådana 
beslut fattas. 

Till artikel 14 har också fogats en ny punkt 
10, enligt vilken en medlemsstat får kräva att 
de tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster som avkrävs en stödandel till ersätt-
ningsfonden tar i bruk ett behörigt särredo-
visningssystem för att säkerställa fondens 
funktion. 

Kapitel 6 i direktivet gäller posttjänsternas 
kvalitet. Enligt artikel 16 som ingår i kapitlet 
ska medlemsstaterna i syfte att garantera 
postservice och hög kvalitet säkerställa att 
normer för kvaliteten på de samhällsomfat-
tande tjänsterna bestäms och offentliggörs. 
Enligt artikeln fastställer medlemsstaterna en 
kvalitetsnorm när det gäller nationella tjäns-
ter. Europaparlamentet och rådet däremot 
fastställer kvalitetsnormen för gränsöverskri-
dande tjänster inom gemenskapen och den 
framgår av bilaga II till direktivet. Andra 
strecksatsen i tredje stycket och tredje stycket 
har ändrats. I de ändrade punkterna före-
skrivs om förfarandet för anpassning av de 
normer som ska iakttas vid gränsöverskri-
dande tjänster inom gemenskapen och vid 

bedömningen av utförandet av de samhälls-
omfattande tjänsterna. Förfarandena genom-
förs i enlighet med artikel 21.2. I artikel 21.2 
hänvisas till rådets beslut om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av kommis-
sionens genomförandebefogenheter 
(1999/468/EG). 

I artikel 18 har gjorts språkliga rättelser och 
artikelns hänvisning till kvalitetsnormen i bi-
laga II för gränsöverskridande post inom ge-
menskapen har uppdaterats så att den mot-
svarar bilagan i fråga. 

Artikel 19 har ändrats. Medlemsstaterna 
ska enligt artikel 19.1 se till att alla tillhan-
dahållare av posttjänster har förfaranden som 
är öppna för insyn, enkla och föga kostsam-
ma för handläggning av postanvändarnas kla-
gomål, i synnerhet när det gäller förlust, stöld 
eller skada eller när kvalitetsnormerna för 
tjänsterna inte följs. Till dessa hör också för-
faranden för att fastställa ansvaret i de fall 
där mer än en operatör är inblandad. Artikeln 
påverkar dock inte tillämpliga internationella 
och nationella bestämmelser om kompensa-
tionsordningar. 

Enligt den ändrade artikel 19.1 andra 
stycket ska medlemsstaterna besluta om åt-
gärder för att säkerställa att de förfaranden 
som anges i första stycket gör det möjligt att 
lösa tvister på ett rättvist sätt och inom rimlig 
tid och att, i befogade fall, tillämpa ett sy-
stem för återbetalning och/eller ersättning. 
Medlemsstaterna ska uppmuntra till att ut-
veckla oavhängiga system utanför domstol 
för att lösa tvister mellan tillhandahållare och 
användare av posttjänster. 

Enligt ändrade artikel 19.2 ska medlems-
staterna säkerställa att användarna, enskilt el-
ler, om nationell lag tillåter detta, tillsam-
mans med användar- och/eller konsumentor-
ganisationer, får vända sig till den behöriga 
nationella myndigheten i de fall där använ-
darnas klagomål mot företag som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster inte har 
lösts på ett tillfredsställande sätt. Artikeln 
påverkar dock inte tillämpliga internationella 
och nationella bestämmelser om kompensa-
tionsordningar. 

Enligt ändrade artikel 19.2 andra stycket 
ska medlemsstaterna i enlighet med artikel 
16 se till att tillhandahållare av samhällsom-
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fattande tjänster, och i förekommande fall 
även företag som tillhandahåller tjänster 
inom tillämpningsområdet för samhällsom-
fattande tjänster, tillsammans med den årliga 
rapporten om kontroll av utförandet, offent-
liggör uppgifter om antalet klagomål och det 
sätt på vilket de har behandlats. 

Artikel 21.2 har ändrats. I artikeln ingår en 
hänvisning till rådets beslut 1999/468/EG om 
de förfaranden som ska tillämpas vid utövan-
det av kommissionens genomförandebefo-
genheter och till de förfaranden som ingår i 
artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7, med beaktan-
de av bestämmelserna i artikel 8 i det beslu-
tet. Dessa förfaranden i beslutet ska tillämpas 
i de situationer som avses i artikel 21 i direk-
tivet. Förfarandet ska tillämpas när kvalitets-
normerna i framtiden anpassas enligt artikel 
16 till den tekniska utvecklingen eller till 
marknadens utveckling samt när utförandet 
av kvalitetsnormen bedöms enligt artikel 16. 
I artikel 21 har stycke 3 strukits. 

Artikel 22 har ändrats. I artikeln ingår be-
stämmelser om den nationella tillsynsmyn-
digheten och enligt artikeln ska varje med-
lemsstat utse för postsektorn en nationell till-
synsmyndighet som är juridiskt åtskild och 
verksamhetsmässigt oberoende av postopera-
törerna. De medlemsstater som ännu äger 
tillhandahållaren av posttjänsterna eller som 
har bestämmanderätt över den ska säkerställa 
att tillsynsfunktionerna och de funktioner 
som hänför sig till äganderätten eller be-
stämmanderätten effektivt och strukturellt 
skiljs åt från varandra. Medlemsstaterna ska 
informera kommissionen om vilka nationella 
tillsynsmyndigheter de har utsett för att utfö-
ra de uppgifter som härrör från detta direktiv. 

Enligt den ändrade artikel 22.1 andra 
stycket ska medlemsstaterna i lätt åtkomlig 
form offentliggöra de uppgifter som ska utfö-
ras av de nationella regleringsmyndigheterna, 
i synnerhet när sådana uppgifter ges till fler 
än ett organ. I frågor av gemensamt intresse 
ska medlemsstaterna i förekommande fall se 
till att dessa myndigheter och nationella 
myndigheter som är ansvariga för genomfö-
randet av konkurrenslagstiftning och konsu-
mentskyddslagstiftning samråder och samar-
betar. 

Enligt den ändrade artikel 22.2 ska de na-
tionella tillsynsmyndigheterna ha som sär-
skild uppgift att säkerställa att de skyldighe-
ter som härrör från detta direktiv iakttas, sär-
skilt genom att inrätta övervaknings- och till-
synsförfaranden för att garantera tillhanda-
hållandet av samhällsomfattande tjänster. De 
kan även ha till uppgift att säkerställa över-
ensstämmelse med konkurrensreglerna inom 
postsektorn. Enligt den ändrade artikel 22.2 
andra stycket ska de nationella tillsynsmyn-
digheterna arbeta i nära samråd och erbjuda 
ömsesidigt bistånd för att underlätta tillämp-
ningen av detta direktiv inom lämpliga be-
fintliga organ. 

Enligt den ändrade artikel 22.3 ska med-
lemsstaterna säkerställa att det på nationell 
nivå finns fungerande system enligt vilka 
varje användare eller tillhandahållare av 
posttjänster som berörs av ett beslut av en na-
tionell tillsynsmyndighet har rätt att överkla-
ga beslutet till en instans som är oberoende 
av de berörda parterna. I väntan på utgången 
av ett sådant överklagande ska den nationella 
tillsynsmyndighetens beslut fortsätta att gäl-
la, såvida inte överklagandeinstansen beslu-
tar annorlunda. 

Till direktivet har fogats en ny artikel 22 a, 
som gäller skyldighet för dem som tillhanda-
håller posttjänster och för de nationella till-
synsmyndigheterna att tillhandahålla uppgif-
ter. Enligt artikel 22 a.1 ska medlemsstaterna 
se till att tillhandahållare av posttjänster till-
handahåller alla uppgifter särskilt till de na-
tionella tillsynsmyndigheterna, inklusive 
ekonomiska uppgifter och uppgifter om till-
handahållandet av samhällsomfattande tjäns-
ter. Uppgifterna ska tillhandahållas i synner-
het för klart definierade statistiska syften och 
för att de nationella tillsynsmyndigheterna 
ska kunna säkerställa överensstämmelse med 
direktivets bestämmelser eller med beslut i 
enlighet med detta. 

Tillhandahållare av posttjänster ska på be-
gäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål 
och, när det är nödvändigt, med beaktande av 
sekretessen, inom de tidsramar och på den 
detaljnivå som den nationella tillsynsmyn-
digheten anger.  De uppgifter som den natio-
nella tillsynsmyndigheten begär ska stå i 
proportion till fullgörandet av dess uppdrag. 
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Den nationella tillsynsmyndigheten ska re-
dovisa de skäl som motiverar dess begäran 
om uppgifter. Medlemsstaterna ska säkerstäl-
la att de nationella regleringsmyndigheterna 
på begäran tillhandahåller kommissionen så-
dana nödvändiga och relevanta uppgifter som 
den behöver för att utföra de uppgifter som 
följer av detta direktiv. Om uppgifterna av en 
nationell regleringsmyndighet betraktas som 
konfidentiell i enlighet med gemenskapslag-
stiftning och nationell lagstiftning om affärs-
hemligheter, ska kommissionen och de be-
rörda tillsynsmyndigheterna behålla denna 
sekretess. 

Artikel 23 har ändrats och enligt den ger 
kommissionen Europaparlamentet och rådet 
en rapport om tillämpningen av direktivet 
vart fjärde år och för första gången senast 
den 31 december 2013. I rapporten ska ingå 
relevant information om utvecklingen inom 
sektorn, i synnerhet beträffande de ekono-
miska, sociala och tekniska aspekterna samt 
sysselsättningsmönster, samt om tjänsternas 
kvalitet. Rapporten ska, om det är lämpligt, 
åtföljas av förslag till Europaparlamentet och 
rådet. 

Till direktivet har fogats en ny artikel 23 a 
enligt vilken kommissionen ska bistå med-
lemsstaterna vid genomförande av direktivet, 
bl.a. med riktlinjer för hur nettokostnaderna 
för de samhällsomfattande tjänsterna ska be-
räknas. 

Till direktivet har fogats en ny bilaga 1 
som innehåller anvisningar för beräkning av 
eventuella nettokostnader. I del A i bilagan, 
som gäller definitionen av skyldigheterna att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, 
konstateras att skyldigheter att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster syftar på de 
skyldigheter nämnda i artikel 3 som en med-
lemsstat har ålagt en tillhandahållare av post-
tjänster och som rör tillhandahållandet av en 
posttjänst inom ett angivet geografiskt områ-
de tillsammans med, där så är nödvändigt, 
enhetliga priser inom detta geografiska om-
råde för tillhandahållandet av den tjänsten el-
ler av vissa kostnadsfria tjänster för blinda 
och synskadade personer. I dessa skyldighe-
ter kan bl.a. ingå antalet leveransdagar som 
överstiger de leveransdagar som fastställs i 
detta direktiv, tillgänglighet beträffande in-

lämningsställena för att fullgöra skyldighe-
terna att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster, rimliga avgifter för de samhällsom-
fattande tjänsterna, enhetliga priser för de 
samhällsomfattande tjänsterna samt tillhan-
dahållande av vissa kostnadsfria tjänster för 
blinda och synskadade personer. 

I del B ingår bestämmelser om beräkningen 
av nettokostnaderna. Enligt del B ska de na-
tionella tillsynsmyndigheterna överväga alla 
möjligheter att erbjuda tillhandahållare av 
posttjänster tillräckliga incitament för att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster på ett 
kostnadseffektivt sätt.    Nettokostnaderna för 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster är sådana kostnader som 
hänför sig till och som behövs för samhälls-
omfattande tjänster. Nettokostnaderna för de 
skyldigheter som följer av tillhandahållandet 
av samhällsomfattande tjänster ska räknas ut 
som en skillnad mellan de nettokostnader 
som den utsedda tillhandahållaren av sam-
hällsomfattande tjänster förorsakas å ena si-
dan av verksamheten inom skyldigheterna att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
och å andra sidan av den verksamhet som 
inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. 
I uträkningen ska beaktas alla andra faktorer 
som påverkar situationen, också all den im-
materiella fördel och marknadsfördel, rätten 
till rimlig vinst och sporrar till att eftersträva 
ökad kostnadseffektivitet som postföretaget 
får av skyldigheten att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster. Ansträngningar ska 
göras för en korrekt bedömning av de kost-
nader som en utsedd tillhandahållare av sam-
hällsomfattande tjänster skulle ha valt att 
undvika om skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster inte hade förele-
gat. Vid uträkningen av nettokostnaderna ska 
beaktas de fördelar som den operatör som 
tillhandahåller de samhällsomfattande tjäns-
terna fått, även de immateriella fördelarna. 

Uträkningen ska grunda sig på kostnader 
som för det första uppstår som delar av indi-
vidualiserade tjänster, om dessa tjänster en-
dast kan tillhandahållas med förlust eller till 
kostnader som avviker från normala kom-
mersiella villkor. I denna kategori får ingå 
tjänstekomponenter såsom de tjänster som 
definieras i del A. För det andra ska uträk-
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ningen grunda sig på kostnader för service 
till vissa användare eller användargrupper, 
om de bara kan tillhandahållas tjänster på 
förlust eller till kostnader som avviker från 
vanliga kommersiella villkor, när de kostna-
der beaktas som orsakas av tillhandahållan-
det av vissa tjänster, intäkterna som upp-
kommit av dem och enhetliga priser. Till 
denna kostnadsklass hör de användare eller 
användargrupper till vilka en kommersiell 
aktör fri från skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster inte skulle till-
handahålla posttjänster. 

Nettokostnaderna för vissa delar av skyl-
digheten att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster räknas ut separat för att inte even-
tuella direkta eller indirekta fördelar och 
kostnader ska räknas två gånger. Den hel-
hetskostnad som skyldigheterna att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster orsakar ut-
sedda tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster ska räknas ut så att de nettokostnader 
som orsakas av de särskilda delfaktorerna av 
skyldigheterna att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster räknas i hop och alla imma-
teriella fördelar beaktas. De nationella till-
synsmyndigheterna ansvarar för granskning-
en av nettokostnaderna. Tillhandahållarna av 
samhällsomfattande tjänster ska samarbeta 
med den nationella tillsynsmyndigheten så 
att den kan granska nettokostnaderna. 

Del C gäller täckning av eventuella netto-
kostnader för skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Täckning eller 
finansiering av eventuella nettokostnader för 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster kan innebära att utsedda till-
handahållare av samhällsomfattande tjänster 
ska ersättas för de tjänster de tillhandahåller 
på icke-kommersiella villkor. Eftersom sådan 
ersättning innebär finansiella överföringar 
måste medlemsstaterna säkerställa att dessa 
görs på ett objektivt, öppet redovisat, icke-
diskriminerande och proportionellt sätt. Detta 
innebär att överföringarna medför minsta 
möjliga snedvridning av konkurrensen och 
efterfrågan från användarna. Ett fördelnings-
system som grundar sig på den fond som an-
ges i artikel 7.4 bör använda en metod för att 
samla in bidragen som är öppen och neutral 
och som undviker att bidrag påförs företagen 

både på utgifts- och intäktssidan. Det obero-
ende organ som förvaltar fonden ska ansvara 
för att samla in bidrag från företag som be-
döms vara skyldiga att bidra till nettokostna-
den för skyldigheten att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster i medlemsstaten. 
Detta organ ska även övervaka överföringen 
av summor som ska betalas till företag som 
är berättigade till ersättning från fonden. 

Bilaga 2 som bestämmer kvalitetsnormer 
för gränsöverskridande postbefordran inom 
gemenskapen har inte ändrats innehållsmäs-
sigt, men dess numrering har ändrat. 
 
EG-kommissionens officiella anmärkning 
 

Europeiska gemenskapens kommission har 
i sin officiella anmärkning (ärende 
2009/2148, 25.6.2009) ifrågasatt om den nu-
varande lagen om posttjänster och lagen om 
avgift för tryggande av postförmedling i 
glesbygden motsvarar kraven i gemenskaps-
rätten, i synnerhet i postdirektivet 97/67/EG.  

Enligt kommissionens anmärkning är det 
problematiskt att koncessionsförfarandet i 6 
§ i lagen om posttjänster möjliggör att över-
lappande skyldigheter gällande samhällsom-
fattande tjänster kan åläggas även andra än 
Itella Abp. Till koncessionskraven hör bl.a. 
tryggande av samhällsomfattande tjänster på 
hela Finlands område eller på ett område 
därav och att ha minst ett verksamhetsställe i 
varje kommun. Koncession kan också bevil-
jas för bedrivande av begränsad postverk-
samhet. Problemet med de begränsade kon-
cessionerna består i att koncessionshavaren 
är skyldig att betala avgiften för tryggandet 
av postförmedling i glesbygden på grundval 
av befolkningstätheten på koncessionsområ-
det. 

Enligt kommissionen finns det inga grun-
der i postdirektivet som skulle berättiga så-
dana begränsningar i marknadsetableringen 
och i utbudet av tjänster och kommissionen 
anser inte att de krav är nödvändiga som 
ställs sådana nya marknadsaktörer som vill 
tillhandahålla posttjänster som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna. Den konces-
sion som beviljats den utsedda operatören 
Itella Abp och villkoren i den garanterar 
samhällsomfattande tjänster på hela Finlands 
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område.  Därför har den skyldighet som 
ålagts medlemsstaterna att säkerställa till-
handahållandet av samhällsomfattande tjäns-
ter fyllts. Eftersom samhällsomfattande tjäns-
ter redan tillhandahålls på hela Finlands om-
råde, finns det inga objektiva grunder för att 
ålägga överlappande krav i fråga om de sam-
hällsomfattande tjänsterna till fler än till en 
tillhandahållare av posttjänster. 

Enligt kommissionen har det inte visats att 
de krav som ställs i lagen om posttjänster 
skulle vara i rätt proportion till ett eventuellt 
lagligt syfte. För att kunna uppfylla kraven i 
koncessionen ska nya marknadsaktörer enligt 
kommissionen på en mycket kort tid skapa 
ett likadant landsomfattande postutdelnings-
nät som Itella Abp har eller betala en särskild 
på omsättningen baserad avgift som grundar 
sig på befolkningstätheten inom det admi-
nistrativa området där tjänster ska tillhanda-
hållas. 

Kommissionen anser att lagen om post-
tjänster och lagen om avgift för tryggande av 
postförmedling i glesbygden tillsammans 
skapar ett marknadshinder för marknadsaktö-
rer som bedriver postverksamhet som ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna. Dessa 
koncessionskrav hindrar marknadsetablering 
eller försvårar den storligen. Samtidigt hind-
rar de att posttjänster utvecklas utifrån efter-
frågan och utbud. På dessa grunder har 
kommissionen ansett att lagen om posttjäns-
ter, i synnerhet dess 4 och 6 §, tillsammans 
med 2 § i lagen om avgift för tryggande av 
postförmedling i glesbygden strider mot arti-
kel 56 i fördraget om Europeiska unionens 
funktion och artikel 9 i postdirektivet. 
 
Tillämpningen av mervärdesskattedirektivet 
 

I Finlands mervärdesskattelagstiftning in-
går inga särskilda bestämmelser om mervär-
desbeskattningen av posttjänster. I Finland 
anses posttjänster utgöra varutransport och 
på dem tillämpas den allmänna mervärdes-
skattesatsen på 23 procent. 

Enligt artikel 132.1 a i mervärdesskattedi-
rektivet (2006/112/EG) ska medlemsstaterna 
undanta från skatteplikt tjänster och därmed 
förenade varuleveranser som tillhandahålls 
av det offentliga postväsendet, med undantag 

för persontransporter och telekommunika-
tionstjänster. I Finland har mervärdesskatte-
direktivet tolkats så att det i landet inte finns 
sådan offentlig posttjänst som avses i direkti-
vet.  

Europeiska gemenskapens domstol avgav 
den 23 april 2009 domen C357/07 (TNT Post 
UK Ltd) om tillämpningsområdet för den 
skattefrihetsbestämmelse som tillämpas på 
offentliga postverks tjänster. I sin dom ansåg 
domstolen att som ett i mervärdesskattedirek-
tivet avsett offentligt postväsen ska anses 
varje aktör som oavsett av om det är offent-
ligt eller privat förbinder sig att tillhandahålla 
tjänster som motsvarar befolkningens centra-
la behov och således i praktiken sköter de 
samhällsomfattande tjänster som definieras i 
artikel 3 i postdirektivet 97/67 på medlems-
statens område helt eller delvis. 

Enligt Europeiska gemenskapens domstols 
motivering ska befrielsen enligt artikel 132.1 
a i mervärdesskattedirektivet tolkas både 
snävt och i enlighet med det syfte som efter-
strävas i bestämmelsen. Sådana prestationer 
ska anses vara tjänsteprestationer som ska 
undantas skatteplikt och till dem anknutna 
varuleveranser som det offentliga postväsen-
det utför i denna egenskap, dvs. i egenskap 
av en sådan aktör som förbinder sig att i 
medlemsstaten helt eller delvis sköta de sam-
hällsomfattande tjänsterna. På grund av de 
skyldigheter som baserar sig på villkoren i 
koncessionen för den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster och de skyldig-
heter som hänför sig till tillhandahållarens 
ställning, utför en sådan aktör sin posttjänst 
inom ramen för en rättslig reglering som av-
sevärt avviker från den reglering enligt vil-
ken andra slags aktörer utför sina posttjäns-
ter. 
 
2.2.2 Världspostkonventionen 

Finland anslöt sig år 1967 till Världspostfö-
reningens (UPU:s) konstitution, som därefter 
har kompletterats genom tilläggsavtal med 
bland annat gemensamma regler om posttra-
fik. I konstitutionen ingår de grundläggande 
bestämmelserna om Världspostföreningen. 
Konstitutionen har ändrats genom sju 
tilläggsprotokoll (FördrS 31/1972, 72/1978, 
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52/1986, 69/1991, 87/1995, 72/2000 och 
12/2007). Världspostföreningens allmänna 
reglemente innehåller bestämmelser om 
Världspostföreningens verksamhet och om 
tillämpningen av konstitutionen. Världspost-
konventionen och föreningens expeditions-
reglementen innehåller de allmänna reglerna 
för internationell posttrafik och bestämmel-
serna om befordran av brevpost och postpa-
ket. 

Världspostföreningens konstitution och 
Världspostkonventionen jämte expeditions-
reglementen är de mest betydande av de in-
ternationella fördrag på postområdet som är 
bindande för Finland. Världspostkonventio-
nen av år 2004 har godkänts av riksdagen 
och de bestämmelser i världspostkonventio-
nen som hör till området för lagstiftningen 
satts i kraft genom en lag av den 22 decem-
ber 2006 (1364/2006). De bestämmelser i 
konventionen som inte hör till området för 
lagstiftningen samt det samtidigt upprättade 
sjunde tilläggsprotokollet till världspostkon-
stitutionen, konventionens slutprotokoll och 
allmänna reglemente har satts i kraft på för-
ordningsnivå genom förordningar av republi-
kens president av den 2 mars 2007 (226/2007 
och 227/2007). 

Finland, såsom en självständig stat, inklu-
sive Åland, anslöt sig till Världspostföre-
ningen den 12 februari 1918. Föreningen har 
från och med 1948 varit ett av de äldsta 
fackorganen inom Förenta nationerna. Före-
ningen har som syfte och uppdrag att främja 
en hållbar utveckling av globala, högklassi-
ga, effektiva och lättillgängliga posttjänster. 
Världspostföreningen har 191 medlemsstater. 
Föreningens högsta beslutande organ är kon-
gressen, som består av representanter för fö-
reningens medlemsländer och som samman-
träder med fem års mellanrum. Världspostfö-
reningens 24:e kongress hölls i Genève. De 
ändringar i konventionen som godkändes där 
undertecknades den 12 augusti 2008. I expe-
ditionsreglementena ingår tekniska anvis-
ningar om tillämpning av avtalen i fråga om 
brev- och paketpost. Om ändringar i avtalen 
beslutar, med fullmakt av kongressen, rådgi-
vande kommissionen för postala utredningar, 
där 40 medlemsstaters postoperatörer är före-
trädda. Vid kongressen i Genève underteck-

nades för Finland det åttonde tilläggsproto-
kollet till Världspostföreningens konstitution, 
det första tilläggsprotokollet till Världspost-
föreningens allmänna reglemente samt den 
ändrade världspostkonventionen. Av dessa 
innehåller endast konventionen bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen. 

Enligt artikel 26 i Världspostföreningens 
konstitution ska medlemsstaterna snarast 
möjligt tillställa internationella byråns gene-
raldirektör ratifikations- och godkännandein-
strumenten i fråga om föreningens akter, i 
detta fall det åttonde tilläggsprotokollet till 
konstitutionen, det allmänna reglementet och 
konventionen jämte slutprotokoll. 
 
2.2.3 Den internationella utvecklingen och 
lagstiftningen i utlandet 

 
Den internationella jämförelse av lagstift-

ningen som framförs i detta avsnitt grundar 
sig i huvudsak på två undersökningar som 
kommunikationsministeriet lät utföra som-
maren 2009 om postlagstiftningen i Sverige 
och om postlagstiftningen i sex andra länder i 
Europa. Sättande i kraft av det nya direktivet 
har inte slutförts i EU:s medlemsländer. I 
detta skede finns det ännu inte exakta uppgif-
ter om hur de olika länderna planerar att sätta 
i kraft de ändringar i den nationella lagstift-
ningen som direktivet förutsätter eller hurda-
na mer exakta policybeslut EU:s kommission 
har i fråga om sättande i kraft av direktivet. 
 
Sverige 
 
Marknadsläget 
 

I Sverige slopades monopolet för förmed-
ling av brev redan 1993 och statens postverk 
bolagiserades till Posten AB. Efter liberalise-
ringen av marknaden har ca 100 företag be-
drivit koncessionspliktig postverksamhet. I 
oktober 2008 fanns ca 30 aktiva aktörer. Pos-
ten AB hade 2007 ca 90 procent av brev-
marknadens totala volym. Samtidigt var den 
största konkurrenten Bring City Mails andel 
av breven ca 9 procent. Bring City Mail ver-
kar bl.a. på marknaden för 2 klass massut-
delningar där dess regionala omfattning har 
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utbrett sig från Stockholms område till att 
täcka 54 procent av alla svenska hushåll. De 
totala mängderna av brevförsändelser har 
gått ned under de senaste decennierna. Små 
postaktörer bedriver postverksamhet ofta vid 
sidan om annan utdelningsverksamhet. Enligt 
tillsynsmyndigheten för postverksamhet är de 
lokala aktörerna inte tillräckligt stora för att 
hota Posten AB:s ställning på marknaden för 
brevförsändelser och den enda instans som 
verkligen konkurrerar med den är City Mail.  

Den mest betydande enskilda ändringen i 
postverksamheten på senaste tid är samman-
slagningen av Sveriges och Danmarks poster. 
Posten AB och det danska Post Danmark A/S 
gick officiellt samman till Posten Norden AB 
i juni 2009. Svenska staten äger 60 procent i 
Posten Norden AB och danska staten äger 40 
procent. Europeiska kommissionen godkände 
företagsköpet i april 2009. Förutsättningen 
för godkännandet var bl.a. att de sammangå-
ende företagens marknadsandel på den dans-
ka företagspaketmarknaden sänks. På mark-
naden för brevförsändelser fortsätter företa-
gen fortfarande sin verksamhet under de be-
kanta namnen Posten och Post Danmark i en-
lighet med de nationella bestämmelserna.  

Konkurrensen på paketmarknaden är 
mångsidig. Posten AB har dock fortfarande 
ca 70 procent av andelen företagspaket och 
en betydligt större andel än denna i fråga om 
pakettjänster för konsumenter. Konkurrensen 
ökar dock och t.ex. det tyska företaget DHL 
har börjat konkurrera med Posten om privat-
kunder genom att inleda ett samarbete med 
ICA-dagligvaruhandelskedjan. 
 
Lagstiftning och myndigheterna 
 

I Sverige regleras postverksamheten genom 
postlagen (2010:1045) och postförordningen 
som utfärdats med stöd av den. Den nya 
postlagen trädde i kraft den 1 september 
2010. Ytterligare villkoren framgås av en 
koncession (ett tillstånd) att bedriva post-
verksamhet. Post- och telestyrelsen (PTS) är 
tillsynsmyndigheten och har i uppgift att ut-
öva tillsyn över postbranschen, i synnerhet 
huruvida utbudet av posttjänster motsvarar 
behoven i samhället. Vidare utövar PTS till-
syn över kvalitetskraven för de samhällsom-

fattande tjänsterna och att de samhällsomfat-
tande tjänsterna har rimliga och kostnadsori-
enterade priser. För vissa posttjänster anges 
också de högsta tillåtna prishöjningarna. PTS 
beviljar koncessionerna och fattar beslut om 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande posttjänster samt den ska utöva tillsyn 
över iakttagande av postlagen, postförord-
ningen och bestämmelserna i koncessionerna 
i fråga om alla postaktörer. I detta syfte har 
PTS rätt att på begäran få de uppgifter och 
dokument den behöver. Dessutom har PTS 
rätt att tillträda områden och utrymmen där 
den verksamhet som utgör föremålet för till-
synen bedrivs. PTS har behörighet att ålägga 
föremålen för tillsynen att iaktta lag och be-
stämmelser utfärdade med stöd av lagen vid 
vite eller vid äventyr att koncessionen åter-
kallas.  
 
De samhällsomfattande tjänsternas räckvidd 
 

De samhällsomfattande tjänsterna har i 1 § 
i postlagen definierats som en posttjänst som 
ska finnas i hela landet, som är av god kvali-
tet och som innebär att alla användare kan ta 
emot och sända postförsändelser till rimliga 
pris. Postförsändelse definieras som en 
adresserad försändelse som väger högst 20 
kilogram och som överlämnas en tillhanda-
hållare av posttjänster. I 3 kapitel 1 § före-
skrivs det närmare om den samhällsomfat-
tande posttjänstens omfattning. Den sam-
hällsomfattande posttjänsten ska uppfylla 
bland annat kraven att insamla och utdela 
postförsändelser fem dagar i veckan, att ha 
möjligheten att skicka försäkrade och re-
kommenderade försändelser, att postförsän-
delser ska befordras till enhetliga pris samt 
att beakta användarnas behov i fråga om 
verksamhetställen.  

Kvalitetsnormen för de samhällsomfattande 
tjänsterna samt dess mer detaljerad omfatt-
ning har definierats i postförordningen och i 
koncessionsvillkoren för Posten AB. Sådana 
ärenden är till exempel vilka tjänster ska ingå 
i den samhällsomfattande posttjänsten, un-
dantag från utdelning fem dagar i veckan 
samt kvalitetsnormen. Enligt koncessions-
villkoren för Posten AB omfattar de  sam-
hällsomfattande tjänsterna postförsändelserna 
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upp till 20 kilogram. Undantag från utdelning 
fem dagar i veckan kan göras på grund av 
geografiska förhållanden som PTS definierar 
och år 2007 gällde denna möjlighet 969 hus-
håll. Enligt kvalitetsnormen för de samhälls-
omfattande tjänsterna ska 85 procent delas ut 
den följande arbetsdagen och åtminstone 97 
procent under loppet av den tredje arbetsda-
gen. 
  
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och koncessio-
nerna 
 

Koncession krävs av de aktörer som bedri-
ver avgiftsbelagd förmedling av brev (insam-
ling, sortering, transport och utdelning)  i en-
lighet med en regelbunden tidtabell. Ett brev 
har i 1 kapitel 2 § i postlagen definierats som 
en försändelse som är adresserad till adressa-
ten, som inneslutits i ett kuvert eller motsva-
rande och som väger högst två kilogram. En-
ligt PTS:s tolkning hör till den koncessions-
pliktiga postverksamheten också utdelning av 
adresserade postkort, tidningar och tidskrif-
ter, kataloger samt böcker. Utdelning av pa-
ket som väger över två kilogram är således 
inte koncessionspliktig postverksamhet, vars 
begrepp således till denna del är snävare än 
vad som hör till de tjänster som ska tillhan-
dahållas som samhällsomfattande tjänster. I 
Sverige har skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster ålagts Posten 
AB genom koncession som gäller från den 1 
oktober 2010. 
 
Finansieringen av de samhällsomfattande 
tjänsterna 
 

I Sverige har det inte föreskrivits om någon 
särskild kompensationsmekanism för ersätt-
ning av de kostnader som uppstår av skyl-
digheten att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster. Detta grundar sig på svenska re-
geringens ställningstagande i förarbetena till 
postlagen, att för tillfället finns det ingen sär-
skilt anledning att finansiera de samhällsom-
fattande tjänsterna. Regeringen ska noggrant 
följa med postverksamhets utveckling i fråga. 
Staten ansvarar dock i enlighet med konces-
sionsvillkoren för sådana kostnader som för-

anleds av vissa åldrings- och handikapptjäns-
ter. Till dessa särskilda tjänster hör bl.a. de 
tilläggstjänster på landsbygden som postutde-
laren tillhandahåller åldringar och handikap-
pade samt leverans av ljudkassetter och lik-
nande tilläggsutrustning till synskadade. Till 
sina kostnader var dessa år 2007 i storleks-
klass av ca 34,8 och 31,7 miljoner kronor. 
 
Tillgång till postnätet 
 

Enligt Sveriges postlag är en tillståndsha-
vare skyldig att möjliggöra att försändelser 
som befordrats av andra tillståndshavare kan 
nå de anläggningar för postöverlämning till 
adressater som tillståndshavaren innehar. 
Villkoren ska vara rättvisa, opartiska och 
icke-diskriminerande. Vidare ansvarar till-
handahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna för förvaltandet av postnummersy-
stemet och den ska på begäran ställa till 
andra koncessionshavares förfogan postnum-
ren till postlådor och postboxar inom ett visst 
postnummerområde. En tillståndshavare ska 
också se till att postförsändelser av en annan 
tillståndshavare eftersandas utanför den and-
re tillståndshavarens utdelningsområde. Vill-
koren för detta ska vara skäliga, konkurrens-
neutrala samt icke-diskriminerande. PTS ska 
vid utförandet av sina tillsynsuppgifter fästa 
särskild uppmärksamhet vid att koncessions-
havarna kommer överens sinsemellan om be-
fordran av post från ett postföretag till ett an-
nat och vid behov ska PTS verka som medla-
re i tvister som gäller detta.  
 
Prissättning och kostnadsredovisning 
 

Enligt postlagen ska enskilda brevförsän-
delser prissättas på ett enhetligt sätt. Prissätt-
ningen av den samhällsomfattande posttjäns-
ten ska vara rimlig, öppen för insyn och 
kostnadsorienterad samt främja ett effektivt 
tillhandahållande av tjänsten. Trots det som 
nämnts ovan är enskilda prisavtal som till-
handahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna erbjuder tillåtna. Enligt Posten 
AB:s koncession gäller skyldigheten att an-
vända kostnadsorienterad prissättning endast 
de tjänster som den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster tillhandahåller med 
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stöd av åläggandet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster. 

I den nya postlagen samt postförordningen 
föreskrivs det om prissättning, kostnadsför-
delning samt redovisning enligt bestämmel-
ser av det tredje postdirektivet. Ytterligare 
villkoren framgås av Posten AB:s konces-
sion. I lagen finns det också en befogenhet 
att meddela föreskrifter om att priser för 
tjänster som omfattas av den samhällsomfat-
tande posttjänsten in te får överstiga vissa ni-
våer. I postförordningen förbjuds höjningar 
av avgifterna mer än ändringen i konsument-
prisindexet för enskilda försändelser som in-
går i de samhällsomfattande tjänsterna och 
som väger högst 500 gram.  
 
Förfaranden för överklagande 
 

Tillståndshavaren ska upprätthålla snabba 
och förmånliga förfarande för att avgöra kla-
gomål. Tillhandahållaren av samhällsomfat-
tande tjänster ska hålla villkoren för de sam-
hällsomfattande tjänsterna allmänt tillgängli-
ga, samt årligen publicera uppgifter om anta-
let klagomål samt om hur de har skötts. I 
postförordningen samt i postföretagets on-
cessionsvillkor har förfarandet för behand-
ling av klagomål preciserats.  
 
Danmark 
 
Marknadsläget 
 

Post Danmarks konkurrenter har i Dan-
mark fått fotfäste på området för de liberali-
serade tjänsterna, såsom kurir- och express-
brevförsändelser, logistiktjänster och tillhan-
dahållande av direktutdelning av oadressera-
de försändelser. Dessutom har CityMail 
Danmark A/S blivit en betydande konkurrent 
i fråga om utdelning av adresserad post. Bo-
laget ägs av Posten Norge och inledde sin 
verksamhet i Danmark 2007, men drog sig 
dock tillbaka från marknaden vid utgången 
av 2009.  

I Danmark hör implementeringen av det 
tredje postdirektivet till regeringens lagstift-
ningsprogram för detta år. Den nya lagen 
torde träda i kraft vid ingången av 2011.  Det 
har förts mycket diskussion om liberalise-

ringen av postmarknaden. I synnerhet har 
övergången till utdelning fem dagar i veckan 
och tidningarnas roll som en del av postverk-
samheten lyfts fram.  
 
Lagstiftning och myndigheterna 
 

Bedrivande av postverksamhet regleras i 
lagen om postbefordran (Lov om postbeford-
ring). Tillsynen över postverksamheten ut-
övas i Danmark av vägsäkerhets- och trafik-
styrelsen (Færdselsstyrelse) som är ett själv-
ständigt administrativt organ underordnat tra-
fikministeriet. Till myndighetens behörighet 
hör beslut om de mest betydande reglerings-
frågorma, inklusive beslut om utdelningsfre-
kvens för samhällsomfattande tjänster, vikt-
gränser för paket som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna, det reserverade området, 
förutsättningarna för registrering som postak-
tör, prissättning och servicenivå. Vissa av re-
gleringsuppgifterna hör dock till den natio-
nella konkurrensmyndigheten (Konkurren-
cestyrelsen, KS). De viktigaste uppgifterna 
för den är bedömningen av om prissättningen 
är kostnadsorienterad och bedömningen av 
om de specialavgifter som tillhandahållaren 
av de samhällsomfattande tjänsterna använ-
der är transparenta, icke-diskriminerande och 
kostnadsorienterade. 

I maj 2010 slöt den danska regeringen och 
den största delen av riksdagens partier ett po-
litiskt avtal om tryggande av samhällsomfat-
tande tjänster på den liberaliserade markna-
den. Den nya lagstiftningen ska presenteras 
till den danska riksdagen i oktober 2010. 
 
De samhällsomfattande tjänsternas räckvid 
 

Tillsynsmyndigheten kan i samband med 
åläggandet av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster bevilja tillhan-
dahållaren av de samhällsomfattande tjäns-
terna ensamrätt att tillhandahålla vissa post-
tjänster. Nominellt är det fråga om en kon-
cession som beviljats Post Danmark A/S men 
eftersom bedrivande av postverksamhet inte i 
och för sig förutsätter koncession är det i 
praktiken fråga om en skyldighet att tillhan-
dahålla samhällsomfattande tjänster mot vil-
ken Post Danmark på ett sätt som möjliggörs 
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i 2 § beviljats ensamrätt till vissa tjänster. 
Till de samhällsomfattande tjänsterna hör en-
ligt Post Danmarks koncession utdelning av 
adresserade brevförsändelser som väger 
högst två kilogram, utdelning av andra adres-
serade enhetliga trycksaker som väger högst 
två kilogram, utdelning av tidningar som ut-
kommer varje dag, en gång i veckan eller en 
gång i månaden som väger högst två kilo-
gram, utdelning av adresserade postpaket 
som väger högst 20 kilogram samt vissa 
postförsändelser som är avsedda för synska-
dade. Till skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster hör insamling, 
sortering, transport och utdelning av försän-
delser. Tjänster för rekommenderade och för-
säkrade försändelser ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna. 

Enligt Post Danmarks koncession ska den 
säkerställa alla användare posttjänster av god 
kvalitet och till ett rimligt pris. Försändelser 
som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
ska delas ut minst en gång per dag sex dagar 
i veckan förutom undantagna dagar. För brev 
i A-klassen är kvalitetsnormen för tjänsten 
utdelning den följande postdagen som följer 
dagen för postningen, för brev i B-klassen 
inom tre postdagar från postningen, eller fyra 
dagar om avsändningsdagen är en torsdag el-
ler fredag. Bestämmelsen om leveranssäker-
heten har två led. Kravet är att minst 93 pro-
cent av försändelserna delas ut enligt tidta-
bellen, men målnivån för att uppfylla kvali-
tetsnormen är 95 procent. I varje kommun 
ska det finnas minst ett verksamhetsställe. I 
byar med minst 5 000 invånare ska det finnas 
minst ett verksamhetsställe som tillhandahål-
ler hela tjänstesortimentet. Dessutom ingår 
det i koncessionen närmare bestämmelser om 
stängning av befintliga verksamhetsställen. 

Post Danmark har ensamrätt att förmedla 
adresserade brev i Danmark, inbegripet för-
medling av brev som sänts till Danmark från 
utlandet. Från 2005 har denna ensamrätt be-
gränsats till att gälla förmedling av brev som 
väger högst 50 gram och vars avgift är högst 
2,5 gånger grundtaxan för inrikesbrev. I den 
danska postlagen har det särskilt föreskrivits 
om vissa tjänster som inte kan reserveras. 
Sådana tjänster är utdelning av adresserade 
kataloger, broschyrer, reklamblad och lik-

nande, kurirpost samt adresserade brevför-
sändelser till utlandet. 

Enligt det politiska avtalet från maj 2010 
kommer Post Danmark att utses till tillhan-
dahållare av samhällsomfattande tjänster för 
perioden 2011 – 2013. 
 
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och andra kon-
cessioner 
 

I den danska postlagstiftningen föreskrivs 
inte om koncessionsplikt för postverksamhet. 
Enligt postlagen förutsätter bedrivande av 
postverksamhet dock registrering.  Till regi-
streringen hör inga betydande krav som kun-
de anses utgöra hinder för etablering på 
marknaden. Såsom postverksamhet har i täm-
ligen allmänna ordalag definierats befordran 
av försändelser som väger högst 20 kilogram, 
inklusive försändelser till och från utlandet. 
 
Finansieringen av de samhällsomfattande 
tjänsterna 
 

Två olika utredningar har utförts de senaste 
åren om den kostnadsbelastning som tillhan-
dahållandet av samhällsomfattande tjänster 
innebär. Dessa avviker märkbart från var-
andra. I sin årsberättelse 2007 bedömde kon-
kurrensmyndigheten att kostnaderna för till-
handahållande av de samhällsomfattande 
tjänsterna var 700 miljoner danska kronor 
2005, dvs. ca 94 miljoner euro. Enligt en un-
dersökning som Copenhagen Economics of-
fentliggjorde i februari 2008 var kostnaden 
för tillhandahållande av samhällsomfattande 
tjänster dock bara 150 miljoner danska koro-
nor, dvs. ca 20 miljoner euro. Skillnaden i 
bedömningen beror på de kriterier enligt vil-
ka kostnaderna har fördelats på samhällsom-
fattande tjänster och på andra tjänster. I Co-
penhagen Economics bedömning var ut-
gångspunkten de kostnader som skulle und-
vikas om man slopade tillhandahållandet av 
samhällsomfattande tjänster. Ända till 2007 
betalade staten Post Danmark bidrag för var-
je förmedlad dagstidning. År 2006 var bidra-
gets storlek ca 396 miljoner danska kronor, 
dvs. ca 53 miljoner euro. Från och med år 
2007 har stödet dock betalats direkt till dags-
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tidningarna, varvid dessa själv har kunnat 
välja det företag som ska sköta utdelningen. 
Ändringen i bidragssystemet har lett till att 
många tidningsutgivare själv tar hand om 
tidningsutdelningen. 

I det politiska avtalet från maj 2010 har av-
talats om inrättandet av en fond som tillhan-
dahållare av posttjänster ska bidra till, om 
tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster skulle leda till orimliga nettokostna-
der. Dessutom ska inrättas ett licenssystem 
vars avsikt är att bevara användarnas förtro-
ende för postsektorn. 
 
Tillgång till postnätet 
 

I Post Danmarks koncession ingår be-
stämmelser om tillgång till adress- och 
adressändringsdatabaser. Det finns ingen lag-
stiftning om tillgång till postboxar. 
 
Prissättning och kostnadsredovisning 
 

De tjänster som ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna ska prissättas med enhetliga 
priser som ska vara icke-diskriminerande, 
transparenta, rimliga och kostnadsorientera-
de. Kravet på användning av riksomfattande 
enhetliga priser hindrar inte bolaget från att 
göra individuella prisavtal med några av sina 
kunder. Skyldigheten till transparent och 
icke-diskriminerande prissättning gäller dock 
också dessa säravtal.  Prislistorna på de re-
serverade tjänsterna ska godkännas på för-
hand.   
 
Förfaranden för överklagande 
 

Enligt förordningen om postverksamhet 
ska den som bedriver postverksamhet säker-
ställa att användarna av posttjänster har till-
gång till transparenta, enkla och till sina 
kostnader rimliga förfaranden för behandling 
av klagomål i synnerhet i fall som gäller för-
senade, försvunna och skadade försändelser. 
Den som bedriver postverksamhet ska i sina 
användarvillkor klargöra möjligheterna för 
överklagande, reglerna om tidsfristen för 
överklagande och möjliga begränsningar 
samt villkoren för betalning av ersättning i 
fall som gäller försening, försvinnande eller 

skada. Behandlingen av klagomålen får ta 
högst tre månader. Post Danmark är på grund 
av sin koncession skyldig att ersätta skada 
som förorsakats försändelsen på grund av 
försening, försvinnande eller skada om det är 
en följd av oaktsamt förfarande hos tillhan-
dahållaren av de samhällsomfattande tjäns-
terna. Skyldigheten gäller endast tjänster som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. 
Klagomålen ska i första hand riktas till Post 
Danmark. Om ett tillfredsställande resultat 
inte uppnås mellan kunden och Post Dan-
mark kan kunden föra ärendet till tillsyns-
myndigheten för avgörande. Tillsynsmyn-
digheten behandlar inte klagomål som gäller 
konkurrerande postaktörers verksamhet. Post 
Danmark ska årligen utarbeta och offentlig-
göra en utredning över antalet behandlade 
klagomål och om utgången av förfarandet för 
överklagande. Post Danmark publicerar varje 
kvartal en allmän översikt över klagomål 
uppdelade i inrikes och utrikes brev- och pa-
ketförsändelser. I den allmänna översikten 
framställs klagomålen enligt kategori och 
andel klagomål som lett till gottgörelse. 
 
Norge 
 
Marknadsläget 
 

I Norge är den nationella postaktören Pos-
ten Norge AS, ett aktiebolag som till hundra 
procent ägs av norska staten. Posten Norge 
har inga betydande konkurrenter på markna-
den för adresserade brevförsändelser, inklu-
sive brevförsändelser till och från utlandet. 
Vid utdelning av tidskrifter och kataloger har 
utdelningsföretag för tidningar en marknads-
andel på ca 10 procent av den totala mängden 
försändelser. Av de prenumererade tidning-
arna är Posten Norges andel 20 procent och 
tidningarnas samt deras egna utdelningsföre-
tags marknadsandel av de prenumererade 
tidningarnas utdelningsmarknad ca 80 pro-
cent. I fråga om oadresserade försändelser är 
Posten Norges marknadsandel mellan 55 och 
60 procent. 

I fråga om rekommenderade försändelser 
dominerar Posten Norge marknaden för inri-
kes försändelser med en marknadsandel på 
68 procent. Den näst största aktören Tollpost 
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har en marknadsandel på 17 procent. I fråga 
om rekommenderade utrikesförsändelser är 
konkurrensen mångsidig. Posten Norge är 
den största i fråga om försändelser som sänds 
till utlandet med en marknadsandel på 39 
procent, därefter följer DHL med en andel på 
21 procent, Tollpost med en andel på 15 pro-
cent och UPS med en andel på 14 procent. I 
fråga om försändelser som kommer till Nor-
ge från utlandet är de största aktörerna Pos-
ten Norge med en marknadsandel på 56 pro-
cent samt Tollpost med en andel på 21 pro-
cent och UPS med en andel på 18 procent.  

Posten Norge har verkat relativt aktivt på 
närområdet och försökt växa till en betydan-
de aktör inom det nordiska området. City 
Mail som ägs av Posten Norge har konkurre-
rat i Sverige med Posten AB redan från bör-
jan av 1990-talet och var verksam i Danmark 
till utgången av år 2009. 

För närvarande har skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster ålagts Pos-
ten Norge AS i dess koncession. 
 
Lagstiftning och myndigheterna 
 

I Norge regleras samhällsomfattande tjäns-
ter av postlagen (Lov om formidling av 
landsdekkende postsendinger). Postverksam-
hetens tillsynsmyndighet är PT (Post- og te-
letilsynet). 

I Norge har inga beslut hittills fattats om 
sättande i kraft av det nya postdirektivet. Vid 
tidpunkten för avfattandet av regeringspropo-
sitionen fanns det ännu inte att tillgå uppgif-
ter om det sätt på vilket det tredje postdirek-
tivet planeras bli införlivat med den nationel-
la lagstiftningen. 
 
De samhällsomfattande tjänsternas räckvidd 
 

I Norges postlag definieras de samhällsom-
fattande tjänsterna som landsomfattande eller 
regionalt begränsad förmedling av brevför-
sändelser som väger högst två kilogram, pre-
numererade tidningar och tidskrifter som vä-
ger högst två kilogram samt postpaket som 
väger högst 20 kilogram.  Förmedling defini-
eras som insamling, sortering, transport 
och/eller utdelning. 

Till de samhällsomfattande tjänsterna ska 
höra minst en insamling och en utdelning 
varje arbetsdag. De samhällsomfattande 
tjänsterna ska möjliggöra att försändelserna 
sänds rekommenderade eller försäkrade.  I 
koncessionen för den som bedriver samhälls-
omfattande tjänster ingår ännu mer detaljera-
de bestämmelser om kvalitetsnormerna för 
de samhällsomfattande tjänsterna. Enligt 
koncessionen ska det i varje kommun finnas 
åtminstone ett fast verksamhetsställe som 
hålls öppet varje vardag. Öppettiderna för 
verksamhetsställena ska vara förenliga med 
de lokala behoven. PT kan bevilja avvikelse 
från kravet gällande verksamhetsställen om 
det enligt dess helhetsbedömning innebär en 
orimlig börda för den som är skyldig att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster. Vid 
bedömningen ska beaktas användarnas behov 
av fasta verksamhetsställen. Posten Norge 
ska säkerställa tillgången till tjänsterna ge-
nom att ha ett tillräckligt antal insamlings-
ställen. I koncessionen för Posten Norge in-
går mer detaljerade bestämmelser om leve-
ranssäkerheten för försändelserna. Enligt 
koncessionen ska 85 procent av inrikes prio-
rity-brev levereras dagen efter avlämnings-
dagen och 97 procent senast den tredje dagen 
räknat från avlämningsdagen. 
 
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och koncessio-
nerna 
 

Enligt 4 § i postlagen kan regelbundet till-
handahållande av posttjänster mot betalning 
endast bedrivas med en koncession som be-
viljats av ministeriet. Koncessionen kan vara 
tidsmässigt begränsad. Ministeriet kan beslu-
ta att koncessionens giltighetstid utgår ett år 
efter att förhandsanmälan har sänts. I sam-
band med beviljandet av koncessionen kan 
en skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster åläggas. I samband med be-
viljande av koncessionen kan villkor också 
ställas gällande tjänsterna och deras kvalitet, 
postnätet, prissättningen, publicering av av-
gifterna, vissa tjänster för synskadade och 
beredskap för undantagstillstånd. I samband 
med beviljandet av koncessionen ska till-
synsmyndigheten säkerställa att de samhälls-
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omfattande tjänsterna tillhandahålls allmän-
heten till kostnadsorienterade priser. Endast 
de posttjänster som reserverats det företag 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster ska tillhandahållas till enhetliga pri-
ser inom hela det geografiska område som 
postlagen tillämpas på. 
 
Finansieringen av de samhällsomfattande 
tjänsterna 
 

Posten Norge använder en modell för be-
räkning av de kostnader som föranleds av 
tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster. Två konsultföretag har bedömt mo-
dellen på uppdrag av kommunikationsmini-
steriet. Posten Norge utarbetar årligen en be-
räkning av kostnaderna för tillhandahållandet 
av samhällsomfattande tjänster. En utomstå-
ende revisor granskar och fastställer beräk-
ningens riktighet. När de kostnader som för-
anleds av tillhandahållandet av de samhälls-
omfattande tjänsterna ersätts används ett sy-
stem enligt vilket staten som köptjänst av 
Posten Norge förvärvar de tjänster som är 
olönsamma. Som alternativa finansierings-
former har bedömts acciser och grundandet 
av en fond för de samhällsomfattande tjäns-
terna, till vilken alla postaktörer vore skyldi-
ga att bidra. År 2006 har ministeriet dock be-
dömt att konkurrensen på marknaden inte är 
tillräckligt utvecklad för att dessa alternativ 
skulle kunna användas. 

Beräkningen av kostnaderna för tillhanda-
hållande av samhällsomfattande tjänster in-
nehåller följande skeden: först bedöms den 
vinst som i framtiden flyter in från de reser-
verade posttjänsterna och därefter avdras den 
kostnad som föranleds av tillhandahållandet 
av samhällsomfattande tjänster. Den kostnad 
som föranleds av tillhandahållandet av sam-
hällsomfattande tjänster räknas ut genom att 
först uppskatta den servicenivå som Posten 
Norge skulle tillhandahålla utan skyldighet 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjäns-
ter. Denna hypotetiska företagsekonomiskt 
lönsamma servicenivå jämförs med den nivå 
som följer av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Den mest bety-
dande skillnaden i den hypotetiska och i den 
verkliga nivån är i utdelningsfrekvensen på 

glest bebodda områden. Förutom kostnader 
föranleder de samhällsomfattande tjänsterna 
också fördelar, vilka utöver kostnaderna ock-
så beaktas då den företagsekonomiskt lön-
samma servicenivån fastställs. 

Genom lagändringar 2003 fastställdes en 
tidtabell för att gradvis minska de tjänster 
som enbart reserverats för Posten Norge AS. 
Från och med ingången av 2006 har de reser-
verade tjänsterna begränsats till brevförsän-
delser som väger högst 50 gram, vars avgift 
är högst 2,5 gånger priset för inrikes priority-
brev i den första viktklassen under 20 gram. 

I Posten Norges koncession ingår ett ut-
tryckligt förbud mot korssubventionering 
från de reserverade tjänsterna till andra pro-
dukter som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna eller till produkter som inte ingår i 
de samhällsomfattande produkterna. Avkast-
ning från reserverade tjänster på lönsamma 
områden kan användas för att täcka under-
skott för samma tjänst på olönsamma geogra-
fiska områden. För övrigt kan överskott på 
lönsamma områden endast användas för 
korssubventionering av de tjänster som hör 
till skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster som är företagsekono-
miskt olönsamma för Posten. 

Den norska regeringen föreslog att de re-
serverade tjänsterna ska slopas från och med 
den 1 januari 2007, och parlamentet godkän-
de förslaget år 2005. I juni 2006 beslutade 
parlamentet dock skjuta upp slopandet av de 
reserverade tjänsterna på förslag av den nya 
regeringen. Den nya regeringen ansåg Posten 
Norges ensamrätt till de reserverade tjänster-
na utgöra en centralt viktig faktor för tillhan-
dahållandet av tillförlitliga posttjänster av 
hög kvalitet i hela Norge. Med stöd av EES-
avtalet ska Norge genomföra ändringsdirek-
tiv (2008/6/EY) till Europeiska gemenska-
pens postdirektiv (97/67/EY), som förutsätter 
att medlemsstaterna upphäver ensamrätterna 
före utgången av år 2010. Enligt reglerings-
myndigheten kommer liberaliseringen inte att 
genomföras före detta. 
 
Tillgång till postnätet 

I den norska postlagen ingår inga bestäm-
melser som gäller tillgång till postnätet, 
postboxarna och adressdatabasen. 
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Prissättning och kostnadsredovisning 
 

I samband med beviljandet av tillstånden 
ska PT säkerställa att de samhällsomfattande 
tjänsterna tillhandahålls allmänheten till 
kostnadsorienterade priser. Reserverade post-
tjänster ska dessutom tillhandahållas till en-
hetliga priser på hela det geografiska område 
som postlagen tillämpas på. Skyldigheten att 
tillhandahålla tjänster till enhetliga priser 
gäller endast de samhällsomfattande tjänster 
som reserverats. Posten Norges prissättning 
och praxis för rabatter ska enligt koncessio-
nen vara kostnadsorienterad, objektivt moti-
verad, transparent och icke-diskriminerande. 
Pristabellerna för de inhemska priority-
breven som ingår i de samhällsomfattande 
tjänster som reserverats ska godkännas av 
kommunikationsministeriet. Förslaget till nya 
priser ska presenteras ministeriet minst fyra 
veckor före offentliggörandet. Offentliggö-
randet av prislistan ska göras så tidigt som 
möjligt och minst två månader före en ny 
prislista träder i kraft. Prislistor för samhälls-
omfattande tjänster som inte har reserverats 
behöver inte godkännas av ministeriet men 
skyldigheten att informera om nya prislistor 
minst två månader innan gäller också dem. 
 
Förfaranden för överklagande 
 

I Posten Norges koncession ingår bestäm-
melser om förfaranden för överklagande och 
gottgörelse. Enligt bestämmelserna ska förfa-
randena för överklagande vara enkla och 
fungerande och de ska möjliggöra att ärenden 
som gäller klagomål behandlas inom en rim-
lig tid. Posten Norge ska årligen redogöra för 
antalet klagomål och deras behandling till 
PT. 
 
Tyskland 
 
Marknadsläget 
 

I Tyskland kretsar diskussionen gällande 
postmarknaden i synnerhet kring undantaget 
för Deutsche Post gällande mervärdesskatten 
och den höga minimilönen, som konkurren-
terna anser skydda Deutsche Posts ställning. 
Innan marknaden liberaliserades helt utveck-

lades konkurrensförhållandena genom s.k. D-
tillstånd. Innehavarna till dessa tillstånd fick 
under vissa villkor tillhandahålla också bara 
till tillhandahållarna av de samhällsomfattan-
de tjänsterna reserverade tjänster som under-
steg viktgränserna. Vid utgången av 2007 
verkade ca 850 tillhandahållare av posttjäns-
ter aktivt, av vilka den största delen var små 
lokala aktörer. De större regionala aktörerna 
var ofta bundna till tyska förläggare som er-
övrat delar av marknaden för adresserade ut-
delningar. Enligt en utredning utförd av till-
synsmyndigheten minskade andelen nya till-
handahållare av posttjänster under 2008 till 
under 10 procent av den totala volymen.  De 
mest betydande konkurrenterna till Deutsche 
Post på nationell nivå är TNT och PIN Group 
från Nederländerna, vilka vid ingången av 
2008 nådde 90 procent av de tyska hushållen 
via sina egna nät eller genom regionala och 
lokala samarbetsavtal. 
 
 
Lagstiftning och myndigheterna 
 

I Tyskland regleras postverksamheten av 
postlagen från 1997 (Postgesetz). Lagens syf-
te är att genom reglering av postsektorn 
främja konkurrens samt att säkerställa behö-
riga och tillräckliga posttjänster inom hela 
förbundsrepublikens område. Ett av de re-
gleringsmål som ställts för postlagen är att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
inom hela förbundsrepublikens område till 
rimliga priser. Tysklands postmarknad har 
öppnats för konkurrens från och med den 1 
januari 2008. Förutom postlagen är förord-
ningen om samhällsomfattande tjänster 
(Post-Universaldienstleistungsverordnung) 
och förordningen om prisreglering (Post-
Entgeltregulierungsverordnung) av vikt. Vi-
dare har det genom förordning utfärdats be-
stämmelser om rättigheterna och skyldighe-
terna för den som bedriver postverksamhet 
(Post-Dienstleistungsverordnung). Den na-
tionella tillsynsmyndigheten är Bundesnetza-
gentur som har till uppgift att förutom post-
verksamheten utöva tillsyn över el-, gas-, och 
telemarknaden samt järnvägsverksamheten. 

Ikraftträdandet av det tredje postdirektivet 
(208/6/EG) har ännu inte föranlett åtgärder 
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på den nationella lagstiftningens nivå. Den 
tyska postlagstiftningen motsvarar till största 
delen kraven i direktivet. Det är dock högst 
sannolikt att preciseringar, tillägg eller änd-
ringar i lagstiftningen blir nödvändiga, i be-
stämmelserna i postlagen i fråga om finansie-
ringen av tillhandahållaren av de samhälls-
omfattande tjänsterna, övervakning av skyl-
digheten att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster, tillgång till postnätet, förfarande-
na för överklagande och skyldighet för till-
handahållare av posttjänster att ge uppgifter.  
 
De samhällsomfattande tjänsternas räckvidd 
 

Bestämmelser om räckvidden av de sam-
hällsomfattande tjänsterna ingår i postlagen 
och postförordningen. Tysklands förbundsre-
gering (Bundesregierung) har behörighet att 
med samtycke av förbundsdagen (Bundestag) 
och förbundsrådet (Bundesrat) genom för-
ordning fastställa omfattningen av de sam-
hällsomfattande tjänsterna. De samhällsom-
fattande tjänsterna kan inte vara mer omfat-
tande än definitionen av de koncessionsplik-
tiga posttjänsterna. Till de samhällsomfattan-
de tjänsterna kan definieras endast sådana 
tjänster som kan anses vara oumbärliga. De-
finitionen av samhällsomfattande tjänster ska 
motsvara efterfrågan som ändras i och med 
den tekniska och sociala utvecklingen. Dess-
utom ingår minimikrav för de samhällsom-
fattande tjänsterna i lagen, i synnerhet krite-
rier som gäller kvaliteten på avlämnings- och 
mottagningsställen och omfattningen samt 
prissättningen av samhällsomfattande tjäns-
ter. Bestämmelser om de samhällsomfattande 
tjänsternas omfattning ingår i förordningen 
om samhällsomfattande tjänster (Universal-
dienstleistungsverordnung). Enligt förord-
ningen ska som samhällsomfattande post-
tjänst finnas tillgänglig förmedling av brev 
som väger högst två kilogram, postpaket som 
väger högst 20 kilogram samt förmedling av 
tidningar och tidskrifter. Enligt förordningen 
ska till de samhällsomfattande tjänsterna 
höra befordran av brevförsändelser som re-
kommenderade och försäkrade, befordran av 
försändelser med postförskott och tjänster för 
expressförsändelser. I förordningen har sär-
skilt sådana försändelser uteslutits från de 

samhällsomfattande tjänsterna vars behand-
ling på grund av deras innehåll eller yttre di-
mensioner kräver särskilda åtgärder. Till de 
samhällsomfattande tjänsterna hör inte heller 
transport av farliga försändelser och försän-
delser som innehåller material i strid med 
strafflagen eller rasistiskt material. 

I postförordningen ingår jämförelsevis de-
taljerade bestämmelser om kvalitetskraven 
för de posttjänster som tillhandahålls. I för-
ordningen ingår särskilda paragrafer om för-
medling av brev, paket samt tidningar och 
tidskrifter. Av dessa är kvalitetsregleringen 
mest detaljerad för förmedling av brev och 
innehåller reglering som omfattar hela post-
nätet. I kvalitetsregleringen ingår bestämmel-
ser om minimiantalet verksamhetsställen och 
det krävs åtminstone ett fast verksamhetsstäl-
le i varje kommun med en befolkning över 
4000 invånare. Inom stadsområden ska varje 
invånare i princip ha högst 2 km till ett fast 
verksamhetsställe för post. I förordningen in-
går bestämmelser om obligatoriskt samarbete 
med de lokala myndigheterna innan ändring-
ar i placeringen av verksamhetsställen 
genomförs. Motsvarande reglering finns 
dessutom gällande placering av brevlådor. På 
årsbasis ska 80 procent av försändelserna be-
fordras den följande arbetsdagen efter av-
lämningsdagen och 95 procent senast den 
därpå följande arbetsdagen. På årsbasis ska 
80 procent av postpaketen befordras inom två 
arbetsdagar från att de postades. 
 
 
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och koncessio-
nerna 
 

Enligt den tyska postlagen krävs konces-
sion för befordran av brevförsändelser som 
väger högst ett kilogram. Koncession krävs 
dock inte för bedrivande av kurirtjänst. Re-
gleringsmyndigheten beviljar koncession på 
skriftlig ansökan, där det område ska faststäl-
las som den koncessionspliktiga verksamhe-
ten planeras bli bedriven. Koncession ska en-
ligt lag beviljas om det inte förekommer nå-
gon vägransgrund enligt lag. Enligt 6 § i la-
gen får koncession inte beviljas om omstän-
digheterna visar att koncessionshavaren inte 
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har sådan effektivitet, tillförlitlighet eller så-
dant särskilt kunnande som verksamheten en-
ligt koncessionen kräver, om allmän ordning 
eller säkerhet skulle äventyras på grund av 
att verksamheten enligt koncessionen inleds, 
eller den som ansöker om koncession i bety-
dande grad är oförmögen att erbjuda sådana 
arbetsförhållanden som är allmänna inom 
den koncessionspliktiga sektorn. De som till-
handahåller sådana posttjänster som inte krä-
ver koncession ska registrera sig. 

I Tyskland har ingen tillhandahållare av 
samhällsomfattande tjänster utsetts. Hittills 
har Deutsche Post gått med på att tillhanda-
hålla alla tjänster som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna. Deutsche Post är dessut-
om skyldig att meddela minst 6 månader på 
förhand om det avser avstå från en tjänst som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, el-
ler t.ex. från posttjänster inom något geogra-
fiskt område. Om Deutsche Post beslutar av-
stå från att tillhandahålla någon av de post-
tjänster som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna, är den nationella tillsynsmyndig-
heten skyldig att säkerställa att tillhandahål-
landet av de samhällsomfattande tjänsterna 
ordnas. Enligt postlagen ska tillsynsmyndig-
heten meddela i den officiella tidningen om 
de samhällsomfattande tjänsterna inte till nå-
gon del tillhandahålls på behörigt sätt eller 
att den misstänker att så kommer att ske. I 
det första skedet kan vilket postföretag som 
helst inom en månad från meddelandet er-
bjuda sig till tillhandahållare av samhällsom-
fattande tjänster utan ersättning.  Om inget 
företag anmäler sig kan tillsynsmyndigheten 
ålägga en sådan koncessionshavare som har 
en dominerande marknadsställning inom den 
aktuella tjänstens område skyldighet att till-
handahålla de samhällsomfattande tjänsterna. 
I praktiken har endast Deutsche Post en do-
minerande ställning på någon av de markna-
der som ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna. Lagen möjliggör också att ett anbuds-
förfarande ordnas för att säkerställa de sam-
hällsomfattande tjänsterna, om det inte vore 
rimligt att ålägga skyldigheten att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster utan 
tilläggsersättning. 
 
 

Tillgång till postnätet 
 

Postlagen förpliktar den som tillhandahål-
ler posttjänster och som har en dominerande 
ställning på marknaden att bevilja andra ak-
törer tillgång till postnätet. Tillgång till post-
nätet ska beviljas på sådana villkor som till-
synsmyndigheten anser vara rimliga. Vid be-
dömningen av om villkoren är rimliga är ut-
gångspunkten minutpriset med avdrag för 
kostnadsinbesparingar. I januari 2008 ändra-
des prissättningskontrollen från en förhands-
kontroll till en kontroll i efterskott och Deut-
sche Post höjde de rabatter som beviljas på 
basis av kostnaderna till 8 – 26 procent av 
minutpriset. Samtidigt sänkte bolaget de krav 
på volymer som berättigar till rabatter. Deut-
sche Post är också skyldig att erbjuda sina 
konkurrenter tillgång till postboxsystemet. 
Det finns ingen särskild lagstiftning gällande 
postnummersystemet och postnummerdata-
basen är tillgänglig för och får användas av 
alla. Deutsche Post är skyldig att ge sina 
konkurrenter tillgång till sin databas för 
adressändringar mot en skälig och på förhand 
godkänd ersättning. Den tjänsteleverantör 
som har en ledande ställning är också skyldig 
att på vissa villkor ge licenser till sina kon-
kurrenter för att använda enskilda delar av 
distributionskedjan, om detta är ekonomiskt 
rimligt. 
 
Prissättning och kostnadsredovisning 
 

Prisreglering är i kraft för företag med do-
minerande marknadsställning i fråga om 
brevförsändelser. Enligt postlagen ska alla 
priser på koncessionspliktiga posttjänster 
godkännas hos tillsynsmyndigheten på för-
hand om koncessionshavaren har en domine-
rande marknadsställning. Tillsynsmyndighe-
ten kan vid granskningen av prissättningen 
använda två modeller. För det första kan den 
granska avgifterna för de olika posttjänsterna 
separat och bedöma deras kostnadseffektivi-
tet. Den andra modellen som används är pris-
taksystemet där myndigheten med hjälp av 
lönsamhetskalkyler bedömer avgifternas ge-
nomsnittliga nivå i en priskorg där olika 
posttjänster kombineras. Tillsynsmyndighe-
ten bedömer prislistorna utifrån en modell 
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som är baserad på konsumentprisindexet och 
effektivitetskravet. Till kraven för prissätt-
ningen hör också att överpris, rabatter eller 
diskriminerande prissättning inte får använ-
das om det inte finns en skyldighet därtill i 
lag eller en motiverad grund. Från januari 
2008 gäller skyldigheten att låta godkänna 
priserna på förhand inte längre masspost-
ningar med över 50 försändelser, men också 
de omfattas av pristillsynen i efterskott.   
 
Förfaranden för överklagande 
 

Postförordningen kräver att kunden har till 
sitt förfogande snabba och effektiva förfa-
randen för överklagande för att få sina rättig-
heter tillgodosedda. I sista hand kan kunden 
föra ärendet till tillsynsmyndigheten för be-
handling. Vidare enligt förordningen om de 
samhällsomfattande tjänsterna har vem som 
helst rätt att göra framställningar till till-
synsmyndigheten om metoder för att säker-
ställa att kvalitetskraven för de samhällsom-
fattande tjänsterna blir uppfyllda. Tillsyns-
myndigheten är skyldig att svara på en sådan 
framställning. 
 
 
Belgien 
 
Marknadsläget 
 

Det nationella postföretaget i Belgien är De 
Post-La Poste. Hittills har utvecklingen av 
konkurrensen ännu varit långsam beroende 
på att De Post-La Poste är så starkt förankrat 
i samhället genom bl.a. en mycket omfattan-
de samhällsomfattande posttjänst. Liberalise-
ringen av marknaden har i Belgien upplevts 
som utmanande i synnerhet i fråga om tryg-
gandet av finansieringen av de samhällsom-
fattande tjänsterna. De Post-La Poste och lo-
kala politiker har poängterat vikten av att 
trygga tillräcklig finansiering och likvärdiga 
förhållanden genom reglering. Före början av 
2011 är en full liberalisering av posttjänster-
na inte att vänta. Postlagstiftningen i Belgien 
reformeras som bäst i enlighet med de krav 
som gäller implementeringen av det tredje 
postdirektivet. Vid tidpunkten för avfattandet 
av regeringspropositionen fanns det inte ännu 

att tillgå detaljerade uppgifter om innehållet i 
de bestämmelser, genom vilka direktivet ska 
införlivas med den nationella lagstiftningen. 
 
 
Lagstiftning och myndigheterna 
 

I Belgien svarar Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie (BIPT) för 
regleringen och tillsynen av postverksamhe-
ten. De viktigaste bestämmelserna om ut-
vecklandet av postsektorn ingår i artiklarna 
129 - 154 i lagen om utveckling av vissa of-
fentliga bolag. 
 
De samhällsomfattande tjänsternas räckvidd 
 

Till de samhällsomfattande tjänsterna hör 
förmedling av följande posttjänster: brevför-
sändelser som väger högst två kilogram, pa-
ketförsändelser som väger högst 10 kilogram 
och paketförsändelser som avsänts från andra 
medlemsstater som väger högst 20 kilogram. 
Dessutom ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna förmedling av försändelserna som 
rekommenderade eller försäkrade. De sam-
hällsomfattande tjänsterna omfattar både na-
tionella och gränsöverskridande tjänster. 
Förutom skyldigheter som hänför sig till 
postverksamhet har De Post-La Poste vissa 
andra skyldigheter som gäller offentliga 
tjänster. Dessa hänför sig till vissa finansie-
ringstjänster och tjänster i samband med ut-
betalning av pensioner, försäljning av fri-
märken, samt befordran av tidningar och vis-
sa tidskrifter till ett rabatterat pris. Det har 
bedömts att orsaken till att konkurrensen är 
så outvecklad delvis beror på den starka 
samhälleliga ställning som de utvidgade 
samhällsomfattande tjänsterna medför. 
Tryggande av de samhällsomfattande tjäns-
terna i den nuvarande omfattningen efter li-
beraliseringen av marknaden har väckt en 
stor debatt i Belgien. Som en lösning för 
tryggandet av de samhällsomfattande tjäns-
terna har en skärpning av koncessionsvillko-
ren framförts. I bakgrunden till debatten har 
delvis också varit bekymret över att trygga 
De Post-La Postes konkurrenskraft. 

Enligt postlagen ska det i varje kommun 
finnas ett serviceställe och det ska ordnas 
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åtminstone en insamling, transport och utdel-
ning minst fem dagar i veckan.  Bestämmel-
ser om kvaliteten för de samhällsomfattande 
tjänsternas ingår också i avtalet mellan bel-
giska staten och De Post-La Poste. Enligt av-
talet ska åtminstone 95 procent av försändel-
serna befordras enligt tidtabellen och åtmin-
stone 97 procent högst en dag försenade. 
 
 
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och koncessio-
nerna 
 

Postlagstiftningen i Belgien förutsätter av 
dem som bedriver postverksamhet konces-
sion eller anmälan. Koncession förutsätts för 
tillhandahållande av de posttjänster som in-
går i de samhällsomfattande tjänsterna till 
den del de inte reserverats för De Post-La 
Poste. För tillhandahållande av tjänster som 
inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
är en anmälan tillräcklig. Sådana tjänster är i 
synnerhet expressbrevs- och kurirtjänster. 
Koncessionsplikten och skyldigheten att 
lämna en anmälan gäller också tjänster i en-
skilda delar av utdelningskedjan. 
 
 
Finansieringen av de samhällsomfattande 
tjänsterna 
 

De samhällsomfattande tjänsterna finansie-
ras i huvudsak genom intäkterna från de re-
serverade tjänsterna. Dessutom möjliggör 
lagstiftningen inrättandet av en särskild 
kompensationsfond. Med stöd av lagstift-
ningen kan koncessionshavarna, inklusive De 
Post-La Poste, åläggas att bidra till kompen-
sationsfonden. Hittills har man dock inte tytt 
sig till detta alternativ. Till de reserverade 
tjänsterna hör förmedling av brevförsändelser 
som väger högst 50 gram till ett pris som är 
högst 2,5 gånger högre än priset för brev i 
den första viktklassen. Dessutom har förmed-
ling av rekommenderade brev inom admi-
nistrativ och rättslig kommunikation reserve-
rats till De Post-La Poste för att skydda all-
mänt intresse och ordning. 
Tillgång till postnätet 
 

I Belgiens postlag ingår inga bestämmelser 
om tillgång till De Post-La Postes postnät. 
Eventuella avtal om tillgång till nätet som 
förhandlas ska dock vara icke-
diskriminerande. Tillsynsmyndigheten har 
ingen särskild roll i regleringen av tillgången 
till nätet, men tillsynsmyndigheten har dock 
framfört önskemål om ökad transparens i 
fråga om tillgången till nätet. 
 
Prissättning och kostnadsredovisning 
 

Enligt postlagen ska priserna vara rimliga 
och möjliggöra att alla användare kan använ-
da tjänsterna. Prissättningen ska vara kost-
nadsorienterad, transparent och icke-
diskriminerande. Priserna ska också vara en-
hetliga inom hela Belgiens område. Skyldig-
heterna gäller endast tjänster som erbjuds så-
som samhällsomfattande tjänster. I postlagen 
konstateras att inget av det som sagts ovan 
utgör hinder för att ingå individuella prisavtal 
där mängden och kvaliteten på de tjänster 
som ingår i avtalet beaktas. För att konstatera 
att prissättningen är kostnadsorienterad ska 
den som tillhandahåller de samhällsomfat-
tande tjänsterna i sin kostnadsredovisning 
åtminstone särskilja varje reserverad tjänst 
som hör till avtalet från varandra och från de 
icke-reserverade tjänsterna. Dessutom ingår i 
lagen om utveckling av offentliga bolag mer 
detaljerade bestämmelser om att särskilt för-
dela kostnaderna på flera tjänster då gemen-
samma kostnader fördelas. Huvudregeln är 
att fördela kostnaderna enligt det ursprungli-
ga kostnadsstället. 
 
Förfaranden för överklagande 
 

Tillhandahållare av koncessionspliktiga 
tjänster och tjänster som kräver anmälan är 
skyldiga att meddela kunderna om möjlighe-
ten att överklaga till konsumentombudsman-
nen om det i en fråga som gäller klagomål 
inte uppnås enighet mellan kunden och pos-
ten. Kundreklamationer behandlas av en sär-
skild konsumentombudsman för postsektorn. 
Tillsynsmyndigheten behandlar inte kundre-
klamationer. 
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Nederländerna 
 
Marknadsläget 
 

Andelen konkurrenter till tillhandahållaren 
av de samhällsomfattande tjänsterna TNT 
Posts var 14 procent år 2008. Nederländernas 
regering avreglerade konkurrensen den 1 
april 2009. Regeringen hade ställt villkor för 
det sista skedet i liberaliseringen, vilka den 
ansåg vara uppfyllda i tillräcklig grad. Vill-
koren gällde säkerställande av likvärdiga 
verksamhetsbetingelser med grannländerna 
Tyskland och Storbritannien i synnerhet i 
fråga om mervärdesskatt och arbetslagstift-
ningen. Nederländernas postmarknad är rela-
tivt väl konkurrensutsatt. Detta beror delvis 
på postmarknadens relativa öppenhet redan 
före den fulla liberaliseringen samt delvis på 
de geografiska förhållandenas gynnsamhet 
för ordnande av postverksamhet. År 2000 av-
skaffades TNT:s mervärdesskatteundantag i 
fråga om andra än reserverade tjänster, efter 
vilket Sandd och Selekt Mail etablerade sig 
på marknaden. Deras sammanräknade volym 
hade till och med år 2008 vuxit till 700 mil-
joner adresserade försändelser per år. Detta 
utgör 13 procent av hela marknaden för 
adresserade försändelser. Avregleringen av 
marknaden sköts flera gånger upp från det 
som anteciperats och konkurrerande aktörer 
ansåg att regeringens verksamhet och den 
osäkerhet i regleringen som uppstod vara 
orimlig för dem, eftersom de anteciperat av-
regleringen genom att göra betydande inve-
steringar för att utveckla sina distributions-
nätverk. I juni 2008 överklagade Selekt Mail 
och World Net som ägs av Deutsche Post till 
Europeiska kommissionen, eftersom de an-
såg att liberaliseringen av postmarknaden 
fördröjdes endast för att det var i TNT:s in-
tresse och inte för att trygga finansieringsba-
sen för samhällsomfattande tjänster. Selekt 
Mail och World Net ansåg detta strida mot 
postdirektivet. Av TNT:s konkurrenter har 
Sandd och Selekt Mail utvecklat sitt eget 
riksomfattande distributionsnät. Sandd och 
Selekt Mail verkar framför allt inom de lång-
samma transporternas och små kostnadernas 
marknad. TNT har introducerat på markna-
den sin egen motsvarande tjänst för att åter-

erövra marknadsandelen. TNT har avtalat 
med konkurrenterna om vidarebefordrings-
tjänster för post.  
 
Lagstiftning och myndigheterna 
 

I Nederländerna regleras postverksamhet 
av postlagen (Postwet) och postförordningen 
som utfärdats med stöd av den. 
 
De samhällsomfattande tjänsternas räckvidd 
 

Enligt postlagen bestämmer den behöriga 
ministern i ett transparent förfarande för en 
obestämd tid det postföretag vars skyldighet 
är att erbjuda de samhällsomfattande tjäns-
terna eller en del av dem. Till de samhälls-
omfattande tjänsterna hör förmedling av brev 
och trycksaker till viktgränsen om två kilo-
gram och förmedling av postpaket till vikt-
gränsen om 10 kilogram till enhetliga priser. 
Dessutom hör till de samhällsomfattande 
tjänsterna förmedling av massförsändelser 
upp till viktgränsen om 50 gram till icke-
enhetliga priser, uthyrning av postboxar och 
förmedling av sådana postförsändelser som 
väger högst 7 kilogram som i huvudsak inne-
håller text som tryckts med blindskrift. Enligt 
TNT:s årsberättelse förpliktar Nederländer-
nas postlag inte TNT att förmedla massför-
sändelser över 50 gram eller oadresserade 
försändelser. 

I Nederländernas postlag föreskrivs tämli-
gen detaljerat om kvalitetskraven för de sam-
hällsomfattande tjänsterna. Enligt postlagen 
ska den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster samla in och dela ut försändel-
ser minst sex dagar i veckan. Insamlingen 
sker från brevlådor som avsetts för detta än-
damål, eller från andra insamlingsställen, och 
utdelningen sker till alla områden inom Ne-
derländernas territorium. Den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster ska kunna 
befordra till adressaten minst 95 procent av 
de brev som lämnats för befordran över en 
natt den följande dagen efter avlämningen. I 
postlagen ingår tämligen detaljerade be-
stämmelser om kvalitetskraven för postnätets 
räckvidd. Den som tillhandahåller samhälls-
omfattande tjänster ska enligt lagen ha minst 
2000 serviceställen. Av dessa ska hela tjäns-
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tesortimentet finnas i minst 902 servicestäl-
len. Vidare har det i lagrummet uppställts 
mer detaljerade krav på placeringen av verk-
samhetsställena. Enligt dessa krav ska bl.a. 
minst 95 procent av befolkningen ha tillgång 
till det fulla tjänstesortimentet inom 5 kilo-
meter från hemorten. 
 
 
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och koncessio-
nerna 
 

Enligt postlagen är det TNT:s skyldighet 
att tillhandahålla de samhällsomfattande 
tjänsterna i Nederländerna. De samhällsom-
fattande tjänsterna definieras mer ingående i 
postförordningen, där de reserverade tjäns-
ternas område har definierats.  Bedrivande av 
postverksamhet förutsätter ingen koncession, 
men aktörerna inom postbranschen ska regi-
strera sig. Enligt lagstiftarens uppfattning 
räcker de allmänna kraven för ordnande av 
postverksamhet till att garantera minimikva-
litetsnormen för tjänsterna. 
 
 
Finansieringen av de samhällsomfattande 
tjänsterna 
 

I postlagen föreskrivs om arrangemang för 
att trygga finansieringen av de samhällsom-
fattande tjänsterna. Enligt lagen kan tillhan-
dahållaren av de samhällsomfattande tjäns-
terna inom sex månader efter utgången av ett 
kalenderår söka kompensation av tillsyns-
myndigheten, om tillhandahållandet av de 
samhällsomfattande tjänsterna under kalen-
deråret har förorsakat nettokostnader för till-
handahållaren av tjänsterna. Nettokostnader-
na fördelas för betalning mellan alla postak-
törer i enlighet med deras årliga omsättning. 
Kompensationen beviljas dock endast till den 
del som nettokostnaderna på ett tillräckligt 
sätt har kunnat påvisas. Vid beräkningen av 
nettokostnaderna beaktas den fördel, inklusi-
ve immateriella fördelar såsom marknadsför-
del, som tillhandahållandet av de samhälls-
omfattande tjänsterna medför postaktören. 
Enligt lagen kan närmare bestämmelser om 
beräkningen av nettokostnaderna utfärdas 

genom förordning, såsom fördelningen av 
kostnader mellan tjänster som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna och tjänster 
som inte ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna. 
 
 
Tillgång till postnätet 
 

Ett postföretag som äger ett landsomfattan-
de postnät som opererar fem dagar i veckan 
är skyldigt att också bevilja andra postföretag 
tillgång till sitt utdelningsnät. TNT är inte 
skyldigt att bevilja rabatter för tillgång till 
postnätet. Tillsynsmyndigheten har i själva 
verket betonat att enligt dess uppfattning är 
tillgången till nätet i praktiken en rabatt, så-
ledes till den del som den gäller samhällsom-
fattande tjänster ska rabatterna och också de 
andra villkoren vara enhetliga, kostnadsori-
enterade och öppna för insyn. TNT ska licen-
siera tillgången till postfacksystemet på vill-
kor och till priser som är rimliga, objektivt 
motiverade och icke-diskriminerande. Post-
nummersystemet och adressändringsdataba-
ser ska på begäran finnas tillgängliga för 
kunder och konkurrenter inom en skälig tid 
efter begäran och mot en avgift som är kost-
nadsorienterad. Begäran om tillgång ska hän-
föra sig till befordran av postförsändelser. 
 
 
Prissättning och kostnadsredovisning 
 

Prissättningen av samhällsomfattande 
tjänster ska vara kostnadsorienterad, öppen 
för insyn och icke-diskriminerande. Prissätt-
ningen får inte utgöra ett hinder för använd-
ningen av posttjänster för allmänheten. Pris-
sättningen övervakas dessutom så att till-
synsmyndigheten har ställt en grundtaxa för 
de samhällsomfattande tjänster som TNT en-
dast får ändra i samma mån som konsument-
prisindexet ändras. TNT ska sända prisänd-
ringarna till tillsynsmyndigheten för godkän-
nande. TNT får enligt sin egen uppfattning 
förhandla om särskilda priser och villkor för 
stora kunder om de uppfyller kraven, alltså 
om priserna och villkoren är kostnadsoriente-
rade, öppna för insyn och icke-
diskriminerande. 
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Storbritannien 
 
Marknadsläget 
 

Storbritanniens nationella postaktör ar Ro-
yal Mail som helt ägs av regeringen. Antalet 
adresserade försändelser är högre än det eu-
ropeiska medeltalet, men den årliga volymen 
för försändelserna har börjat gå ner. Trots att 
Storbritanniens postmarknad helt öppnades 
för konkurrens från och med den 1 januari 
2006, dominerar Royal Mail fortfarande 
marknaden för de traditionella brevförsändel-
serna. T.ex. 2007-2008 befordrade Royal 
Mail 99 procent av alla adresserade brevför-
sändelser.  Konkurrensen har utvecklats t.ex. 
på marknaden för insamling och distribution 
av företagspost, där Royal Mails marknads-
andel är ca 60 procent. Av dess konkurrenter 
har UK Mail och TNT de största marknads-
andelarna. 
 
Lagstiftning och myndigheterna 
 

Den grundläggande lagen om postverk-
samhet är Posttjänstlagen (Postal Services 
Act) av år 2000. Postcomm (The Postal Ser-
vices Commission) är den myndighet som 
utövar tillsyn över postverksamheten. Post-
comms uppgift är att garantera tillgången till 
de samhällsomfattande tjänsterna i Storbri-
tannien. Postcomm ska dessutom säkerställa 
att alla postaktörer, inklusive Royal Mail 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster, tillgodoser kundernas behov i hela 
Storbritannien. Utöver vad som har anförts 
ovan är Postcomms uppgift att fastställa de 
posttjänster som ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna.  
 
De samhällsomfattande tjänsternas räckvidd 
 

Fastställandet av innehållet i de samhälls-
omfattande tjänsterna hör till Postcomms an-
svarsområde. Senast i juni 2004 utarbetade 
Postcomm en förteckning över de tjänster 
som Royal Mail ska tillhandahålla som sam-
hällsomfattande tjänst till rimliga och fasta 
priser. Enligt förteckningen ska som sam-
hällsomfattande tjänst tillhandahållas priority 
och non-priority brevförsändelser som väger 

höst två kilogram. Royal Mails första och 
andra klass brevtjänst motsvarar dessa sam-
hällsomfattande tjänster. Som samhällsom-
fattande tjänster ska också tillhandahållas så-
dana standardpaketförsändelser som väger 
höst 20 kilogram. Enligt förteckningen ska 
de samhällsomfattande tjänsterna kunna sän-
das som rekommenderade eller försäkrade 
försändelser. Utöver dessa samhällsomfat-
tande tjänster som motsvarar postdirektivet 
har Postcomm förutsatt att vissa företags-
massförsändelser tillhandahålls som sam-
hällsomfattande tjänst. Från och med den 1 
januari 2006 har det i Storbritannien inte 
funnits tjänster som enbart reserverats för det 
postföretag som ålagts skyldighet att tillhan-
dahålla de samhällsomfattande tjänsterna. 
Alla postföretag som verkar på basis av en 
koncession får samla in och dela ut alla post-
tjänstprodukter till alla kunder. 

Enligt postlagen kräver tillhandahållande 
av samhällsomfattande tjänster att minst en 
insamling och en utdelning ordnas varje ar-
betsdag, med undantag av sådana geografiska 
förhållanden som Postcomm anser vara ex-
ceptionella. Vidare krävs det att tjänsterna 
tillhandahålls till rimliga och enhetliga priser 
på hela Förenade Kungarikets område. Det 
ska vara möjligt att sända försändelser som 
rekommenderade till ett rimligt pris. I Royal 
Mails koncession ingår synnerligen detalje-
rade bestämmelser om den leveranssäkerhet 
för olika typer av försändelser som krävs. För 
att säkerställa att leveranssäkerheten består 
har ett stegvis fastställt sanktionssystem för-
ordnats. 
 
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och koncessio-
nerna 
 

Befordran av brev från ett ställe till ett an-
nat kräver koncession. Koncessionsplikten 
gäller dock inte förmedling av brev som vä-
ger minst 350 gram, och inte heller förmed-
ling av mindre brev än detta om avgiften är 
minst ett pund. Postcomm får ställa som vill-
kor för beviljande av ovan avsedd koncession 
en skyldighet för koncessionshavaren att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster. 
Dessutom får Postcomm ställa mer precisa 



 RP 216/2010 rd  
  

 

42 

villkor för tillhandahållandet av samhällsom-
fattande tjänster. Utöver Royal Mail har 30 
postföretag beviljats koncession. Villkoren i 
Royal Mails koncession är mer omfattande 
än de andra bl.a. i fråga om prissättning och 
den kvalitet som krävs av tjänsterna. Utöver 
Royal Mail ska också de övriga postaktörer-
na uppfylla vissa minimivillkor för att få 
koncessionen. De koncessionsvillkor som 
ställts de andra aktörerna gäller i synnerhet 
säkerställande av konsumenternas rättigheter, 
vidarebefordran och överlämnande av upp-
gifter till Postcomm. 
  
Finansieringen av de samhällsomfattande 
tjänsterna 
 

De samhällsomfattande tjänsterna orsakade 
Royal Mail en förlust på 100 miljoner pund 
för räkenskapsperioden 2007–2008. Royal 
Mail har för tryggandet av den finansiella ba-
sen av de samhällsomfattande tjänsterna 
framfört starkt att definitionen av samhälls-
omfattande tjänster borde inskränkas till den 
del skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster som är mer omfattande 
än vad som krävs i postdirektivet. Vidare har 
Royal Mail framfört att prisregleringen för 
partiprodukten borde avvecklas. Postcomms 
uppfattning har till skillnad från Royal Mails 
uppfattning varit att den mest betydande or-
saken till nedgången i Royal Mails resultat 
beror på att Royal Mail inte har lyckats upp-
nå de mål som uppställts gällande ökningen 
av effektiviteten. 
 
Tillgång till postnätet 
 

Från och med 2001 har det i Storbritannien 
föreskrivits om obligatorisk tillgång till Ro-
yal Mails postnät. Bestämmelser om tillgång 
till nätet ingår i koncessionsvillkoren.  Tred-
jeparternas skyldighet är att föra förhand-
lingar om villkoren för tillgången till postnä-
tet med Royal Mail. Om inget resultat uppnås 
i förhandlingarna kan vilken part som helst 
be Postcomm fastställa villkoren för tillgång-
en till postnätet. Det första avtalet om till-
gång till nätet förhandlades 2004 mellan Ro-
yal Mail och UK Mail. Med stöd av princi-
perna för öppenhet för insyn och icke-

diskriminering har detta avtal senare använts 
som grund för avtal om tillgång till nätet med 
flera andra postaktörer samt med stora kun-
der. Avtal om tillgång till nätet har dessutom 
ingåtts på villkor där prissättningen beror på 
uträkning av de regionala genomsnittspriser-
na. Det finns också avtalsmodeller om lands-
omfattande och regional tillgång till nätet där 
operatörerna verkar som Royal Mails agen-
ter, vilket påverkar mervärdesskattens stor-
lek. Som en del av prisregleringsprogrammet 
för åren 2006-2010 har Postcomm som enda 
EU-stat infört bestämmelser för tillgång till 
nätet som på förhand reglerar minimipris-
skillnaden mellan partiprodukter och minut-
produkter som motsvarar partiprodukterna.  I 
april 2006 grundade Royal Mail en särskild 
partiaktör, som administrerar avtalsförhand-
lingar om tillgång till Royal Mails nät. Post-
comm har meddelat att det överväger införa 
ett krav om icke-diskriminerande behandling 
i avtalen om tillgång till nätet. Som en fördel 
av kravet på icke-diskriminerande behand-
ling anses att detta på förhand säkerställer att 
Royal Mail inte gynnar sina egna produkter 
på konkurrenternas bekostnad. 
 
Prissättning och kostnadsredovisning 
 

I Royal Mails koncession ingår mycket de-
taljerade bestämmelser om prissättning av 
posttjänster. För Royal Mail har en prismar-
ginal fastställts som minst ska vara mellan 
priset för partiprodukten för tillgång till nätet 
och den motsvarande minutprodukten. 
 
Förfaranden för överklagande 
 

Postcomm har med stöd av konsument-
skyddslagen (Consumers, Estate Agents and 
Redress Act) en skyldighet att föreskriva om 
förfaranden för överklagande som gäller 
koncessionshavare. Postcomm offentliggjor-
de i september 2008 de gällande riktlinjerna 
för behandling av konsumentklagomål. En-
ligt riktlinjerna ska varje koncessionshavare 
ha transparenta, enkla och rimligt prissatta 
förfaranden för behandling av konsument-
klagomål. Det ska vara möjligt att framföra 
klagomål både skriftligt och muntligt. I rikt-
linjerna konstateras också att förfarandet 
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också ska lämpa sig för behandling av sådana 
klagomål där den som framför klagomålet 
inte i nämnvärd grad kan framföra bevisma-
terial. I Storbritannien verkade ett särskilt 
konsumentorgan för postbranschen (Post-
watch) till september 2008. Dess verksamhet 
har dock övergått till det allmänna självstän-
diga konsumentorganet (Consumer Focus), 
till vars uppgifter i synnerhet hör intressebe-
vakning för postföretagens kunder på en all-
män nivå, men det kan också hjälpa i enskil-
da fall, t.ex. om behandlingen av ett klago-
mål med postföretaget i det första skedet inte 
har lett till resultat. 
 
2.3 Bedömning av nuläget 

2.3.1 Utvecklingen av postmarknaden 

Den gällande lagen trädde i kraft vid in-
gången av år 2002. Efter stiftandet av lagen 
har det skett väsentliga ändringar inom post-
sektorn och annan kommunikation. 

Postområdet och karaktären av den affärs-
verksamhet som idkas på området har för-
ändrats. Den traditionella postförmedlingens 
betydelse har minskat samtidigt som logisti-
kens och helhetstjänstens roll har ökat. Till 
postverksamheten ansluter sig också utdel-
ningsverksamhet i fråga om smågods och 
därtill hörande tilläggstjänster. När verksam-
heten utvecklas betonas företagens och sam-
manslutningarnas kundbehov. I allt större ut-
sträckning finns det behov att skapa service-
helheter där fysisk och elektronisk kommu-
nikation samt olika tilläggstjänster kombine-
ras. Branschen ändras också genom konkur-
rensen mellan olika former av kommunika-
tionssätt. Den konkurrens som uppstår inom 
postverksamheten har sina konsekvenser, 
men med tanke på hela branschen är det vik-
tiga att utveckla verksamheten så att bran-
schen hålls konkurrenskraftig i förhållande 
till andra kommunikationsformer. Postområ-
det har också internationaliserats snabbt. 
Postföretag ägda av stora stater har utvidgat 
sin verksamhet till andra länder på olika sätt. 
Dessutom söker sig internationella kurir- och 
logistikföretag till nya marknader i och med 
att möjligheter för affärsverksamhet öppnas.  

Det finns redan i någon mån erfarenheter 
från sammanslagning av traditionella post-
tjänster och elektroniska tjänster. Tillhanda-
hållaren av samhällsomfattande tjänster Itella 
Abp har ordnat ett försök där utdelning av 
fysisk post slås samman med elektronisk 
kommunikation så att meddelandet befordras 
till adressaten på två sätt. Försöket opererar 
utifrån ett frivilligt samtycke från adressater-
na. I försöket kompletteras fysisk utdelning 
två dagar i veckan genom att befordra brev-
försändelser till adressater i elektronisk form. 
I och med att bredbandets spridningsområde 
ökar, är en sådan verksamhetsmodell till-
gänglig för allt fler personer och den kan ut-
nyttjas i situationer där det finns grunder att 
avvika från utdelning fem dagar i veckan. 
Elektronisk kommunikation kan användas 
också som en del av utdelning fem dagar i 
veckan med adressatens och avsändarens 
samtycke. 

Informationssamhällets utveckling och den 
elektroniska kommunikationens starka ök-
ning har påverkat postverksamhetens utveck-
ling på ett väsentligt sätt. Volymen av adres-
serade postförsändelser som förmedlas i 
postnätet har börjat gå ned. I Finland ökade 
brevvolymen något ännu år 2008 men mins-
kade år 2009 med sju procent. Det antas att 
denna utveckling fortsätter. Tele-, bank- och 
försäkringsbolagens övergång till elektronisk 
kommunikation i stor skala minskar försän-
delsevolymerna avsevärt. Den offentliga 
maktens och myndigheternas strävanden att 
öka elektronisk kommunikation påverkar 
också utvecklingen av försändelsevolymerna. 
För postverksamheten är också utvecklingen 
av antalet tidnings- och tidskriftsprenumeran-
ter väsentlig, fastän tidningsutdelning inte 
hör till lagens tillämpningsområde. Utveck-
lingen av dagstidningarnas upplagor är nega-
tiv. Tidskrifternas upplagor har hållits på den 
nuvarande höga nivån. Mängden oadressera-
de försändelser däremot växer. Utöver efter-
frågan från postförsändelsernas avsändar-
kunder är också adressatkundernas, i synner-
het enskilda medborgares, ändrade sätt att 
handla avgörande. 

Enligt kommunikationsministeriets longi-
tudinella undersökning om nivån på post-
tjänsterna anser en klar majoritet av finlän-
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darna att postverksamheten har en hög nivå i 
Finland. Den longitudinella undersökningen 
har utförts från och med år 1996 och hela ti-
den har finländarnas åsikter om postverk-
samheten varit mycket positiva. Trots tidvis 
förekommande variation har i synnerhet en-
skilda bedömningar hållits på samma nivå. 
Enligt undersökningen uppskattas verksam-
hetens tillförlitlighet, kvalitet och professio-
nalism högt bland både företagskunder och 
enskilda kunder. Motsvarande resultat har 
också fåtts från Itella Abp:s marknadsunder-
sökningar. 

På grund av den ovan beskrivna ändringen 
i verksamhetsmiljön är det nödvändigt att 
granska postlagstiftningen i sin helhet på 
nytt. Detta behövs för att kunna trygga förut-
sättningarna för postområdets utveckling och 
serviceförmåga i framtiden.   
 
2.3.2 Lagens tillämpningsområde 

För närvarande tillämpas lagen om post-
tjänster på tillhandahållande av posttjänster 
och på postföretags tillhandahållande av 
samhällsomfattande tjänster. I praktiken in-
nebär detta att tjänster som gäller adresserade 
brevförsändelser och paketförsändelser som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna hör 
till lagens tillämpningsområde. Till den nu-
varande lagstiftningens tillämpningsområde 
hör inte utdelning av tidningar, småskalig 
distribution och transport av brevförsändel-
ser, postverksamhet som hänför sig till när-
ingsidkarens egen verksamhet, kurirtjänster 
samt pakettjänster som inte ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna.  

Definitionen av tillämpningsområdet har i 
princip visat sig vara ändamålsenlig och fun-
gerande för att trygga utbudet av posttjänster. 
Det finns inget behov av att ändra tillämp-
ningsområdet, men det är skäl att överväga 
vissa preciseringar i tillämpningsområdet för 
att bestämmelserna bättre ska motsvara 
marknadens nuläge och för att undvika tolk-
ningsproblem.  

Tidningsutdelning omfattas inte i nuläget 
av lagens tillämpningsområde fastän den hör 
nära samman med den helhet som utövandet 
av postverksamhet utgör. Tidningsutdelning 
har traditionellt ansetts höra till den grund-

lagstryggade yttrandefriheten. Frågan om in-
kluderande av tidningsutdelning i postlag-
stiftningen har bedömts både då den tidigare 
postlagen och den nuvarande lagen om post-
tjänster stiftades. Tidningarnas publicerings-
verksamhet anses höra till den grundlags-
tryggade yttrandefriheten. I ställningstagan-
den av riksdagens grundlagsutskott (GrUU 
14/1993 rd, GrUU 28/2000 rd) har det ansetts 
vara problematiskt med tanke på yttrandefri-
heten att rätten att dela ut tidningar vore be-
roende av myndighetsbeslut. 

När det gäller paket är lagens tillämpnings-
område problematiskt såtillvida att endast 
sådana paketförsändelser som uppfyller la-
gens kriterier hos ett enda postföretag omfat-
tas av lagstiftningen. Motsvarande paket-
tjänster tillhandahålls i betydande grad också 
av olika kurir-, transport- och logistikföretag. 
En utvidgning av lagens tillämpningsområde 
att omfatta alla pakettjänster kan dock inte 
anses vara i rätt proportion till lagens mål-
sättning. En utvidgning av lagens tillämp-
ningsområde skulle öka den administrativa 
bördan hos företag som tillhandahåller paket-
tjänster samt bidra till delvis parallell re-
glering med annan transportlagstiftning utan 
att de som använder tjänsterna skulle dra nyt-
ta av ändringen. Pakettjänster kan dock inte 
helt uteslutas från lagens tillämpningsområde 
eftersom pakettjänsterna också i direktivet 
räknas till de samhällsomfattande tjänster 
vars utbud ska tryggas. Därför är det motive-
rat att även i framtiden avgränsa lagens till-
lämpningsområde så att endast de pakettjäns-
ter som ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna hör till tillämpningsområdet. Dessutom 
ska bestämmelserna om innehållet i de sam-
hällsomfattande tjänsterna preciseras så att 
definitionen av paket som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna är klar. 
 
2.3.3 Tillhandahållande av posttjänster 

Enligt den nuvarande lagen behövs konces-
sion för bedrivande av all postverksamhet. 
Som en följd av avgränsningen av tillämp-
ningsområdet, krävs i praktiken koncession 
endast för tillhandahållande av brevtjänster i 
situationer där postföretaget är ett annat än 
tillhandahållaren av de samhällsomfattande 
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tjänsterna. För närvarande är den enda kon-
cessionshavaren Itella Abp. Suomen Suora-
mainonta Oy beviljades koncession för be-
gränsad postverksamhet år 1997, men bola-
get inledde inte koncessionsenlig postverk-
samhet och koncessionen förföll. Inga andra 
koncessionsansökningar har gjorts medan la-
gen om posttjänster varit i kraft.  

På grund av postverksamhetens samhälleli-
ga betydelse och synpunkter som hänför sig 
till det därtill hörande skyddet av förtroliga 
meddelanden har bedrivande av postverk-
samhet gjorts koncessionspliktig i lag. Fastän 
verksamhetsmiljön för postverksamhet är i 
kraftig ändring, har det inte i grunderna för 
verksamheten skett sådana ändringar som 
skulle kräva att koncessionssystemet skulle 
avskaffas. Också direktivet möjliggör en 
fortsättning av koncessionssystemet. Det vä-
sentliga är dock att beviljande av koncession 
sker på rättslig prövning utifrån de kriterier 
som anges i lagen. Förfarandet för beviljande 
ska också vara så lätt och snabbt som möj-
ligt. Därför är det skäl att på nytt bedöma 
vilken instans som ska bevilja koncessionen. 
Dessutom ska villkoren för beviljande av 
koncession övervägas och de bestämmelser 
som gäller de administrativa förfarandena i 
samband med koncessionerna preciseras. 

I 6 § i den gällande lagen finns en förteck-
ning över faktorer om vilka det kan utfärdas 
bestämmelser i koncessionen. I Itella Abp:s 
koncession har bolaget ålagts skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i 
hela landet. Dessutom är bolaget skyldigt att 
förmedla också utländska postförsändelser 
till Finland och försändelser avsända i Fin-
land till utlandet på det sätt som förutsätts i 
internationella konventioner och EG-
lagstiftning som är bindande för Finland. I 
koncessionen har det konstaterats att staten 
inte är skyldig att betala ersättning till till-
handahållaren av samhällsomfattande tjänster 
för bedrivande av postverksamhet. Dessutom 
innehåller koncessionen bestämmelser om 
verksamhetens lagenlighet, om överföring av 
koncessionen samt tillsyn. Koncessionen är i 
kraft till och med den 31 december 2021.  

Behörigheten att utfärda villkor är tämligen 
öppet avfattad i lagen, varför koncessions-
myndigheten för närvarande i koncessionen 

kan inkludera vitt olika skyldigheter som har 
betydande konsekvenser för postföretagets 
verksamhet. I alla koncessioner är det möjligt 
att införa villkor som hänför sig till skyldig-
heten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster. Principen ska dock vara att det i 
koncessionen kan åläggas bara sådana skyl-
digheter som uppfyller lagens bestämmelser 
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den. Villkor ska införas i koncessionen en-
dast vid behov. Villkor som är överlappande 
med lagstiftningens villkor ska inte heller in-
föras. En ny granskning är motiverad också 
därför att direktivet innehåller bestämmelser 
om hurdana skyldigheter som kan åläggas å 
ena sidan tillhandahållaren av de samhälls-
omfattande tjänsterna och å andra sidan 
andra postföretag. 

  
2.3.4 De samhällsomfattande tjänsterna 

I postdirektivet och i den gällande lagen 
har de samhällsomfattande tjänsterna tryg-
gats, dvs. det har föreskrivits om minimini-
vån för posttjänster som ska finnas tillgängli-
ga för alla användare på lika villkor i hela 
landet. Generellt avses med samhällsomfat-
tande tjänster allmänna och vitt använda 
grundläggande tjänster som något företag 
åläggs att tillhandahålla alla användare som 
önskar denna tjänst av god kvalitet och till 
rimliga priser. Tjänsten fastställs som sam-
hällsomfattande posttjänst om den är väsent-
lig för allmän välfärd, majoriteten av befolk-
ningen använder den och för utdelningen be-
hövs nätinvesteringar samt tjänsten anses 
vara ändamålsenlig och nödvändig. Som 
samhällsomfattande tjänst räknas i vanliga 
fall förutom posttjänster också t.ex. tele-
kommunikations- och energitjänster.   

I den gällande lagen föreskrivs att det i hela 
landet ska finnas tillgång till samhällsomfat-
tande tjänster som omfattar 1) tjänster som 
gäller förmedling av till adressaten adresse-
rade brevförsändelser som väger högst två ki-
logram och postpaket som väger högst 10 ki-
logram, 2) tjänster som gäller transport och 
utdelning av till landet ankommande försän-
delser som väger högst 30 kilogram, samt 3) 
tjänster som gäller rekommenderade och för-
säkrade försändelser.  Till de samhällsomfat-
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tande tjänsterna hör både inrikes- och utri-
kestjänster av de ovan nämnda tjänsterna.  

I den gällande lagen föreskrivs vidare att 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster dessutom i varje kommun ska driva 
åtminstone ett verksamhetsställe som tillhan-
dahåller samhällsomfattande tjänster. Den 
som använder posttjänsterna ska ha möjlighet 
att på ett insamlingsställe som ligger på ett 
rimligt avstånd från bostaden lämna in brev-
försändelser som ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna för att befordras av postföre-
taget. Till de samhällsomfattande tjänsterna 
hör minst en insamling och en utdelning var-
je arbetsdag.  

I 5 § i lagen om posttjänster föreskrivs om 
kvalitetsnormer för de samhällsomfattande 
tjänsterna. Enligt paragrafen ska inhemska 
brevförsändelser som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna och som har lämnats in 
för att bli förmedlade av ett postföretag och 
bli utdelade nästa arbetsdag och för vilka det 
gällande avgift har betalats, delas ut så att 
minst 85 procent av försändelserna är fram-
me nästa arbetsdag och minst 98 procent är 
framme senast den andra arbetsdagen.  Lagen 
innehåller också bestämmelser om utdelning 
av gränsöverskridande post inom Europeiska 
gemenskapen i enlighet med bestämmelserna 
i direktivet.  

Till tillhandahållare av de samhällsomfat-
tande tjänsterna har i koncessionen utsetts 
Itella Abp som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster som en del av den helhet av 
affärsverksamhet som består av post- och an-
nan utdelning. Itella Abp tillhandahåller för-
utom de reglerade samhällsomfattande tjäns-
terna i betydande grad olika postprodukter 
och -tjänster samt andra utdelnings-, trans-
port- och logistiktjänster.   

Definitionen av samhällsomfattande tjäns-
ter i den gällande lagen har tolkats på olika 
sätt. Kommunikationsverkets beslut av den 
13 oktober 2009 om Itella Abp:s prissättning 
av de produkter som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna kan ges som exempel på 
detta. Itella Abp har överklagat beslutet till 
förvaltningsdomstolen. Besväret gäller bl.a. 
hur Kommunikationsverket har tolkat inne-
hållet i de samhällsomfattande tjänsterna. 
Dessutom har definitionen betydelse vid till-

lämpningen av mervärdesskattedirektivet, så-
som ovan i avsnitt 2.2.1 har beskrivits. Där-
för är det motiverat att precisera den nuva-
rande definitionen. 

Syftet med att ålägga en skyldighet att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster är att 
trygga användarna rimligt prissatta grund-
läggande posttjänster på likvärdiga villkor. I 
den gällande lagen tryggas genom skyldighe-
ten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster i synnerhet tillgången till posttjänster 
för enskilda konsumenter och för småföretag 
som är jämförbara med dem. Andelen av den 
totala volymen av försändelser som enskilda 
personer har sänt under de senaste åren har 
gått ned. Av de brev som sändes år 2009 ut-
gjorde de brev och kort som avsänts av en-
skilda personer och vars porto betalats med 
frimärke nio procent. Likaså år 2009 var 91 
procent av brevförsändelserna avsända av fö-
retag och andra sammanslutningar. Förmed-
ling av företagspost baserar sig i huvudsak på 
särskilda avtal mellan det avsändande företa-
get och tillhandahållaren av posttjänsterna 
och betalningen sker genom särskilt avtalade 
betalningssätt i stället genom kontantbetal-
ning. Dessutom har servicenivån kunnat av-
talas särskilt och olika tilläggstjänster kan 
hänföra sig till avsändandet. Som adressater 
av försändelser är privatpersoner däremot en 
betydande majoritet. Av de avsända breven 
var 88 procent sända till privatpersoner me-
dan resten 22 procent hade företag eller 
sammanslutningar som adressater.  

Utifrån detta kan det konstateras att det 
med tanke på den enskilde är väsentligt att 
det, såsom det också krävs i direktivet, ga-
ranteras en utdelning fem dagar i veckan. 
Detta skapar också förutsättningar för regel-
bunden utdelning av tidningar och andra 
postförsändelser än dem som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna. Vidare är det vik-
tigt att postens små kunder har tillgång till 
rimligt prissatta brev- och paketprodukter 
som levereras till adressaten inom en skälig 
tid. Dessutom är det väsentligt för den en-
skilde att brevförsändelser kan lämnas till ett 
insamlingsställe som är beläget på ett rimligt 
avstånd och att personen har en skälig möj-
lighet att utnyttja tjänsterna vid verksamhets-
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stället som drivs av den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster.  

För närvarande är den vanligaste produkten 
bland de samhällsomfattande tjänsterna som 
tillhandahålls konsumenter det s.k. 1 klass 
brevet som betalas med frimärken eller på 
motsvarande kontantbetalningssätt. I och 
med att de elektroniska kommunikationsmöj-
ligheterna har ökat, har befordringstiden för 
brev inte längre samma betydelse som tidiga-
re. Vid kommunikation som kräver snabbhet 
används i huvudsak telekommunikation och 
elektronisk post. På motsvarande sätt är den 
största delen av de brev som konsumenterna 
mottar kontoutdrag, räkningar och brev som 
innehåller marknadskommunikation, där be-
fordringstiden inte är en kritisk faktor. I stäl-
let för tidpunkten för befordran av brev har 
det i utredningar framkommit att tidpunkten 
för befordran av tidningar är en viktig faktor.  

Produkter som motsvarar de produkter 
bland de samhällsomfattande tjänster som 
tillhandahålls konsumenter finns givetvis 
också tillgängliga för företag och samfund. 
En betydande del av de brev som företag 
sänder är sådana försändelser vars beford-
ringstid är längre än befordringstiden för de 
ovan nämnda 1 klass breven och avgiften är 
på motsvarande sätt lägre. Företagen håller 
på att i växande grad övergå till att använda 
elektronisk kommunikation samt långsam-
mare brevtjänster. Under de tio senaste åren 
har t.ex. den totala bruksandelen av 1 klass 
brevprodukter gått ner från 50 till 40 procent.  

Sådana företag vars behov av posttjänster 
är betydligt större än en enskild konsuments 
behov, strävar efter att utnyttja de stora för-
sändelsemängderna också då postförsändel-
sernas avgift fastställs. Postföretagen tillhan-
dahåller i allmänhet förmånligare avgifter till 
sina avtalskunder än till sporadiska kunder. 
Enhetspriset för postförsändelser som sänds i 
stora mängder blir ofta förmånligare än en-
skilda försändelsers pris, eftersom det i deras 
avgifter beaktas de kostnadsinbesparingar 
som föranleds av den stora partistorleken 
samt att de eventuellt hoppar över en del av 
postförsändelsernas behandlingskedja. Före-
tag som sänder större mängder har också en 
större förhandlingskraft än tillfälliga kunder i 
förhållande till postföretaget. Konkurrensen 

inom postbranschen kommer sannolikt att 
fokusera just på brev som företag sänder.  

Ändringarna i verksamhetsmiljön, i syn-
nerhet minskningen av försändelsevolymerna 
och den ökade konkurrensen, har betydande 
konsekvenser för förutsättningarna att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster. I 
och för sig har de avsända postförsändelser-
nas volym i Finland hittills varit tämligen 
hög. Det att distanshandeln på internet blivit 
allt vanligare är ägnat att öka efterfrågan av 
posttjänster. Kommunikation i pappersform 
håller dock på att minska medan elektronisk 
kommunikation hela tiden ökar. T.ex. år 
2009 minskade den totala volymen brevför-
sändelser med sju procent i jämförelse med 
det föregående året. Man kan anta att trenden 
med ökad elektronisk kommunikation och 
nedgående volymer kommer att fortsätta.   

Till marknaden för posttjänster i Finland 
hänför sig sådana geografiska särdrag som 
ska beaktas vid tillhandahållandet av sam-
hällsomfattande tjänster. I jämförelse med 
många andra EU-länder är Finland ett tämli-
gen glest bebott land med långa avstånd och 
låg urbaniseringsgrad. Bosättningen koncen-
trerar sig till Södra Finland, i synnerhet till 
huvudstadsregionen, samt till några stadsom-
råden i tillväxt. Omfattande glest bebodda 
områden finns också i sjö- och skärgårdsom-
råden, där utdelningskostnaderna är excep-
tionellt höga.  

Tidtabellen för utdelningsprocessen av 
posttjänster bestäms i stor utsträckning av 
den befordringstid som kvalitetsnormen för 1 
klass brevförsändelser kräver. Inom ramen 
för den gällande regleringen är det inte möj-
ligt att genomföra väsentliga ändringar i ut-
delningen och i dess tidtabell, fastän det vore 
motiverat både med tanke på kundbehoven 
och av kostnadsskäl. Regleringen begränsar 
möjligheterna för tillhandahållaren av de 
samhällsomfattande tjänsterna att anpassa sig 
till det förändrade marknadsläget t.ex. genom 
att effektivisera utdelningsverksamheten och 
genom att utveckla nya verksamhetsmodeller 
för t.ex. tjänster och närlogistikens lösningar 
i glesbygden. 

Postverksamhet och därtill hörande annan 
utdelningsverksamhet i den utsträckning som 
Itella Abp bedriver dem, tillsammans med 
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skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster, förutsätter att en viss kapa-
citet upprätthålls. Merparten av de kostnader 
som föranleds av upprätthållandet av en 
landsomfattande utdelning fem dagar i veck-
an och av nätverket av verksamhetsställen är 
sådana att de inte går ned i proportion till 
minskningen i volymerna. T.ex. kostnads-
bildningen för utdelningen påverkas av utde-
larnas rutt och inte så mycket av mängden 
försändelser som bärs ut. På motsvarande sätt 
är kostnaderna för drivande av verksamhets-
ställen tämligen fasta. I praktiken förutsätter 
tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster i nuvarande omfattning att de produ-
ceras som en del av postverksamhetens hel-
hetsprocess och att tjänsterna prissätts så att 
de regionala kostnadsskillnaderna t.ex. mel-
lan tätt bebodda stadsområden och glest be-
bodd landsbygd jämnas ut. Bedömningarna 
om hur stort behovet av en sådan subvention 
egentligen är varierar från några tiotals mil-
joner till över hundra miljoner euro. Om det 
på postområdet dessutom uppstår konkurrens 
gällande brevtjänster, kan man anta att de 
konkurrerade brevprodukternas prisnivå går 
ned, vilket har betydelse för förutsättningarna 
för tillhandahållaren av de samhällsomfat-
tande tjänsterna att täcka kostnaderna av att 
producera samhällsomfattande tjänster ge-
nom inkomstfinansiering.  

På grund av de faktorer som beskrivits 
ovan måste definitionen av och innehållet i 
de samhällsomfattande tjänsterna och till-
handahållarens skyldigheter genomgå en ny 
granskning, så att de kostnader som föranleds 
av att producera samhällsomfattande tjänster 
i någon mån går ned eller åtminstone att 
kostnadsstegringen dämpas och att utveck-
ling av posttjänster möjliggörs. Principen ska 
dock vara den att servicenivån inte sjunker 
på ett sätt som är orimligt med tanke på den 
genomsnittliga användaren av posttjänster. 
Vid fastställandet av servicenivån ska beak-
tas det verkliga behovet att använda tjänster-
na, hur mycket tjänsterna används och deras 
betydelse för användarna. Det är möjligt att 
hitta kostnadsinbesparingar i synnerhet ge-
nom att ändra kvalitetsnormen för beford-
ringstiden av samhällsomfattande tjänster, 
men också genom att t.ex. granska tätheten 

av nätverket av verksamhetsställen. På grund 
av naturen av den post som företag och 
sammanslutningar sänder kan det anses vara 
motiverat att den avgränsas från de samhälls-
omfattande tjänsterna. Utgångspunkten är att 
förhandlingskraften hos de företag och sam-
manslutningar som använder posttjänster och 
den ökade konkurrensen inom företagspost 
ser till att även företag har en möjlighet att 
skaffa rimligt prissatta posttjänster som mot-
svarar deras kundbehov. Dessutom får också 
företag och samfund, om de så vill, använda 
tjänster som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna, om det är motiverat med tanke på 
deras kundbehov.   

För närvarande har skyldigheten att tillhan-
dahålla samhällsomfattande tjänster ålagts i 
koncessionen för koncessionens hela giltig-
hetstid. I nuläget kan koncessionen medan 
den är i kraft under vissa villkor ändras men 
koncessionsmyndigheten har inte förpliktats 
att följa upp utvecklingen av tjänsterna eller 
att regelbundet göra en nybedömning av be-
hovet av en skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Enligt det änd-
rade direktivet ska skyldigheten att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster vid behov 
åläggas antingen en eller flera aktörer. Skyl-
digheten kan gälla också bara vissa tjänster 
eller kundgrupper.  Direktivet förutsätter 
också att skyldigheten att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster bedöms på nytt med 
regelbundna mellanrum. Den nuvarande re-
gleringen fyller inte direktivets krav. Den 
kan inte heller anses på bästa möjliga sätt 
stödja utvecklingen av postmarknaden och 
användningen av posttjänster. Att binda sam-
hällsomfattande tjänster vid koncessionen är 
för postföretaget ett föga flexibelt förfarande. 
Därför ska förfarandet för åläggandet av 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster bedömas på nytt. Dessutom 
ska uppföljningen och bedömningen av 
marknaden utvecklas. 

En central egenskap hos de samhällsomfat-
tande tjänsterna är att de avgifter som tas ut 
för tjänsten ska vara rimliga. Den gällande 
lagstiftningen innehåller i princip de grund-
läggande element som direktivet kräver gäl-
lande prissättningen. Direktivet möjliggör 
också att man använder enhetsprissättning, 
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vars bevarande fortfarande är motiverat vid 
prissättningen av de produkter som hör till 
sådana samhällsomfattande tjänster som kon-
sumenterna allmänt använder. I och med att 
definitionen av samhällsomfattande tjänster 
ändras är det dock skäl att precisera den re-
glering som gäller styrningen av den kost-
nadsredovisning som behövs för prissätt-
ningen av samhällsomfattande tjänster och 
dess tillsyn. Tillsynsmyndighetens ska också 
garanteras tillräckliga möjligheter att ingripa 
i prissättningen av de samhällsomfattande 
tjänsterna. Bestämmelserna i den gällande 
lagen om prissättning har tolkats på olika 
sätt. Det har ännu inte uppstått rättspraxis, 
men Itella Abp:s ovan nämnda ärende som 
inletts vid förvaltningsdomstolen hänför sig 
också till prissättningen av de samhällsom-
fattande tjänsterna. 
 
2.3.5 Konkurrensfrämjande 

I Finland öppnades postverksamheten för 
konkurrens redan genom lagen om posttjäns-
ter, vilken trädde i kraft vid ingången av år 
1994. Koncessionspliktig verksamhet som 
skulle konkurrera med tillhandahållaren av 
de samhällsomfattande tjänsterna, Itella Abp, 
har inte uppstått, även om bolaget för övrigt i 
betydande grad opererar på konkurrensutsatta 
marknader. Suomen Suoramainonta Oy be-
viljades 1997 en koncession för begränsad 
postverksamhet inom huvudstadsregionen. 
Företaget inledde inte sin verksamhet och 
koncessionen har förfallit. 

Det finns flera orsaker till att konkurrensen 
inte har utvecklats, av vilka en del hänför sig 
till verksamhetens natur och de lösningar 
som ingår i lagstiftningen.  

Postverksamhet är affärsverksamhet där det 
typiska för kostnadsbildningen är fördelar 
som skalan, flera produkter och täthet bidrar 
till. Fördelen av skalan uppstår när enhetspri-
serna går ned då de behandlade volymerna 
och storleken på nätet växer. Fördelen av att 
ha flera produkter uppstår när enhetspriserna 
går ned vid produktion av flera typer av pro-
dukter och tjänster. Fördelen av tätheten av-
ser nedgång i enhetspriserna när priserna går 
ned då volymen växer i ett fast utdelningsnät. 
Tillhandahållande av posttjänster grundar sig 

i allmänhet på ett omfattande produktions- 
och utdelningsnätverk, dvs. uppnående av 
dessa fördelar är en betydande faktor för 
postbranschen.  

Bedrivande av postverksamhet lokalt eller 
regionalt kräver inte nödvändigtvis omfat-
tande investeringar. Å andra sidan kan de 
ovan nämnda kostnadsfördelarna då endast 
delvis uppnås. Bedrivande av riksomfattande 
verksamhet i stor skala kräver dock upprätt-
hållande av en omfattande infrastruktur och 
kapacitet som för egen del höjer tröskeln för 
etablering inom branschen. De ovan beskriv-
na kostnadsfördelarna blir betydande i sådan 
verksamhet.  

Itella Abp som med stöd av lag är den enda 
tillhandahållaren av posttjänster har en do-
minerande marknadsandel som tillhandahål-
lare av brevtjänster. Itella Abp har också an-
nan betydande affärsverksamhet inom tid-
ningsutdelning och marknaden för utdelning 
av oadresserade försändelser samt i den elek-
troniska förmedlingen av meddelanden. Som 
den enda tillhandahållaren av posttjänster 
kan Itella Abp tillgodogöra sin ställning i ut-
budet av helhetstjänster. Bolagets konkur-
rensställning är i sin helhet stark, eftersom 
det kunnande och den nivå på tjänsterna som 
hänför sig till bedrivande av postverksamhet 
är hög. För främjandet av konkurrensen inom 
postbranschen är det viktigt att skapa förut-
sättningar för etablering inom branschen och 
att se till att korssubventionering för tjänste-
produkter inte har en negativ inverkan på 
konkurrensen.  

Tröskeln för etablering inom branschen 
höjs också av de krav som ingår i postlag-
stiftningen. I lagen om posttjänster krävs ut-
delning fem dagar i veckan av alla postföre-
tag. Dessutom ska även andra postföretag än 
tillhandahållarna av samhällsomfattande 
tjänster i sin koncession åläggas att iaktta 
kvalitetsnormen för de samhällsomfattande 
tjänsterna, om inte koncessionsmyndigheten 
av ett synnerligen vägande och motiverat 
skäl beslutar något annat. Vidare tillämpas på 
alla postföretag kravet att tillhandahålla 
tjänster på finska, svenska och samiska.  

Utöver lagen om posttjänster höjs tröskeln 
för etablering av den skatt som uppbärs med 
stöd av den särskilda lagen om avgift för 
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tryggande av postförmedling i glesbygden. 
Avgiften uppbärs av andra postföretag än 
dem som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster från sin omsättning när de inte bedri-
ver postverksamhet i form av samhällsomfat-
tande tjänster i hela landet. Avgiftens storlek 
beror på befolkningstätheten på verksam-
hetsområdet och är lägst 5 procent och högst 
20 procent av omsättningen. På områden där 
befolkningstätheten ligger under 250 invåna-
re per kvadratkilometer, uppbärs ingen av-
gift. Eftersom ingen konkurrens har uppstått 
inom postområdet har lagen hittills inte till-
lämpats.  

Den ovan nämnda skattelagen höjer för 
egen del tröskeln för etablering på branschen. 
Skattelagens inverkan på uppkomsten av 
konkurrens har också bedömts i EG-
kommissionens officiella anmärkning till 
Finland, vilken har beskrivits ovan i avsnitt 
2.2.1. I sin anmärkning anser kommissionen 
att lagen om posttjänster tillsammans med 
den ovan nämnda skattelagen skapar hinder 
för marknadsetablering för aktörerna.  

Huvudsyftet för direktivet är att helt öppna 
postmarknaden för konkurrens. Med liberali-
seringen av marknaden eftersträvas utvidg-
ning och utveckling av postmarknaden, ef-
fektivisering av postverksamheten och för-
bättring av posttjänsternas kvalitet. Direkti-
vet förutsätter att särskilda och exklusiva rät-
tigheter slopas som form för finansiering av 
samhällsomfattande tjänster. Direktivet för-
utsätter också att kostnadsredovisningen hos 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster ska göras mer transparent för att 
hindra de negativa verkningarna av korssub-
ventionering på konkurrensen. Enligt direkti-
vet får man inte heller ålägga postföretag 
samtidigt skyldigheter som gäller kvaliteten 
på tjänster och skyldigheter som gäller finan-
siering av samhällsomfattande tjänster. Di-
rektivet uppmuntrar också till att vid behov 
genom reglering säkerställa att konkurreran-
de postföretag har en öppen och icke-
diskriminerande tillgång till vissa delar av 
postinfrastrukturen. Direktivet kräver dock 
ingen egentlig prisreglering för tillgång till 
nätet. 

Den gällande lagstiftningen ska betraktas i 
ljuset av dessa krav i direktivet. I den nya 

lagstiftningen måste man se till att postföre-
tagen inte åläggs överlappande skyldigheter 
med skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster i en situation där de är 
skyldiga att delta i ersättandet av orimliga 
nettokostnader av de samhällsomfattande 
tjänsterna. Sådana skyldigheter är bl.a. skyl-
digheter som gäller servicenivån. Dessutom 
måste det säkerställas att alla postföretag har 
tillgång t.ex. till postnummers- och adressy-
stemet. Enligt postdirektivet ska medlemssta-
terna säkerställa en öppen och icke-
diskriminerande tillgång till sådana delar av 
infrastrukturen och till tjänster som tillhan-
dahålls inom ramen för samhällsomfattande 
tjänster, om det behövs för att skydda använ-
darnas fördel eller för att främja effektiv 
konkurrens. I detta skede sänks tröskeln för 
etablering genom att minska på bördan för 
andra än dem som tillhandahåller samhälls-
omfattande tjänster och genom att föreskriva 
om tillgång till vissa delar av infrastrukturen. 
Den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster har som företag med dominerande 
ställning skyldighet att tillhandahålla andra 
företag tjänster i enlighet med kraven i kon-
kurrenslagstiftningen. Då underkastas dess 
verksamhet också konkurrensmyndigheternas 
tillsyn, vilket i detta skede kan anses vara 
tillräckligt med tanke på främjande av kon-
kurrensen. Utvecklingen av konkurrensläget 
ska dock följas och vid behov ska åtgärder 
vidtas.   

För marknadens effektiva funktion är det 
väsentligt att tillsynsmyndigheten har en 
lämplig behörighet på det sätt som förutsätts 
i direktivet. Detta krav gäller i synnerhet till-
synen över prissättningen av samhällsomfat-
tande tjänster. I den nya lagstiftningen är det 
därför viktigt att Kommunikationsverkets 
möjligheter att utföra sina tillsynsuppgifter 
tryggas. Dessutom ska beaktas att i och med 
utvecklingen av marknaden ökar rollen för 
den allmänna konkurrenslagstiftningen och 
konkurrensmyndigheten. I frågor som gäller 
den dominerande ställningen hos tillhanda-
hållaren av de samhällsomfattande tjänsterna 
är Konkurrensverket behörig myndighet.   
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2.3.6 Finansiering av samhällsomfattande 
tjänster 

I den gällande lagen ingår inga särskilda 
bestämmelser om finansiering av samhälls-
omfattande tjänster. Utgångspunkten har va-
rit att samhällsomfattande posttjänster till-
handahålls som en del av postverksamhetens 
helhet och den finansieras av intäkter som 
erhållits genom försäljning av posttjänster. 
För närvarande är finansieringen av de sam-
hällsomfattande tjänsterna tryggad. Eftersom 
det inte förekommer konkurrens inom brev-
tjänsterna har Itella Abp till denna del kunnat 
fastställa sin prisnivå i enlighet med kostna-
derna så att verksamheten har kunnat bedri-
vas lönsamt. Det är osannolikt att konkurre-
rande postföretag etablerar sig på branschen 
medan den nuvarande lagstiftningen är i 
kraft, dvs. bevarande av den nuvarande fi-
nansieringsbasen kräver närmast effektivise-
ring av funktionerna för att dämpa en höjning 
av kostnadsnivån och därigenom av prisni-
vån.  

I och med att verksamhetsbetingelserna för 
postverksamheten förändras, både på grund 
av att verksamhetsmiljön utvecklas och av 
direktivet, är det nödvändigt för upprätthål-
landet av samhällsomfattande tjänster att sä-
kerställa deras finansiering, för att den eko-
nomiska ställningen hos den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster bevaras på 
en nivå som är tillräcklig för att kunna ordna 
de lagstadgade tjänsterna. De samhällsomfat-
tande tjänsternas ekonomiska betingelser kan 
förstärkas å ena sidan genom att göra en ny 
bedömning av nivån på de skyldigheter som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och 
å andra sidan genom att skapa förutsättningar 
för en sådan helhet av affärsverksamhet för 
postföretag som möjliggör tillhandahållande 
av samhällsomfattande tjänster som en del av 
postverksamheten och den därtill nära höran-
de övriga utdelningsverksamheten. 

Samtidigt är det dock skäl att förbereda sig 
för en situation där det inte går att garantera 
utbud av samhällsomfattande tjänster utan 
tilläggsfinansiering från offentliga medel el-
ler andra särskilda åtgärder.  Situationen ska 
dock betraktas i ljuset av direktivet och när 
åtgärder bereds ska följande principer iakttas: 

objektivitet, öppenhet, icke-diskriminering, 
proportionalitet och så liten snedvridning av 
marknaden som möjligt.  

För att trygga posttjänsterna i glesbygden 
stiftades år 1997 en särskild skattelag, som 
har beskrivits ovan. Avsikten var att de in-
samlade medlen ska användas för att ersätta 
den påfrestning som förorsakas det postföre-
tag som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster av att producera dessa tjänster. I la-
gen föreskrivs endast om betalningsskyldig-
heten och om betalning av avgiften. I lagen 
ingår inga bestämmelser om hur och på vilka 
villkor medlen ska kanaliseras för att trygga 
postförmedlingen i glesbygden. Lagen har 
inte hittills blivit tillämplig eftersom det inte 
har uppstått verksamhet som konkurrerar 
med Itella Abp. Med beaktande av de grun-
der som föreskrivits för bestämmande av av-
giften är det osäkert om det med denna skatt i 
verkligheten vore möjligt att täcka de kost-
nader som eventuellt ska ersättas. Dessutom 
ska det beaktas att lagen har konkurrenskon-
sekvenser, vilka har beskrivits ovan.  

Direktivet möjliggör att de tjänster som in-
går i de samhällsomfattande tjänsterna an-
skaffas genom offentlig upphandling i enlig-
het med artikel 7.2 i direktivet. Det är inte 
befogat att säkerställa de tjänster som ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna genom of-
fentlig upphandling eftersom förfarandet är 
tungt och inte nödvändigtvis leder till det 
bästa möjliga slutresultatet med tanke på 
tjänsternas användare.  

I direktivet har också alternativ framförts 
för täckande av kostnaderna för de samhälls-
omfattande tjänsterna i situationer där de net-
tokostnader som föranleds av tillhandahål-
landet av de samhällsomfattande tjänsterna 
utgör en oskälig börda för tillhandahållaren 
av de samhällsomfattande tjänsterna. Med-
lemsstaterna kan ta i bruk ett system enligt 
vilket tillhandahållaren av de samhällsomfat-
tande tjänsterna beviljas en ersättning från 
offentliga medel eller ett system där netto-
kostnaderna för uppfyllandet av skyldigheten 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
delas mellan dem som tillhandahåller tjäns-
terna och/eller dem som använder dem. Ett 
sådant förfarande kan bedömas lämpa sig 
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bättre för den finska marknaden för post-
tjänster än offentlig upphandling.  

Ersättning av orimliga nettokostnader är 
enligt direktivet inte det primära sättet för att 
säkerställa utbudet av samhällsomfattande 
tjänster, men man bör förbereda sig för en 
sådan situation. Den nya regleringen ska 
dock vara sådan att kostnaderna i princip er-
sätts endast i undantagsfall och utifrån objek-
tiva grunder.  Det kan inte anses vara ända-
målsenligt att upprätta en särskild, från stats-
budgeten separat kompensationsfond.  Ett 
motsvarande förfarande kan ordnas t.ex. ge-
nom att vid behov i statsbudgeten inkludera 
ett anslag för täckande av kostnaderna och 
t.ex. samla in den motsvarande summan från 
postföretagen. Utgångspunkten är dock att 
skyldigheten för andra postföretag att delta i 
ersättningen av kostnaderna uppstår först när 
ett verkligt behov av ersättning kan påvisas. 
De närmare grunderna för betalningsskyldig-
heten ska då föreskrivas särskilt genom iakt-
tagande av principerna för öppenhet och pro-
portionalitet.   
 
2.3.7 Mottagande, förmedling och utdelning 
av postförsändelser 

Postföretagen har en serviceplikt, dvs. de är 
skyldiga att mot gällande avgift av var och en 
som så önskar ta emot och till adressaten 
förmedla brevförsändelser i enlighet med 
koncessionen och sina leveransvillkor. Den-
na grundbestämmelse behöver inte ändras.  

Från synvinkeln för adressater är de fakto-
rer som hänför sig till mottagandet av post-
försändelser väsentliga. Dessutom har ord-
nandet av utdelningen betydande kostnads-
konsekvenser för postföretaget. Ordnandet av 
utdelningen är beroende av postföretagets 
planering, där postföretagets funktionella och 
ekonomiska synpunkter, adressaternas behov 
och utdelningens andra omständigheter jäm-
kas samman. Utgångspunkten i den gällande 
lagen är att brevförsändelser ska delas ut till 
postlådor som med tanke på de lokala förhål-
landena är placerade på ett rimligt avstånd 
från adressaterna. I höghus delas posten ut 
separat till de olika bostäderna, dvs. i prakti-
ken i postluckorna. Denna grundreglering är 
det inte skäl att ändra. 

Det rådande utdelningssättet på höghusom-
råden är nuförtiden utdelning i postluckor. I 
vissa fastigheter har man övergått, på adres-
saternas begäran, till s.k. boxutdelning, dvs. 
postförsändelserna delas ut centraliserat i 
boxar i stället för i brevinkast. Genom utdel-
ning i boxar är det möjligt att påskynda brev-
bärarens arbete och på detta sätt åstadkomma 
kostnadsinbesparingar. Det bör också noteras 
att övergången till boxutdelning inte hindrar 
att den tidiga utdelningen av tidningar eller 
utdelningen av reklam sker i brevinkast.  

Postutdelningen i småhusområden eller i 
glesbygden grundar sig i regel på gruppering 
av postlådor, dvs. adressaternas lådor place-
ras i enhetliga grupper så att adressatens av-
stånd till postlådan är skälig. Grupperingen 
har under årens lopp på postföretagets initia-
tiv genomförts stegvis och utvecklingen fort-
sätter. I praktiken fastställer tillhandahållaren 
av samhällsomfattande tjänster placeringen 
av postlådorna och placeringen styrs av riks-
omfattande anvisningar och rekommendatio-
ner av Kommunikationsverket om ordnandet 
av postutdelning. I en del av fallen har änd-
ringen gett upphov till motstånd och den nya 
placeringen av lådorna har bestridits. De fles-
ta meningsskiljaktigheter har kunnat lösas 
förhandlingsvägen. Årligen har några få tvis-
teärenden inletts vid Kommunikationsverket 
som gäller postföretagets utdelningsplan. År-
ligen har några fall avgjorts av kommunernas 
byggnadstillsynsmyndighet. Tvistefall har 
avgjorts i ljuset av Kommunikationsverkets 
instruktioner och rekommendationer. Kom-
munikationsverkets instruktioner och re-
kommendationer är inte till sin natur bindan-
de. Eftersom det ändå är fråga om en för 
adressaten betydande fråga, är det skäl att ge 
Kommunikationsverket befogenhet att utfär-
da bindande föreskrifter. 

Den gällande lagen styr till att vid faststäl-
landet av utdelningssättet beakta de lokala 
förhållandena, adressatens personliga speci-
albehov och andra ändamålsenliga grunder. I 
praktiken har också detta styrts av Kommu-
nikationsverkets instruktioner och rekom-
mendationer. I dessa har ingått bl.a. en re-
kommendation om utdelning till personer 
med rörelsehinder och personer som fyllt 75 
år. Såsom redan har konstaterats ovan ska 
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Kommunikationsverket kunna utfärda bin-
dande föreskrifter även gällande utdelnings-
sättet. Dessutom är det motiverat att hänvis-
ningen till beaktande av rörelsehinder och 
hög ålder får lagstatus. 

Tvister som gäller postutdelning och post-
lådornas placering löses dels av Kommunika-
tionsverket och dels av kommunernas bygg-
nadstillsynsmyndighet. Klagomål som gäller 
utdelningsplaner behandlas av Kommunika-
tionsverket och tvister som gäller placeringen 
av enskilda postlådor avgörs på kommunni-
vå. I praktiken har detta visat sig vara ett 
tungt förfarande administrativt, eftersom det i 
samma ärende i princip har kunnat framföras 
klagomål till två instanser. I reformen ska 
därför eftersträvas att förfarandena för avgö-
rande av tvister som gäller postlådornas pla-
cering görs klarare. Detta är motiverat både 
för att minska den administrativa bördan och 
för att säkerställa adressaternas rättsskydd. 
Då bestämmelserna förnyas ska beaktas att 
det i regel är placeringen av enskilda postlå-
dor som är orsaken till bestridandet. 

Den gällande lagstiftningen om ansvarsfrå-
gor i samband med tillhandahållande av post-
tjänster är till sina grundprinciper fungeran-
de. Ansvarsbestämmelserna i fråga om post-
tjänster iakttar principerna för den allmänna 
transport- och skadeståndsrätten med beak-
tande av posttjänsternas särdrag. Skador som 
beror på dröjsmål, skada eller försvinnande 
ersätts upp till de högsta belopp som anges i 
lagen. I praktiken har det dock i någon mån 
förekommit situationer, där det t.ex. är oklart 
till vem ersättningen ska betalas och från vil-
ka tidpunkter tidsfristerna ska räknas. Be-
stämmelserna bör därför göras klarare till 
denna del. Den gällande lagen fastställer er-
sättningen i situationer där en vanlig brevför-
sändelse är fördröjd, skadad eller försvunnen. 
Sådana situationer är dock svåra att påvisa. 
Trots att bestämmelsen sällan blir tillämplig 
är det dock motiverat att bevara den.  

För att trygga postverksamhetens tillförlit-
lighet, smidighet och för att trygga brevhem-
ligheten är det väsentligt att det i lagen ingår 
bestämmelser om behandling av postförsän-
delser i situationer där försändelsen inte har 
kunnat befordras till den adress som finns an-
tecknad på den, dit försändelsen i första hand 

ska levereras. Den gällande lagen innehåller 
grundläggande bestämmelser om behand-
lingen av försändelser, men i praktiken har 
det i någon mån förekommit problemsitua-
tioner vid tillämpningen av dem. Adressut-
redning och annan verksamhet för att säker-
ställa att försändelsen kommer fram belastar 
posttjänsternas processer avsevärt. Därför är 
det viktigt att bestämmelserna är klara och 
möjliggör smidiga förfaranden genom vilka 
det säkerställs att breven kommer fram och 
brevhemligheten bevaras. 
 
2.3.8 Styrning och övervakning av postverk-
samheten samt vissa bestämmelser 

Med stöd av den gällande lagen svarar 
kommunikationsministeriet för styrningen 
och den allmänna utvecklingen av postverk-
samheten. Tillsynsuppgiften över postverk-
samheten har getts Kommunikationsverket. 
Dessutom kan konsument- och konkurrens-
myndigheterna ingripa i bedrivandet av post-
verksamhet inom ramen för den egna kompe-
tensen. Det har inte förekommit problem i 
fråga om behörighetsförhållandena mellan de 
olika myndigheterna. I och med att tillhanda-
hållandet av posttjänster fått flera former är 
det dock nödvändigt att samarbetet mellan de 
olika myndigheterna är smidigt. Dessutom 
uppmuntrar direktivet till att främja samarbe-
tet mellan tillsynsmyndigheten för postverk-
samhet och konsument- och konkurrensmyn-
digheterna. Detta ska beaktas då lagstiftning-
en förnyas.  

Ett av målen med direktivet är att förstärka 
tillsynsmyndighetens roll. Därför ska be-
stämmelserna om Kommunikationsverkets 
behörighet preciseras. I praktiken ska t.ex. 
Kommunikationsverkets möjlighet att utfärda 
bindande bestämmelser i frågor som gäller 
ordnande av postverksamhet stärkas. Vidare 
ska det säkerställas att myndigheten har till-
räckliga möjligheter att få uppgifter för att 
uppfylla sitt uppdrag. 

Finansieringen av postverksamhetens till-
synsuppgifter har för närvarande ordnats ge-
nom att ta ut en till omsättningen bunden till-
synsavgift av koncessionshavarna . Systemet 
har fungerat utan problem och det finns inga 
behov att ändra det.  
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I den gällande lagen ingår bestämmelser 
om skydd av förtroliga meddelanden och 
tystnadsplikt, vilka ska bevaras då lagen änd-
ras. Det finns behov att granska bestämmel-
serna om beredskap så att de motsvarar den 
övriga beredskapsregleringen i fråga om 
andra för samhällets funktion centrala funk-
tioner. Dessutom ska då bestämmelserna 
granskas behovet att skapa beredskap för 
störningar under normala situationer beaktas. 

I den gällande lagen kan statsrådet på an-
sökan bevilja ett postföretag rätt att utge in-
ternationellt godkända frimärken. Dessutom 
kan Kommunikationsministeriet på ansökan 
bevilja postföretag rätt att utge i Finland 
godkända frimärken. Kommunikationsverket 
igen har rätt att vid behov utfärda bestäm-
melser om användning av portomärken som 
motsvarar frimärken. Bestämmelsen ska för-
nyas så att den motsvarar den nya lagstift-
ningen gällande koncessionsmyndighet.   

Regleringen av tvångsmedel och påföljder 
kan anses vara fungerande och den behöver 
inte ändras. Däremot ska i reformen bedömas 
om bestämmelserna om förfaranden för kla-
gomål och överklagande är tillräckligt tydli-
ga. 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Målsättning 

I propositionen föreslås att en postlag ska 
stiftas genom vilken den nu gällande lagen 
om posttjänster och de författningar på lägre 
nivå som utfärdats med stöd av den ska ersät-
tas. Vidare föreslås i propositionen att lagen 
om avgift för tryggande av postförmedling i 
glesbygden ska upphävas. 

Postlagen ska bilda en ny allmän ram för 
regleringen i fråga om bedrivande av post-
verksamhet i Finland. Dessutom ska genom 
lagen föreskrivas i synnerhet om tillhanda-
hållande av i EU:s postdirektiv avsedda sam-
hällsomfattande tjänster. Genom den nya 
postlagen ska ändringarna i postdirektivet in-
föras i den nationella lagstiftningen samt de 
senaste ändringar i världspostkonventionen 
som kräver ändringar i lagstiftningen.  

Syftet med denna proposition är att trygga 
utbudet av och tillgången till samhällsomfat-
tande tjänster i hela landet samt att främja 
verksamhetsbetingelserna för postområdet 
och i synnerhet för tillhandahållandet av 
samhällsomfattande tjänster. Målet är att 
trygga en kontinuerlig och smidig postverk-
samhet i såväl den inhemska som internatio-
nella posttrafiken. Syftet med förslaget är att 
skapa förutsättningar för ett utbud av post-
tjänster av god kvalitet och stor täckning så 
att sådana förmedlingstjänster som motsvarar 
kundernas behov finns tillgängliga i hela lan-
det.   

Syftet med den nya lagen är att säkerställa 
att det i hela landet finns tillgång till grund-
läggande posttjänster på rimliga och icke-
diskriminerande villkor öppna för insyn, som 
motsvarar den genomsnittliga användarens 
servicebehov. Tillgången till tjänsterna ska 
säkerställas genom att mer detaljerat än hit-
tills definiera de samhällsomfattande tjäns-
terna och genom att precisera skyldigheterna 
för den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster. Utöver detta tryggas tillgången 
till samhällsomfattande tjänster genom att 
främja förutsättningarna för tillhandahållande 
av samhällsomfattande tjänster så att tillhan-
dahållaren av dessa tjänster kan erbjuda dem 
så kostnadseffektivt som möjligt. Dessutom 
ingår det i propositionen en mekanism ge-
nom vilken utbudet av samhällsomfattande 
tjänster i sista hand säkerställs genom offent-
liga medel, om nettokostnaderna av de sam-
hällsomfattande tjänsterna blir orimliga för 
tillhandahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna. Principen är dock att det ska vara 
möjligt att tillhandahålla posttjänster kost-
nadseffektivt och utbudet ska kunna finansie-
ras på marknadsvillkor.  

Syftet med den nya lagen är förutom att 
trygga de samhällsomfattande tjänsterna ock-
så att allmänt främja postbranschens och 
posttjänsternas utveckling. Etableringen av 
nya företag på postmarknaden främjas ge-
nom att minska postföretagens skyldigheter 
jämfört med nuläget och genom att på detta 
sätt sänka tröskeln för etablering. Dessutom 
säkerställs genom bestämmelserna att andra 
postföretag har tillträde till vissa delar av det 
existerande nätet för samhällsomfattande 
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tjänster på villkor som är öppna för insyn och 
icke-diskriminerande.  
 
3.2 De viktigaste förslagen  

I tillämpningsområdet för den nya postla-
gen föreslås inga ändringar i förhållande till 
den nuvarande lagen om posttjänster. Till 
tillämpningsområdet ska höra förmedling av 
adresserade brevförsändelser samt paket som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, 
medan däremot tidningsutdelning även i fort-
sättningen avgränsas från tillämpningsområ-
det. Även kurirförsändelser, företagens inter-
na eller småskaliga postverksamhet samt 
andra pakettjänster än de som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna avgränsas från till-
lämpningsområdet. 

Bedrivande av postverksamhet föreslås 
fortfarande vara koncessionspliktig verksam-
het. Den på rättslig bedömning grundade 
koncessionen för tillhandahållande av brev-
tjänster ska beviljas av kommunikationsmini-
steriet. Det föreslås att bestämmelserna om 
innehållet i koncessionen ska preciseras. I 
koncessionen får inte ställas villkor som 
skulle leda till överlappande skyldigheter 
med lagen. T.ex. villkor som gäller nätet av 
verksamhetsställen eller utdelning fem dagar 
i veckan ska inte kunna åläggas andra än till-
handahållarna av samhällsomfattande tjäns-
ter. 

I propositionen föreslås ändringar i åläg-
gandet av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. För närvarande 
har skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster ålagts Itella Abp. I pro-
positionen föreslås att skyldigheten att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster 
åläggs ett visst företag genom beslut av 
Kommunikationsverket på grundval av en 
bedömning av postmarknaden. Det ska också 
vara möjligt att uttryckligen inte ålägga en 
sådan skyldighet om utbudet av tjänster som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
skulle vara tillräcklig. Behovet av att ålägga 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster ska bedömas med regelbundna 
mellanrum. 

I propositionen föreslås att området för 
samhällsomfattande tjänster görs mer exakt 

än definitionen i den nuvarande lagen om 
posttjänster. Enligt den nya definitionen hör 
till samhällsomfattande tjänster för det första 
ett ständigt utbud av posttjänster som avser 
brevförsändelser som väger mindre än två ki-
logram, under förutsättning att försändelser-
na betalas genom allmänt använda kontant-
betalningssätt och de kan lämnas för beford-
ran av postföretaget vid ett insamlingsställe. 
Dessutom ska föreskrivas att till samhällsom-
fattande tjänster hör postpaket som väger 
högst 10 kilogram, vilka betalas med allmänt 
använda kontantbetalningsmedel och som 
användaren har möjlighet att lämna för post-
företagets befordran vid ett verksamhetsställe 
för post eller något annat lämpligt ställe och 
hämta vid ett verksamhetsställe för post. 
Viktgränsen för paket som ankommer till 
landet ska vara 20 kilogram. Till de sam-
hällsomfattande tjänsterna ska också höra re-
kommendations- och försäkringsstjänster för 
de ovan nämnda försändelserna. I praktiken 
ska till området för de samhällsomfattande 
tjänsterna höra posttjänster för konsumenter 
och för små- och medelstora företag som på 
samma villkor sänder försändelser som ingår 
i de samhällsomfattande tjänsterna.  

Skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster ska preciseras från det 
nuvarande läget så att de tjänster som åtmin-
stone måste tillhandahållas fastställs uttryck-
ligen i lagen. Som minimikrav ska fastställas 
tillhandahållande av en sådan brevprodukt på 
vilken den kvalitetsnorm som beskriver be-
fordringstiden för brev tillämpas. I praktiken 
består för posttjänsternas basprodukt av en 
brevprodukt som är avsedd att bli levererad 
den andra vardagen efter avsändandet i stället 
för det nuvarande s.k. 1 klass brevet. Också 
kvalitetsnormen för samhällsomfattande 
tjänster ska ändras. Kvalitetsnormen för den 
ovan beskrivna brevprodukten som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna ska definieras 
så att minst 95 procent av försändelserna ska 
vara framme den andra vardagen efter avsän-
dandet och minst 98 procent den tredje var-
dagen. Dessutom ska för gränsöverskridande 
post inom Europeiska gemenskapen ställas 
normer för befordringstiden i enlighet med 
direktivet.  
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Det föreslås att den reglering i den nuva-
rande lagen om posttjänster som gäller verk-
samhetsställen för samhällsomfattande tjäns-
ter preciseras. Tillhandahållare av samhälls-
omfattande tjänster ska fortfarande vara 
skyldiga att driva verksamhetsställen. I pro-
positionen avstår man från den nuvarande de-
finitionen enligt vilken det i varje kommun 
ska finnas minst ett verksamhetsställe. Där-
emot ska i lagen införas ett krav enligt vilket 
verksamhetsställena ska placeras så att an-
vändarna av de samhällsomfattande tjänster-
na kan uträtta ärenden vid verksamhetsställe-
na på ett rimligt avstånd från den stadigva-
rande bostaden. Vidare i paragrafen ska räk-
nas upp mer exakt de kriterier som ska beak-
tas vid placeringen av verksamhetsställen. 
Även drivande av andra än fasta verksam-
hetsställen ska vara möjligt.  

Det föreslås att tillhandahållarna av sam-
hällsomfattande tjänster även i fortsättningen 
åläggs skyldigheten att samla in och dela ut 
försändelser fem vardagar i veckan. Möjlig-
heten att avvika från utdelning och insamling 
fem dagar i veckan föreslås bli behållen i nu-
varande form.  

Regleringen om placeringen av postlådorna 
föreslås bli preciserad jämfört med nuläget. 
Postlådornas placering ska fastställas av till-
handahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna. Adressaten ska fortfarande ha 
möjlighet att överklaga beslut om placering 
av postlådor. Avsikten är att alla tvistefrågor 
gällande placering av postlådor entydigt ska 
kanaliseras till kommunens byggnadstill-
synsmyndighet för avgörande. Samtidigt ska 
Kommunikationsverket i lagen ges möjlighet 
att utfärda föreskrifter om ordnandet av prak-
tiska frågor i samband med postutdelning. 
Kommunikationsverkets föreskrifter gällande 
utdelning ska tillämpas även på andra än på 
tillhandahållaren av samhällsomfattande 
tjänster. 

Det föreslås att bestämmelserna om pris-
sättning av de tjänster som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna preciseras. Den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster ska prissätta de posttjänster som in-
går i de samhällsomfattande tjänsterna så att 
de är rimliga och sådana att tjänsterna finns 
tillgängliga för alla användare oberoende av 

deras boningsort. Dessutom ska priserna vara 
kostnadsorienterade, de ska uppmuntra till ett 
effektivt tillhandahållande av samhällsomfat-
tande tjänster och de ska följa principerna för 
öppenhet för insyn och icke-diskriminering. 
Skyldigheten att tillhandahålla produkter till 
enhetliga priser ska åläggas i fråga om den 
grundläggande brevprodukt som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna, för vilket 
också kvalitetsnormen för de samhällsomfat-
tande tjänsterna ska gälla. Dessutom ska det i 
lagen föreskrivas mer noggrant än hittills om 
kostnadsredovisningen och kostnadsredovis-
ningssystemen hos dem som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster. 

I lagförslaget som ingår i propositionen fö-
reslås bestämmelser enligt vilka man vid be-
hov kan fastställa de nettokostnader som till-
handahållandet av samhällsomfattande tjäns-
ter förorsakar det postföretag som uttryckli-
gen ålagts skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster. På initiativ av den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster ska nettokostnaderna beräknas av 
Kommunikationsverket. I propositionen före-
slås att den som tillhandahåller de samhälls-
omfattande tjänsterna ska ha rätt att få ersätt-
ning ur statliga medel för den del av de sam-
hällsomfattande tjänsternas nettokostnader 
som för tillhandahållaren utgör en oskälig 
ekonomisk belastning. Kommunikationsmi-
nisteriet ska bestämma om ersättandet av net-
tokostnaderna på grundval av beräkningen. 
På motsvarande sätt ska andra postföretag 
delta i ersättandet av kostnaderna på ett sätt 
som föreskrivs särskilt. 

I propositionen föreslås att bestämmelserna 
i den nuvarande lagen preciseras så att sam-
arbete mellan olika postföretag främjas. 
Skyldigheten att leverera en postförsändelse 
som avlämnats i ett annat postföretags post-
nät bevaras. Dessutom föreslås att bestäm-
melser som gäller andra postföretags tillgång 
till vissa delar av postinfrastrukturen införs i 
lagen. Sådana delar är förvaltande av post-
nummer- och adressystemet och skyldighet 
att överlämna uppgifter samt att bereda till-
gång till postboxarna.  

I lagen föreslås att utgångspunkten i den 
nuvarande lagen ska bevaras, enligt vilken 
postföretagen är skyldiga att ta emot brevför-
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sändelser av alla som så önskar mot gängse 
avgift i enlighet med deras koncession och 
leveransvillkor och förmedla dem till adres-
saten. Avvikelse från denna huvudregel är 
tillåten endast i sådana fall som nämns i la-
gen, vilka gäller försändelser med skadligt 
eller olagligt innehåll. Postföretagen ska i 
likhet med nuvarande praxis också upprätta 
och publicera sina leveransvillkor. Till skill-
nad från den nuvarande lagen behöver de le-
veransvillkor som är avsedda för hushåll inte 
längre godkännas av Kommunikationsverket. 

Det föreslås att bestämmelserna om ge-
nomförandet av utdelningen i huvudsak ska 
bevaras i nuvarande form. Brevförsändelser 
till småhus ska bäras ut till en postlåda som 
med beaktande av de lokala förhållandena är 
belägen på ett rimligt avstånd från adressa-
tens adress. Brevförsändelser som delas ut 
till bostadslägenheter i höghus ska bäras ut 
till de enskilda bostädernas postluckor. 
Adressaten kan mot rimlig avgift ingå avtal 
med postföretaget om arrangemang som av-
viker från detta. Vid fastställandet av utdel-
ningsstället ska de faktorer som beaktas 
kompletteras så att adressatens rörelsehinder 
eller minst 75 års ålder ska beaktas. Dessut-
om ska Kommunikationsverket föreskrivas 
en möjlighet att utfärda bindande föreskrifter 
om beaktande av lokala förhållanden och 
specialbehov som beror på ålder, hälsotill-
stånd eller andra egenskaper.  

Det föreslås att de bestämmelser i lagen 
som gäller postföretags ansvar ska preciseras. 

I propositionen ingår också bestämmelser 
som motsvarar den nuvarande lagen genom 
vilka befordran av försändelser och brevhem-
ligheten avses bli tryggade. Utgångspunkten 
för den nya bestämmelsen i förslaget är att 
brevförsändelser eller paket ska levereras till 
den adress som finns antecknad på försändel-
sen. Från denna huvudregel kan undantag gö-
ras om adressaten har gjort en adressändring 
och inget annat inte har avtalats med avsän-
daren. Förslaget innehåller också bestämmel-
ser om hur sådana försändelser ska behandlas 
som inte har kunnat levereras till adressaten 
(obeställbara försändelser). Postföretagen ska 
försöka reda ut den rätta adressen på adressa-
ten av en obeställbar försändelse.  Om adres-
sen inte kan redas ut ska försändelsen retur-

neras till avsändaren eller i sista hand sändas 
till Kommunikationsverket för behandling.  

För att trygga brevhemligheten föreslås i 
lagen en bestämmelse enligt vilken postföre-
tag i princip inte har rätt att öppna slutna 
brev. Kommunikationsverket ska ha rätt att 
öppna försändelser och rättigheten ska när-
mast begränsas till situationer där postföreta-
gen inte har kunnat reda ut försändelsens 
adressat eller avsändare för befordran av för-
sändelsen. Dessutom ska Kommunikations-
verket ha rätt att öppna brev vid fara för häl-
sa, egendom eller säkerhet. Ett postföretag 
får öppna ett postpaket om det har skadats 
och öppnandet är nödvändigt för att skydda 
innehållet eller för att konstatera dess skick 
eller om det finns skäl att misstänka att det 
kan förorsaka fara för hälsa eller egendom. 
Postpaket får öppnas också när öppnandet är 
nödvändigt för att sälja eller förstöra det. 

I propositionen ingår också paragrafer om 
postföretagens skyldighet att erlägga en till-
synsavgift för postverksamhet till Kommuni-
kationsverket, genom vilken de kostnader er-
sätts som orsakas verket för skötseln av de 
uppgifter som det har enligt lagen. Storleken 
av tillsynsavgiften föreslås vara 0,0024 pro-
cent av omsättningen för den koncessions-
pliktiga postverksamhet som ett postföretag 
utövar i Finland. Ingen ändring i nivån på 
avgiften föreslås i förhållande till nuläget. 

Dessutom ingår i förslaget paragrafer som 
motsvarar de nuvarande bestämmelserna om 
styrning och tillsyn över postverksamheten 
samt tvångsmedel, påföljder och överklagan-
de. Bestämmelserna som gäller postföretags 
skyldighet att i sin verksamhet skapa bered-
skap för att sköta postverksamhet under un-
dantagsförhållanden föreslås bli preciserade.  

I propositionen föreslås att lagen om avgift 
för tryggande av postförmedling i glesbyg-
den upphävs. 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

4.1.1 Konsekvenser för hushåll 

Propositionen har inga betydande konse-
kvenser för den ekonomiska ställningen hos 



 RP 216/2010 rd  
  

 

58 

olika befolkningsgrupper och hushåll. Enligt 
statistikcentralens konsumtionsundersökning 
använde hushållen år 2006 i medeltal ca 28 
euro årligen, dvs. 1,2 procent av alla kom-
munikationsutgifter och 0,09 procent av alla 
konsumtionsutgifter, för postavgifter. Den 
motsvarande summan år 1995 var ca 18 euro 
och år 2001 knappt 22 euro. Jämförelsevis 
kan det konstateras att hushållens datakom-
munikationsutgifter, till vilka också postav-
gifterna räknas, år 2006 i sin helhet var 859 
euro. Hushållens datakommunikationsutgif-
ter steg från år 1995 till år 2006 sammanlagt 
110 procent, den motsvarande tillväxtprocen-
ten vid postavgifter var knappt 55 procent.  

Mängden försändelser som hushållen sände 
var liten. Enligt Itella Abp:s uppskattning 
sänder hushållen i medeltal 30 brevmedde-
landen och mottar 250 brevmeddelanden år-
ligen. Det typiska är att några postkort eller 
brev sänds årligen. Mängden paket är ännu 
mindre än detta. En betydande andel av hus-
hållen sänder inte paket alls. År 2010 var 
postavgiften för s.k. 1 klass brevförsändelser 
0,80 euro för både inrikes- och utrikesför-
sändelser. Den vanligaste paketprodukt som 
hushållen använder är Postpaket. Beroende 
på vikten varierar priset från 8,50 euro per 
styck till 18 euro per kilogram. I priserna in-
går 23 procent mervärdesskatt. Användning-
en av posttjänster har således ingen väsentlig 
ekonomisk betydelse för enskilda hushåll. 
Priset på tjänsten uppskattas inte heller ha 
någon betydande styrande verkan på efter-
frågan av hushållens posttjänster eller kon-
sumtionsbeteende.  

Propositionen uppskattas ha en dämpande 
effekt på posttjänsternas prisstegring för hus-
hållen. Priserna på de produkter och tjänster 
som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
ska enligt propositionen vara rimliga och så-
dana att alla användare har möjlighet att an-
vända dem. Dessutom krävs för de samhälls-
omfattande tjänsternas minimiprodukter att 
de är enhetligt prissatta. I sista hand tryggas 
rimligt prissatta tjänster med offentliga me-
del i situationer där nettokostnaderna blir 
orimligt höga för tillhandahållaren av de 
samhällsomfattande tjänsterna. 
 
 

4.1.2 Konsekvenser för företag 

Anpassningen till lagstiftningen och iaktta-
gandet av lagen förorsakar företag affärs-
kostnader av engångsnatur eller återkom-
mande natur. Postlagstiftningen ger upphov 
till sådana kostnader för alla postföretag t.ex. 
för ordnande av utdelning och tryggande av 
brevhemligheten samt för skyldigheten till 
beredskap för undantagsförhållanden. Utöver 
dessa riktar sig särskilda skyldigheter till till-
handahållaren av samhällsomfattande tjäns-
ter, t.ex. utdelning fem dagar i veckan och 
upprätthållande av ett nät av verksamhets-
ställen. Genom propositionen eftersträvas en 
minskning av affärskostnaderna i jämförelse 
med nuläget både för alla postföretag och i 
synnerhet för tillhandahållare samhällsomfat-
tande tjänster.  

De mest betydande ekonomiska konse-
kvenserna av propositionen riktar sig mot 
dem som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster. Utgångspunkten i propositionen har 
varit att göra en ny bedömning av de sam-
hällsomfattande tjänsterna och de skyldighe-
ter som hänför sig till dem så att de ekono-
miska förutsättningarna för tillhandahållande 
av samhällsomfattande tjänster också bevaras 
i en verksamhetsmiljö i förändring. För när-
varande har Itella Abp i sin koncession ålagts 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster i hela landet. Då man beak-
tar marknadens struktur och naturen och om-
fattningen av bolagets verksamhet är det täm-
ligen sannolikt att skyldigheten att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster åtminstone 
i fråga om brevförsändelser stannar hos Itella 
Abp, varför konsekvenserna i det följande 
betraktas från Itella Abp:s synvinkel.  

Granskningen av definitionen på försändel-
ser som ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna samt av kvalitetsnormen möjliggör änd-
ringar i Itella Abp:s processer så att verk-
samheten kan effektiviseras och kostnadsin-
besparingar åstadkommas. Ändringen av 
kvalitetsnormen för brev som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna möjliggör gene-
rellt en effektivisering av tjänsteprocessen 
samt t.ex. vid behov en sammanslagning av 
tidningarnas tidiga utdelning och postens 
dagsutdelning. Genom ändringen kan man 
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minska de fasta kostnaderna för sorteringsnä-
tet, mängden nattarbete och sortering för 
hand samt effektivisera utdelningen. Detta 
bedöms åstadkomma minst en kostnadsinbe-
sparing på ca 30 – 35 miljoner euro förutsatt 
att en betydande del av brevvolymen övergår 
till den långsammare utdelningen i enlighet 
med den nya kvalitetsnormen. Itella Abp be-
dömer att om ändringen inte genomförs orsa-
kas bolaget uppskattningsvis ett tilläggsinve-
steringsbehov på 50 – 75 miljoner euro i 
samband med anskaffning av sorteringsma-
skiner, materialbehandlingssystem och fas-
tigheter. Om ändringar i nätet av verksam-
hetsställen införs, kan de ge upphov till kost-
nadsinbesparingar.  

Den nya definitionen av försändelser som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna in-
nebär i praktiken också att de posttjänster 
som är riktade till företag och sammanslut-
ningar, och som baserar sig på avtal, inte 
längre ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna. Således ska på dem inte längre tilläm-
pas regleringen i postlagen om prissättningen 
på de samhällsomfattande tjänsterna utan be-
stämmelserna i den allmänna konkurrensrät-
ten. Detta ger Itella Abp en möjlighet att 
prissätta en betydande del av sina brevtjäns-
ter på marknadsvillkor. Detta ökar bolagets 
möjligheter att anpassa sin verksamhet i en-
lighet med marknadsförhållandena. Itella 
Abp uppskattar att ca 20 procent av den nu-
varande volymen av brevförsändelser efter 
ändringen är produkter som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna. Volymen av pa-
ketförsändelser som efter ändringen ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna är 10 pro-
cent.  

Företagen kommer att använda väsentligt 
mera andra posttjänstprodukter än dem som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. I 
praktiken ska priserna på produkter som före-
tag använder, andra än dem som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna, bildas på 
marknadsvillkor. På tjänster och områden där 
konkurrens uppstår ska prisnivån bestämmas 
enligt utbud och efterfrågan. I övrigt ska 
prissättningen hos tillhandahållare av sam-
hällsomfattande tjänster närmast styras av 
den allmänna konkurrensrätten. Det ska dock 
märkas att företag som behöver posttjänster 

alltid kan använda tjänster som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna om det mot-
svarar företagets kundbehov.    

Propositionen har konsekvenser för kon-
kurrensen mellan postföretag och för funk-
tionen av marknaden för post- och utdel-
ningsverksamhet. Denna marknad utgör en 
helhet av vilken bara en del är verksamhet 
som hör till postlagstiftningens tillämpnings-
område. Förutom förmedling av adresserade 
brev som hör till området för lagens tillämp-
ningsområde kan det sägas att också tidig ut-
delning och veckoslutsutdelning av tidningar, 
utdelning av tidningar och tidskrifter i sam-
band med postens basutdelning och förmed-
ling av oadresserade postförsändelser hör till 
helhetsmarknaden. Dessutom kan det anses 
att marknaden för andra smågodstransporter 
hör till marknaden. Den viktigaste av dessa 
är förmedling av paket, av vilka de paket 
som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
hör till lagens tillämpningsområde. Informa-
tionslogistik kan också anses vara en bety-
dande bimarknad för postverksamhet.  

På den ovan beskrivna helhetsmarknaden 
för post- och utdelning förekommer betydan-
de konkurrens med undantag för förmedling 
av adresserade brev och dagsutdelning av 
tidningar och tidskrifter. Genom propositio-
nen främjas etableringen av nya företag på 
marknaden för adresserade brevförsändelser 
genom att minska skyldigheterna för alla 
postföretag och genom att förbättra postföre-
tagens möjligheter att tillgå postnätets infra-
struktur. Vidare föreslås att den särskilda 
skatt som belastar nya företag på branschen 
ska avskaffas. Det på rättslig bedömning 
grundade koncessionsförfarandet ska beva-
ras, men det utgör inget hinder för etablering.  

Bland de olika aktörer som bedriver verk-
samhet är t.ex. tidningarnas utdelningsbolag, 
olika direktutdelningsföretag, bud- och kurir-
företag samt internationella post-, transport- 
och kurirbolag potentiella nya företag på 
branschen. Också företag på informationslo-
gistikens område har betydelse för uppkoms-
ten av konkurrens. Uppkomsten av konkurre-
rande verksamhet som skulle motsvara Itella 
Abp:s landsomfattande posttjänstnätverk kan 
inte anses vara sannolikt. Det är mer sanno-
likt att det uppstår konkurrerande verksamhet 
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t.ex. regionalt eller i fråga om vissa slag av 
försändelser. Utöver etablering av enskilda 
aktörer är en modell också att olika typers 
aktörer bildar nätverk eller inleder samarbete. 
Eventuella konkurrenter strävar efter att 
sammanslå olika resurser och kunnande för 
att få till stånd ett optimalt utbud av tjänster 
och synergifördelar. En sådan verksamhets-
modell förbättrar verksamhetsbetingelserna i 
synnerhet för små och medelstora företag.  

Propositionen har konsekvenser för mark-
nadens utvecklingsgrad så att det minskar 
Itella Abp:s dominerande marknadsställning 
för adresserade brevtjänster förutsatt att det 
uppstår konkurrens. Omfattningen av konse-
kvenserna beror på hur mycket konkurreran-
de företag som kommer på marknaden och 
hurdana tjänster de tillhandahåller. Som ett 
jämförelseexempel kan Sverige nämnas där 
det har förekommit konkurrens i fråga om 
alla posttjänster i flera år. Marknadsandelen 
för tillhandahållaren av de samhällsomfat-
tande tjänsterna är ca 90 procent.  

En eventuell ökning av konkurrensen har 
konsekvenser för Itella Abp:s ställning som 
tillhandahållare av posttjänster. Det är troligt 
att det inte just uppstår någon konkurrens i 
fråga om brevförsändelser som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna. Konkurren-
sen riktar sig sannolikt på i synnerhet adres-
serade brevförsändelser som företag sänder 
ut i stora mängder, vilka för närvarande utgör 
en betydande del av Itella Abp:s inkomst-
bildning. Dessa brevtjänster tillsammans med 
tidningsutdelning, som inte hör till postla-
gens tillämpningsområde, är en viktig förut-
sättning för bolagets förmåga att tillhanda-
hålla också samhällsomfattande tjänster och 
upprätthålla den landsomfattande postinfra-
strukturen. Nedgången i försändelsevolymer-
na medför i praktiken ett större inkomstbort-
fall än kostnadsinbesparingar för Itella Abp. 
Nettoförlusternas storlek beror dock på stor-
leken av volymändringarna och längden av 
den tidsrymd som granskas. För att kunna 
svara på ökad konkurrens, på kraftiga änd-
ringar i efterfrågan eller på väsentlig nedgång 
i prisnivån, förutsätts att verksamheten effek-
tiviseras och att andra anpassningsåtgärder 
vidtas. Dessutom är situationen ägnad till att 
skapa prishöjningstryck i fråga om sådana 

tjänster och områden där det inte förekom-
mer konkurrens. Storleken på också denna 
konsekvens beror på i vilken grad konkurrens 
uppstår. 

Postverksamhet och därtill hörande annan 
utdelningsverksamhet i den utsträckning som 
Itella Abp bedriver dem, tillsammans med 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster, förutsätter skapande och 
bevarande av en viss kapacitet. Därför är bo-
lagets förmåga att anpassa sig till kraftiga 
ändringar i verksamhetsmiljön begränsad på 
kort sikt. För att trygga de samhällsomfattan-
de tjänsterna ingår därför i propositionen en 
möjlighet att tillhandahållare av samhällsom-
fattande tjänster ur statliga medel får ersätt-
ning för orimliga nettokostnader som de 
samhällsomfattande tjänsterna ger upphov 
till. På motsvarande sätt kan ett annat postfö-
retag vid behov åläggas att betala en andel, 
t.ex. i form av en särskild skatt, för att täcka 
dessa kostnader. Tillhandahållare av sam-
hällsomfattande tjänster har således i vissa si-
tuationer möjlighet att kompensera kostna-
derna för de samhällsomfattande tjänsterna 
genom medel som samlas in från andra post-
företag. Således uppstår för andra än för till-
handahållare av samhällsomfattande tjänster 
omedelbara ekonomiska kostnader, samtidigt 
som tillhandahållaren av de samhällsomfat-
tande tjänsterna får företagsstöd. Situationen 
bedöms mer i detalj nedan då konsekvenser-
na för den offentliga ekonomin bedöms. 

Av det i propositionen föreslagna konces-
sionsförfarandet och informationsskyldighe-
ten uppstår administrativa kostnader för före-
tag vars storlek dock inte väsentligt ökar i 
jämförelse med nuläget. 

Propositionen har ekonomiska konsekven-
ser som hänför sig till företag och sam-
manslutningar som användare av posttjäns-
ter. Konsekvenserna utsträcker sig delvis 
också till företag som behöver till postverk-
samhet nära anslutna utdelningstjänster, vilka 
inte hör till lagens tillämpningsområde. Så-
dana företag är i synnerhet tidnings- och tid-
skriftsförläggare, eftersom tidningsutdelning 
produceras som en del av postverksamhetens 
helhetsprocess och delvis som en särskild ti-
dig utdelning som sköts av Itella Abp och 
andra utdelare.  
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Ökningen av konkurrensen i utbudet av 
posttjänster leder till att prisnivån går ner i 
fråga om sådana tjänster och på sådana om-
råden där det uppstår konkurrens. Dessutom 
kan det antas att produktdifferentieringen och 
tjänstealternativen ökar i enlighet med kund-
behoven. Möjligheterna för uppkomst av 
konkurrens på olika områden och bland olika 
kundgrupper är dock varierande. Konkurrens 
antas uppstå i fråga om de mest lönsamma 
brevprodukterna, dvs. bland sådana företags-
kunder som behöver posttjänster i stora kvan-
titeter. Det är dock svårt att bedöma storleken 
på den nettofördel som kunderna får. 

De konsekvenser av konkurrensen som 
sänker prisnivån utsträcker sig inte till alla 
företag och sammanslutningar som använder 
posttjänster. Priserna på andra postförsändel-
ser än dem som ingår i de samhällsomfattan-
de tjänsterna kan t.ex. differentieras enligt 
region. Differentieringen av prisnivån har in-
verkan på i synnerhet sådana företags verk-
samhet som sänder stora mängder post när-
mast till sådana områden där det inte finns 
konkurrerande utdelningsverksamhet.   

Tidningsutdelning har en betydande roll 
som upprätthållare av postnätets styckevo-
lym. Eftersom olika utdelningstjänster till-
handahålls i ett gemensamt nät orsakar t.ex. 
nedgången i brevvolymen kostnadstryck för 
tidningsutdelningen. Minskande tidningsvo-
lymer igen höjer enhetskostnaderna för till-
handahållande av brevtjänster när en viss 
grundkostnad är tämligen fast. Behoven för 
utdelning av tidningar är olika än t.ex. för 
brevprodukter. Det väsentliga för dagstid-
ningar är tidig morgonutdelning som kan till-
handahållas sju dagar i veckan. Därför sker 
en betydande del av dagstidningarnas utdel-
ning separat från postens dagsutdelning. Tid-
skrifterna behöver i vanliga fall utdelning en 
gång i veckan. Utdelningen av tidskrifter 
sker för närvarande så gott som enbart i sam-
band med postens dagsutdelning. 

Trots att tidningsutdelning inte hör till den 
föreslagna lagens tillämpningsområde, ingår 
det i propositionen reglering som också främ-
jar upprätthållandet av landsomfattande tid-
ningsutdelning. Sådan reglering är t.ex. änd-
ringarna i kvalitetsnormen för de samhälls-
omfattande tjänsterna och sådana förslag som 

gäller utbudet av samhällsomfattande tjänster 
som sänker kostnaderna för tillhandahållan-
det av samhällsomfattande tjänster. Med tan-
ke på tidningsutdelningen är det också vä-
sentligt att det system för kostnadsredovis-
ning och den fördelning av kostnader som 
prissättningen av de samhällsomfattande 
tjänsterna grundar sig på görs på ett behörigt 
sätt så att tidningsutdelningen inte belastas 
med sådana kostnader som den inte ger upp-
hov till.    

Konsekvenserna för tidningsutdelningen av 
de förslag som möjliggör konkurrens beror 
på i vilken grad verksamhet som konkurrerar 
med Itella Abp verkligen uppstår. Å ena si-
dan främjar uppkomsten av konkurrens för 
sin del en nedgång i prisnivån och en ökning 
av effektiviteten för tidningsutdelning på om-
råden där det uppstår konkurrens. Å andra si-
dan kan den skapa tryck för prishöjningar på 
områden där utdelningen endast ansvaras av 
tillhandahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna. 

Utsikterna för tidningsutdelningen har be-
handlats närmare i utredningen av utred-
ningsman Pursiainen, vilken utfördes paral-
lellt med postarbetsgruppens arbete (kom-
munikationsministeriets publikationer 
14/2010, på finska). 

Ändringen i lagstiftningen som gäller kva-
litetsnormen för samhällsomfattande tjänster 
bedöms inte ha några betydande konsekven-
ser för hela näringslivet, men de enskilda fö-
retagens och sammanslutningarnas situation 
och behov varierar. Ändringen i kvalitets-
normen har inga märkbara konsekvenser för 
de största företagen, eftersom de redan nu 
använder brevprodukter som delas ut lång-
sammare. Den föreslagna ändringen har där-
emot större betydelse för små och medelstora 
företag, eftersom en del av sådana medde-
landen som är nödvändiga för företagsverk-
samheten, t.ex. anbudshandlingar, förmedlas 
som 1 klass brevförsändelser. Det sannolika 
är dock att postföretagen trots ändringen 
även i fortsättningen kommer att tillhanda-
hålla postprodukter som delas ut den följande 
dagen. Dessutom kan elektronisk kommuni-
kation även här användas som ersättande al-
ternativ. Enligt utredningar som utförts sänds 
70 procent av små och medelstora företags 
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skrivna meddelanden elektroniskt och 30 
procent i brevform. Befordringstiden för den 
snabbaste klassens försändelser i distans- och 
postförsäljningen har betydelse både för be-
ställaren och för leverantören. I framtiden 
kan priset dock utgöra den styrande faktorn 
vid valet av befordringstider för försändelser.       
 
4.2 Konsekvenser för samhällsekonomin 

och den offentliga ekonomin 

Propositionens konsekvenser för den of-
fentliga ekonomin beror på om kostnaderna 
för de samhällsomfattande tjänsterna i något 
skede måste ersättas ur statliga medel till till-
handahållare av samhällsomfattande tjänster. 
För närvarande har offentlig finansiering inte 
anvisats för postverksamhet och en mervär-
desskattesats på 23 procent tillämpas. Förut-
om företagsskatteinkomster och mervärdes-
skatteinkomster har staten årligen fått divi-
dendinkomster som Itella Abp:s ägare. År 
2007 intäktsfördes dividender för 39 miljoner 
euro till ägaren och år 2008 sammanlagt 10 
miljoner euro. Från år 2009 utdelades inga 
dividender. Det är inte ändamålsenligt att 
uppskatta propositionens konsekvenser i 
form av skatteintäkter och dividender som 
Itella Abp genererar staten i framtiden, efter-
som bolaget i betydande omfattning har an-
nan verksamhet både i Finland och utom-
lands och utvecklingen av bolagets ekono-
miska situation också beror på många andra 
faktorer.   

I propositionen föreslås att tillhandahålla-
ren av samhällsomfattande tjänster ur statliga 
medel ersätts den del av nettokostnaderna av 
de samhällsomfattande tjänsterna som för 
tillhandahållaren utgör en oskälig ekonomisk 
belastning. Bedömningen ska ske på begäran 
av en tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster utifrån en nettokostnadsberäkning 
som utförs av Kommunikationsverket. Tills 
vidare har man inte behövt uppskatta netto-
kostnaderna för de samhällsomfattande tjäns-
terna eftersom Itella Abp har lyckats produ-
cera dem på ett lönsamt sätt. Itella Abp:s om-
sättning 2008 var 1 952,9 miljoner euro och 
rörelsevinsten var 69,0 miljoner euro. År 
2009 minskade bolagets omsättning till 
1 819,7 miljoner euro, närmast på grund av 

den ekonomiska krisen. Rörelsevinsten var 
46,7 miljoner euro. Bolagets affärsområde 
Mail Communication, som innefattar post-
tjänster för konsumenter och företagstjänster 
för utdelning av brev, reklam, tidningar och 
tidskrifter samt tjänster för kundrelations-
marknadsföring, hade 2008 en omsättning på 
918,1 miljoner euro och en rörelsevinst på 
86,2 miljoner euro. De motsvarande talen 
2009 var 898,7 miljoner euro och 63,5 miljo-
ner euro. För närvarande finns det inget be-
hov att ersätta nettokostnaderna och i försla-
get är tröskeln för utbetalning av ersättning 
relativt hög. Därför är det osannolikt att la-
gens krav ifråga om ersättning av kostnader-
na skulle uppfyllas vid tidpunkten för ikraft-
trädandet av det förslag som ingår i proposi-
tionen. 

Uppkomsten av en sådan situation där en 
ersättningsskyldighet uppstod för staten i 
förhållande till tillhandahållaren av de sam-
hällsomfattande tjänsterna skulle på längre 
sikt kräva väsentliga ändringar i marknads-
förhållandena. Sådana ändringsfaktorer är 
bl.a. uppkomsten av omfattande postkonkur-
rens, omfattande ersättning av brevtrafik med 
elektronisk kommunikation och en väsentlig 
nedgång i tidningsutdelningen. I praktiken 
skulle detta innebära att det i statsbudgeten 
införs ett anslag som motsvarar ersättningens 
storlek, om ersättningsskyldigheten realise-
ras. Den summa som motsvarar anslaget 
skulle kunna täckas t.ex. genom en särskild 
avgift eller skatt som uppbärs av postföreta-
gen, om vilken det ska föreskrivas särskilt. 
Enligt propositionen kan det i postföretagens 
koncession införas en skyldighet om detta. 
Utgångspunkten i propositionen är således att 
de ökade utgifterna för staten kunde kompen-
seras med motsvarande ökade inkomster. 

I propositionen föreslås att lagen om avgift 
för tryggande av postförmedling i glesbyg-
den upphävs. Upphävande av lagen har inga 
konsekvenser för statsfinanserna, eftersom 
inte en enda idkare av begränsad postverk-
samhet, som enligt lagen är betalningsskyl-
dig, har inlett sin verksamhet, och det därför 
inte heller har uppstått inkomster för staten. 
Fastän betalningsskyldiga postföretag skulle 
etablera sig på branschen kan man anta att 
det belopp som skulle inflyta från denna av-
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gift av skattenatur inte vore betydande. Upp-
hävande av lagen kan ha indirekta konse-
kvenser för Itella Abp:s lönsamhet och där-
igenom t.ex. på förmågan att dela ut dividend 
förutsatt att upphävandet främjar uppkomst 
av konkurrens.   

Propositionen har inte nämnvärda konse-
kvenser för kommunernas ekonomi eller för 
ekonomin i den övriga offentliga förvalt-
ningen. Prisnivån på de posttjänster som den 
offentliga förvaltningen använder kan sän-
kas, men dess inverkan på helheten är margi-
nell. 

Genom propositionen ökas Kommunika-
tionsverkets uppgifter, vilket i någon mån 
ökar verkets kostnader för tillsynsuppgiften. 
De nya uppgifterna är åläggande av skyldig-
het att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster, beräkning av nettokostnaderna för 
de samhällsomfattande tjänsterna vid behov, 
beredning av föreskrifter och lösning av tvis-
ter mellan företag. För närvarande är den to-
tala kostnaden för Kommunikationsverkets 
tillsynsuppgift på årsbasis något över 
1 300 000 euro. Av denna summa används 
260 000 – 290 000 euro årligen för Världs-
postföreningens medlemsavgift.  

Genom propositionen främjas en fungeran-
de konkurrens som har en viktig betydelse 
för ekonomisk effektivitet och produktivitet. 
Konkurrens eller åtminstone hotet om kon-
kurrens uppmuntrar utvecklandet av kost-
nadseffektivitet och produktivitet vid produk-
tionen av posttjänster, ibruktagande av ny in-
novativ teknologi och utvecklande av nya 
serviceformer. Genom propositionen vill 
man också främja utveckling av elektroniska 
tjänster som en del av postverksamhet inom 
ramen för de möjligheter som postdirektivet 
erbjuder. Utgångspunkten i propositionen är 
att man därigenom säkerställer en fungeran-
de, tillförlitlig och kostnadseffektiv logistisk 
basinfrastruktur för samhällets olika behov. 
 
4.3 Konsekvenser för myndigheterna 

Det föreslås att den allmänna styrningen 
och utvecklingen av postverksamheten enligt 
lagen fortfarande ska höra till kommunika-
tionsministeriet. Kommunikationsverkets 
uppgift ska fortfarande vara tillsynen över 

lagen och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den. Till denna del har förslaget 
inga konsekvenser för den inbördes fördel-
ningen av behörighet mellan kommunika-
tionsministeriet och Kommunikationsverket. 
Syftet med propositionen är att uppmuntra 
Kommunikationsverket till samarbete med 
konsument- och konkurrensmyndigheterna. 
Detta påverkar dock inte fördelningen av be-
hörigheten mellan dessa myndigheter. 

Propositionen påverkar myndigheternas 
uppgifter och förfaranden. Kommunika-
tionsministeriets uppgift ska i fortsättningen 
vara förutom den allmänna styrningen och 
utvecklingen också utfärdande av koncessio-
ner samt beslut om ersättning av nettokost-
naderna av de samhällsomfattande tjänsterna. 
Nya uppgifter för Kommunikationsverket, 
förutom tillsyn över iakttagande av lagen och 
koncessionsvillkoren, ska vara beslut om 
åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster samt beräkning 
av nettokostnaderna för de samhällsomfat-
tande tjänsterna. Dessutom ska Kommunika-
tionsverket bereda föreskrifter i enlighet med 
lag och vid behov avgöra tvister mellan post-
företag om tillgång till nätet. Det uppskattas 
att mängden uppgifter kommer att öka både 
på grund av de nya uppgifterna och på grund 
av det ökade antalet aktörer på branschen. 
Däremot kommer uppgifterna i anslutning till 
säkerställandet av posttjänster att minska, ef-
tersom man avstår från behandlingen för att 
säkerställa postpaket. Kommunikationsver-
kets resursbehov kommer sannolikt att öka 
något i framtiden på grund av de ökade upp-
gifterna, men den exakta mängden kan upp-
skattas först när man känner till antalet nya 
företag och i synnerhet det eventuella beho-
vet att räkna ut nettokostnaderna för sam-
hällsomfattande tjänster. Kommunikations-
verkets nya uppgifter ska genomföras med 
beaktande av anslagsramen för kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde och 
produktivitetsprogrammet. Propositionen har 
ingen väsentlig inverkan på hur allmänhetens 
uträttar ärenden hos myndigheterna. 

Genom propositionen ökas i någon mån 
myndigheternas utrednings- och rapporte-
ringsskyldigheter. Myndigheterna ska i fram-
tiden bl.a. rapportera till Europeiska unio-
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nens kommission om faktorer som hänför sig 
till kostnadsredovisningssystem för sam-
hällsomfattande tjänster.  Propositionen in-
nehåller dock inga sådana förvaltningsupp-
gifter som skulle försvåra myndigheternas 
egentliga verksamhet. 
 
 
4.4 Miljökonsekvenser 

Propositionen har sannolikt en minskande 
effekt på den totala energikonsumtionen och 
på utsläpp av växthusgaser inom postverk-
samheten, eftersom den bl.a. möjliggör en ef-
fektivisering av produktionsprocesserna. Den 
största delen av postverksamhetens energi-
konsumtion och koldioxidutsläpp uppstår vid 
användning av trafikmedel. Koldioxidutsläpp 
uppstår också vid uppvärmning av sorter-
ingscentralernas och verksamhetsställenas 
fastigheter. T.ex. Itella Abp har bedömt att 
trafikmedlen förorsakar ca två tredjedelar av 
alla koldioxidutsläpp som uppstår i dess 
verksamhet. Itella Abp har också 2008 be-
dömt att det från ett brev uppstår ett utsläpp 
som motsvarar ca 35 koldioxidgram. 

På energiförbrukningen och på mängden 
växthusgasutsläpp påverkar i huvudsak den 
sträcka som färdas. Den mängd produkter 
som utdelas på en gång har ingen nämnvärd 
inverkan på de utsläpp som uppstår. En änd-
ring av kvalitetsnormen för de brev som in-
går i de samhällsomfattande tjänsterna i en-
lighet med propositionen möjliggör t.ex. en 
sammanslagning av tidningarnas tidiga ut-
delning och postens dagsutdelning. Konse-
kvensen av en sammanslagning av utdel-
ningarna och en effektivisering av utdel-
ningsverksamheten är sannolikt att den tra-
fikmängd som orsakas av utdelningen mins-
kar, när i stället för två utdelningsbilar en ut-
delningsbil kunde färdas på utdelningsrutten 
och samtidigt leverera adressaterna flera pro-
dukter. De fördelar som ändringen åstad-
kommer kan dock minskas av att det på 
grund av konkurrensen uppstår överlappande 
utdelningsnät. 

Genom propositionen förbättras postföre-
tagens tillgång till postnätets infrastruktur, 
vilket t.ex. minskar behovet att transportera 
försändelser till oändamålsenliga insamlings-

ställen. Propositionen har inga konsekvenser 
för uppkomsten av avfall från postverksam-
het eller för dess behandling.  
 
4.5 Andra konsekvenser för samhället 

4.5.1 Konsekvenser för allmänhetens ställ-
ning och verksamhet i samhället  

Propositionen har konsekvenser för enskil-
da medborgare och hushåll i första hand som 
användare av posttjänster. Genom proposi-
tionen ändras inte utgångspunkten i den gäl-
lande lagen enligt vilken avsikten är att tryg-
ga i hela landet tillgången till posttjänster och 
samhällsomfattande tjänster av hög kvalitet. 
Avsikten är också att skapa förutsättningar 
för att även i framtiden trygga utdelningen 
också i glesbygden av tidningar, vilka inte 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, 
men i fråga om vilka tillhandahållaren av de 
samhällsomfattande tjänsterna är den enda 
tillhandahållaren av utdelningstjänster. Om-
fattande utdelning av tryckt kommunikation 
är viktigt för jämlik informationsåtkomst och 
kommunikation för allmänheten.      

Den snävare avgränsningen av de försän-
delser som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna bedöms inte ha väsentlig inverkan 
på allmänheten som användare av posttjäns-
ter. Var och en har fortfarande möjlighet att 
sända sådana brev- och paketförsändelser 
som allmänheten vanligtvis använder som 
samhällsomfattande tjänst. Enligt nuvarande 
praxis är en sådan basbrevförsändelse, för 
vilken en kvalitetsnorm ställts och en skyl-
dighet att iaktta enhetsprissättning ålagts, ett 
s.k. 1 klass brev, dvs. en brevförsändelse som 
avses bli befordrat till adressaten dagen efter 
avlämningsdagen. Enligt den föreslagna la-
gen definieras som en sådan basförsändelse 
en försändelse om är avsedd att bli levererad 
den andra vardagen efter avsändningsdagen. 
I praktiken blir befordringstiden för ett så-
dant basbrev långsammare än vad nu är fal-
let. Ändringen bedöms dock inte medföra vä-
sentlig olägenhet för allmänheten. I och med 
att elektronisk kommunikation blir vanligare 
är befordringstiden för traditionella brev en-
ligt företagna undersökningar inte längre en 
kritisk faktor. Om befordringstiden för den 
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ovan beskrivna basprodukten inte är tillräck-
lig för allmänhetens behov, kommer som er-
sättande tjänst i fråga någon annan produkt 
som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
som befordras snabbare. Ersättande tjänster 
bland de elektroniska tjänsterna kan vara 
t.ex. textmeddelanden eller e-
postmeddelanden.   

Den ändringen att avgränsningen gjorts till 
mottagande av försändelser har ingen bety-
delse. Den största delen av de försändelser 
som konsumenterna mottar är brev som sänts 
av företag. Sådana brev ska inte i fortsätt-
ningen höra till de samhällsomfattande tjäns-
terna. Viktig brevpost för allmänheten är 
t.ex. fakturor från näringsidkare, kravbrev 
och kontoutdrag samt beslut av myndigheter. 
Propositionen försvagar inte till denna del 
allmänhetens ställning, eftersom det i all-
mänhet är fråga om försändelser som sänds 
som s.k. 2 klass brev, i fråga om vilka ingen 
kvalitetsnorm för befordringstiden heller nu 
har ställts. Befordringstiden för dessa brev är 
för närvarande enligt leveransvillkoren för 
tillhandahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna tre arbetsdagar, varvid lagändring-
en gör dessa brevs befordringstid till adressa-
ten snabbare.  Näringsidkarna och myndighe-
terna ska när de sänder brev beakta att adres-
saten ska reserveras en rimlig tid att vid be-
hov reagera på det brev de tagit emot. Postfö-
retaget däremot är skyldigt att till adressaten 
förmedla försändelser som tagits emot för 
förmedling i enlighet med lag, koncessionen 
och leveransvillkoren.  

I propositionen ingår fortfarande bestäm-
melser som hänför sig till utdelning och in-
samling, vilka har betydelse för posttjänsts-
användarna. Tillhandahållare av samhällsom-
fattande tjänster ska fortfarande i regel dela 
ut och samla in försändelser fem vardagar i 
veckan. Avvikelse från utdelning fem dagar i 
veckan ska vara möjlig på samma begränsade 
grunder som även nu.  

Det föreslås att fastställandet av utdel-
ningsstället för postförsändelser preciseras i 
förhållande till nuläget, men generellt påver-
kar preciseringen inte väsentligen adressatens 
ställning i jämförelse med nuläget. Behand-
lingen av klagomål som hänför sig till placer-
ingen av postlådor ska förenklas vilket gör 

förfarandet för överklagande klarare och för-
enhetligar avgörandepraxis för adressaterna. 
Beaktande av rörelsehinder och hög ålder vid 
bestämmandet av utdelningsställe föreslås bli 
upphöjt på lagnivå, vilket förbättrar ställ-
ningen för specialgrupper.  Den föreslagna 
effektiverade behörigheten att utfärda före-
skrifter för Kommunikationsverket främjar 
adressaternas opartiska behandling och för-
verkligande av deras rättigheter.  

I propositionen tryggas dessutom postan-
vändarnas möjligheter att uträtta ärenden vid 
ett verksamhetsställe som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster beläget på ett 
rimligt avstånd från den stadigvarande bosta-
den. Verksamhetsstället kan också vara ett 
annat än ett fast verksamhetsställe. Genom 
förslaget är avsikten inte att försvåra tillgäng-
ligheten av samhällsomfattande tjänster, utan 
att möjliggöra ett serviceutbud i enlighet med 
kundbehoven på ett ändamålsenligt sätt.  

Preciseringen av bestämmelser som gäller 
befordran av försändelser och postföretagens 
ansvar påverkar inte adressaternas ställning. 
Avsikten är inte att ändra det rådande rättslä-
get utan att göra rådande praxis klarare. 

I propositionen bevaras rättsmedlen för 
postens adressater i nuvarande form. 

 
 

4.5.2 Sociala och hälsomässiga konsekvenser 
samt konsekvenser för jämställdheten, barn 
och jämlikheten mellan kvinnor och män  

Genom propositionen tryggas det perma-
nenta utbudet av vissa grundläggande rimligt 
prissatta posttjänster till alla. I propositionen 
ingår sådana bestämmelser som hänför sig 
till utdelning som förbättrar möjligheterna att 
använda posttjänster för personer i hög ålder 
och personer med rörelsehinder.  

Propositionen har inga konsekvenser för 
människors fysiska och psykiska hälsa eller 
välfärd. Propositionen har inga konsekvenser 
för barn och deras intressen. Propositionen 
har inte heller några konsekvenser för för-
verkligande av jämlikheten mellan kvinnor 
och män. 
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4.5.3 Konsekvenser för sysselsättningen och 
arbetslivet 

Branschen för post-, kurir- och annan ut-
delningsverksamhet (Statistikcentralens när-
ingsgrensklassificering TOL 641) sysselsät-
ter drygt 22 000 arbetstagare (2007)). Av 
dessa är drygt 19 000 anställda av Itella Abp. 
Resten arbetar vid något av de 300 olika 
transport- och utdelningsföretagen.  

I och med förändringen i verksamhetsmiljön 
och verksamhetssätten samt i affärsverksam-
heten minskar antalet anställda hos Itella Abp. 
Enligt bolagets uppskattning innebär ändring-
arna ett behov att skära ned ca 5 000 arbets-
platser, vilket delvis redan har skett. Nya före-
tag som etablerar sig på branschen ökar efter-
frågan av arbetskraft, men som helhet kommer 
den traditionella postverksamheten att syssel-
sätta färre än nu. Efterfrågan på arbetskraft 
övergår till nya former av tjänster och till 
uppgifter som hänför sig till utnyttjande av ny 
teknologi. Vid bedömningen av utvecklingen 
av sysselsättningen inom branschen ska man 
dock beakta att konsekvenserna för sysselsätt-
ningen på längre sikt inte i betydande grad di-
rekt beror på denna proposition utan av den 
allmänna utvecklingen inom branschen. Sam-
tidigt ska beaktas att tillgången till arbetskraft 
i framtiden kan utgöra en kritisk faktor för 
branschens utveckling.  

Om de föreslagna ändringarna leder till 
ändringar i processerna hos Itella Abp, har 
detta konsekvenser för personalens arbets-
förhållanden vid bolaget. Sådana konsekven-
ser kan t.ex. vara minskning av nattarbete 
och tidigareläggning av dagsutdelningsarbe-
tet till tidig morgon. 
 
4.5.4 Konsekvenser för brottsbekämpning 
och säkerhet 

Bland de grundläggande rättigheterna 
anknyter rätten till skydd av förtroliga med-
delanden och skydd av privatliv nära till 
postverksamhet. I lagen ingår bestämmelser 
som tryggar dessa rättigheter och som främ-
jar säkerheten. I propositionen föreslås inga 
ändringar i det rådande rättsläget.   

Propositionen har inte några konsekvenser 
för myndigheters möjlighet att förhindra, 

upptäcka och utreda brott. Propositionen på-
verkar inte heller personers benägenhet att 
begå brott. 
 
4.5.5 Konsekvenser för den regionala utveck-
lingen 

Förslaget tryggar tillgången till rimligt 
prissatta basposttjänster inom olika regioner 
till delvis enhetliga priser. Prissättningen för 
posttjänster som inte ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna kan differentieras enligt 
produkt och region beroende på i vilken ut-
sträckning konkurrens uppstår samt hur kon-
kurrensen är inriktad regionalt och produkt-
mässigt. I lagstiftningen ingår inte heller nu 
några hinder för att priserna på dessa produk-
ter differentieras. Det är inte i detta skede 
möjligt att tillförlitligt förutse konsekvenser-
na av förändringarna i verksamhetsmiljön re-
gionalt och hur de inriktar sig till olika områ-
den. Uppkomst av omfattande konkurrens 
kan i någon mån påverka ordnande av post-
verksamheten och posttjänstanvändarnas 
ställning i glesbygden, om förmågan hos den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster att svara för sina skyldigheter försva-
gas. Samhällsomfattande posttjänster ska 
dock i alla fall tillhandahållas i hela landet på 
föreskrivet sätt till icke-diskriminerande vill-
kor.   

Genom propositionen förbättras verksam-
hetsmöjligheterna för företag som bedriver 
transport- och utdelningsverksamhet inom 
regionerna genom att sänka hindren för eta-
blering.  

Propositionen strider inte mot statsrådets 
principbeslut av den 13 maj 2009 som gäller 
utveckling av skärgården 2010-2011. I prin-
cipbeslutet förutsätts att posttjänsterna i 
skärgården tryggas efter 2011 samt att det ut-
reds om det är möjligt att öka postutdelnings-
frekvensen till den del av skärgården som har 
bosättning året om. 
 
4.5.6 Konsekvenser för informationssamhäl-
let 

Propositionen har indirekta konsekvenser 
för utvecklingen av informationssamhällets 
tjänster. Det servicenät som är avsett för fy-
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siska försändelser är också en del av den 
grundläggande infrastrukturen för informa-
tionssamhället. Ett effektivt och tillförlitligt 
utdelningsnät är en nödvändig förutsättning 
t.ex. för leverans av varu- och andra fysiska 
försändelser inom distanshandeln.  

Fastän propositionen inte möjliggör t.ex. 
tillhandahållande av samhällsomfattande 
tjänster i elektronisk form, har man genom 
reformen försökt se till att de verksamhetssätt 
och innovationer som möjliggörs av den tek-
nologiska utvecklingen också ska kunna ut-
nyttjas i postverksamheten. Utgångspunkten i 
direktivet är att trygga fysiska posttjänster för 
alla och direktivet möjliggör således inte t.ex. 
en långtgående lättnad i utdelningsskyldighe-
terna.  

Genom propositionen tryggas möjligheter-
na för användarna av posttjänster att ta emot 
meddelanden i fysisk form. Trots ökningen 
av elektronisk kommunikation behövs denna 
möjlighet fortfarande, eftersom alla inte har 
möjligheter eller förmåga att utnyttja elek-
troniska tjänster.  
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskedena och berednings-
materialet 

Kommunikationsministeriet tillsatte den 10 
oktober 2008 en arbetsgrupp med uppgift att 
lägga fram ett förslag till ändring av lagen 
om posttjänster. Enligt uppdraget var arbets-
gruppens uppgift att göra förslag till sådana 
ändringar i lagen om posttjänster som postdi-
rektivet förutsatte. Arbetsgruppen skulle ock-
så bedöma övriga reformbehov för lagen om 
posttjänster samt vid behov lägga fram för-
slag om ändring av lagstiftningen och om 
andra eventuella åtgärder. Arbetsgruppen 
skulle i synnerhet beakta utvecklingen på 
postområdet och konsekvenserna av denna 
utvecklings för de samhällsomfattande tjäns-
terna och för förutsättningarna att tillhanda-
hålla dem på lång sikt. 

Arbetsgruppen skulle lägga fram de rele-
vanta förslagen före den 31 januari 2010. På 
begäran beviljades arbetsgruppen förläng-
ning av tiden till den 28 februari 2010.  

Arbetsgruppens ledningsgrupp och arbets-
utskott verkade under kommunikationsmini-
steriets ledning. I arbetsgruppen var följande 
instanser representerade: Konsumentverket, 
Kommunikationsverket, Kommunförbundet, 
Aamujakelu/AlmaMedia Abp, Itella Abp, 
Janton Oy, Posten Åland Ab, Tidskrifternas 
förbund rf, Ficom rf, Grafisk industri rf, Tid-
ningarnas förbund rf, Finlands marknadsfö-
ringsförbund rf och Centralförbundet för 
kommunikation rf. 

Uppgiften för arbetsgruppens lednings-
grupp var att styra arbetsutskottets beredning 
och att lägga fram de slutliga förslagen. Ar-
betsutskottets uppgift var att bereda arbets-
gruppens förslag. Arbetsgruppens lednings-
grupp sammanträdde 17 gånger och arbetsut-
skottet 24 gånger. Arbetsgruppen har under 
loppet av sitt arbete hört experter och intres-
segrupper inom post- och utdelningsområdet. 
Arbetsgruppen ordnade ett allmänt möte den 
23 september 2009.  

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag 
den 16 mars 2010 (kommunikationsministe-
riets publikationer 8/2010, på finska). För-
slaget innehöll ett utkast till regeringspropo-
sition. 

Arbetsgruppen förde en omfattande diskus-
sion om tidnings- och tidskriftsutdelningens 
betydelse i helheten för bedrivande av post-
verksamhet. Kommunikationsministeriet för-
ordnade den 11 december 2009 kanslichef 
Harri Pursiainen att utreda utvecklandet av 
postverksamhet och smågodsbefordran. Ut-
redningsmannens uppdrag fokuserade på frå-
gor om tidningsutdelning. Utredningsmannen 
överlämnade sin mellanrapport den 16 mars 
2010 och sin utredning den 28 april 2010 
(kommunikationsministeriets publikationer 
14/2010, på finska). Utredningsmannen stöd-
de i sin utredning arbetsgruppens förslag att 
inte inkludera tidningsutdelningen i tillämp-
ningsområdet för postlagen. 
 
  
5.2 Utlåtandena och beaktandet av dem 

Kommunikationsministeriet begärde utlå-
tanden om arbetsgruppens förslag av 132 
myndigheter, organisationer och företag. 
Sammanlagt inkom 56 utlåtanden.  
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Utlåtanden erhölls av Tidskrifternas för-
bund rf, Alma Media Abp, Ekberg Raini, 
Pensionärsförbundens intresseorganisation 
PIO rf, Södra Karelens förbund, Södra Ös-
terbottens förbund, Södra Savolax landskaps-
förbund, Ficom, Hepolan Pientaloyhdistys 
ry, Försörjningsberedskapscentralen, Invalid-
förbundet, Itella Abp, Östra Nylands för-
bund, Janton Ab, Folkpensionsanstalten, 
Keskisuomalainen Abp, Centralhandels-
kammaren, Fastighetsförbundet, Konkur-
rensverket, Kultur-, opinions- och veten-
skapstidskrifternas förbund Kultti rf, Kon-
sumentverket, Kommunförbundet, Lapplands 
förbund, Logistikföretagens förbund, Syn-
skadades centralförbund rf, justitieministeri-
et, Österbottens förbund, Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino Oyj, Norra Österbottens förbund, 
Post- och logistikunionen PAU rf, försvars-
ministeriet, Skärgårdsdelegationen, Tidning-
arnas Förbund rf, Sanoma Abp, inrikesmini-
steriet, social- och hälsovårdsministeriet, 
SSS-koncernen/Paikallislehdet, Suomen Asi-
akkuusmarkkinointiliitto ry ASML, Finlands 
Transport och Logistik SKAL rf, Finlands 
konsumentförbund rf, Företagarna i Finland 
rf, Svenska Finlands folkting, Dataombuds-
mannen, TS-Yhtymä Oy, arbets- och när-
ingsministeriet, Riksomfattande handikapp-
rådet VANE, finansministeriet, Egentliga 
Finlands förbund, Mediernas centralförbund, 
Kommunikationsverket, Befolkningsregister-
centralen, miljöministeriet och Ålands land-
skapsregering. Vidare har undervisningsmi-
nisteriet, Posten Åland Ab och statsrådets 
kansli meddelat att de inte har något att yttra 
i ärendet. 

Arbetsgruppens förslag till postlag ansågs 
till sin målsättning och sina syften generellt 
sett vara god och korrekt inriktad. Tryggan-
det av de samhällsomfattande tjänsterna lik-
värdigt överallt i Finland samt skapande av 
förutsättningar för konkurrens sågs överlag 
vara goda mål. I uttalandena ansågs det också 
vara mycket viktigt att trygga förutsättning-
arna för utdelningen av tidningar och tid-
skrifter, vilken inte ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna. I utlåtandena förekom dock 
sinsemellan avvikande åsikter om de valda 
medlen för uppnående av lagens syfte samt 
huruvida de är tillräckliga. 

Mest gick åsikterna i sär om tillräcklighe-
ten av de medel som föreslogs för liberalise-
ringen av konkurrensen, om definitionerna av 
innehållet i de samhällsomfattande tjänsterna 
samt om detaljer som hänför sig till motta-
gande och utdelning av försändelser. Också 
om principerna för fördelningen av kostna-
derna för de samhällsomfattande tjänsterna 
uttrycktes sinsemellan motsatta synpunkter.  

I utlåtandena om insamling och utdelning 
av post betonades både kravet på lika be-
handling och viljan att trygga en tillräcklig 
servicenivå i postverksamheten. De instanser 
som representerade allmänheten som adres-
sater och avsändare av post samt företagen 
ansåg antalet och placeringen av postverk-
samhetsställena samt fastställandet av placer-
ingen av enskilda postlådor vara synnerligen 
viktiga faktorer. Från adressaternas synvinkel 
framkom också en oro över omfattningen av 
avvikande insamlings- och utdelningsfre-
kvens samt inverkan av adressatens personli-
ga specialbehov utdelningssättet. Den före-
slagna ändringen i befordringstiden för brev 
som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
upplevdes inte i stor grad som en orimlig för-
sämring utan den ansågs i huvudsak motive-
rad för kostnadseffektivt ordnande av både 
post- och tidningsutdelning. 

Instanser som företräder tidningar och tid-
skrifter ansåg i sina utlåtanden genomgående 
det vara motiverat att tidningarna inte inklu-
deras i lagens tillämpningsområde. De ansåg 
också det vara motiverat att placera kvali-
tetsnormen för de samhällsomfattande tjäns-
terna på nivån över två nätter för att förbättra 
förutsättningarna för sammanslagen utdel-
ning av tidningar och postförsändelser och 
för att därigenom förbättra kostnadseffektivi-
teten. I synnerhet i glesbygden ansågs det 
inte vara motiverat att upprätthålla parallella 
utdelningsnät utan i princip ansågs samman-
slagningen av utdelningarna vara klokt också 
med tanke på samhällsekonomin. 

Såväl tidningsförlag som potentiella kon-
kurrenter på postområdet ansåg det vara vik-
tigt att transparensen för de samhällsomfat-
tande tjänsternas prissättning kunde ökas. I 
flera utlåtanden var det grundläggande bud-
skapet det att sådana produkter som endast 
använder en viss del av nätet hos den som 
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tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
inte borde behöva delta i finansieringen av 
sådana kostnader som uppstår av de sam-
hällsomfattande tjänsterna som de inte har 
deltagit i uppkomsten av. Större transparens i 
prissättningen efterlystes i flera utlåtanden 
för att säkerställa att t.ex. sådana tidningar 
som inte hör till lagens tillämpningsområde 
inte blir tvungna att betala sådana kostnader 
som föranletts av de samhällsomfattande 
tjänsterna och som tidningarna inte har bi-
dragit till. I fråga om prissättningen och 
kostnadsredovisningen gick remissorganens 
åsikter i sär också om bestämmelsernas rätts-
hierarkiska ställning samt om omfattningen 
av myndigheternas befogenheter. 

Generellt ansågs ordnande av finansiering 
för tryggande av de samhällsomfattande 
tjänsterna vara nödvändigt och i vissa utlå-
tanden ansågs mekanismen enligt förslaget 
vara alltför vagt. Upphävande av lagen för 
tryggande av postförmedling i glesbygden 
understöddes i vissa utlåtanden förutsatt att 
det samtidigt skapas en ersättande mekanism 
för finansieringen.  

Åtgärderna för öppnandet av postmarkna-
den för konkurrens ansågs i en del av utlå-
tandena vara bristfälliga. I utlåtandena fram-
kom också åsikten att postföretagens konkur-
rensförhållanden i första hand ska tryggas 
genom konkurrensrättsliga medel. I en del av 
utlåtandena framfördes också dubier gällande 
uppkomsten av konkurrens annanstans än i 
tätorter och om andra kategorier än företags-
kundernas stora försändelsemängder. 

På grund av propositionens omfattning 
framfördes i utlåtandena också rikligt med 
detaljerade, delvis tekniska, ändringsförslag.  

I propositionen har på grund av remissre-
sponsen gjorts ändringar som gäller bl.a. av-
vikelse från utdelning fem dagar i veckan, 
åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster, innehållet i kon-
cessionen, definitioner, bemyndigande att ut-
färda förordningar, behandling av obeställba-
ra försändelser och övergångstider. De flesta 
ändringarna är tämligen små och de precise-
rar innehållet. De viktigaste tilläggen är kra-
vet på tillgängliga verksamhetsställen samt 
bestämmelsen om de allmänna principerna 
för fördelningen av kostnaderna. Dessutom 
har i lagförslaget gjorts flera till sin natur 
tekniska ändringar. 
 
6  Samband med andra proposit io-

ner 

Den föreslagna postlagen har samband med 
en regeringsproposition som är under bered-
ning vid finansministeriet. I den propositio-
nen föreslås att mervärdesskattelagen ska 
ändras för att motsvara Europeiska unionens 
rätt så att postverksamheten delvis frigörs 
från skatten. Avsikten är att regeringspropo-
sitionen ska överlämnas till riksdagen på hös-
ten och att den ska behandlas samtidigt med 
den proposition som gäller postlagen. Avsik-
ten är att lagen ska träda i kraft samtidigt 
som de ändringar i postlagstiftningen som 
gäller samhällsomfattande tjänster och deras 
tillhandahållare träder i kraft. 

Skattefriheten ska gälla sådant tillhandahål-
lande av samhällsomfattande tjänster som 
avses i postlagstiftningen. Således påverkar 
definitionen av de samhällsomfattande tjäns-
terna också skattefrihetens område. 
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DETAJLMOTIVERING 

 
1  Innehål let  i  världspostkonven-

t ionen och dess  förhål lande t i l l  
lagst i f tningen i  F inland 

Del 1  Gemensamma regler för den in-
ternationella posttjänsten 

Artikel 1. Definitioner. Artikeln innehåller 
definitioner på begrepp som används i 
Världspostföreningens överenskommelser. 
Felutdelad postsändning, feladresserad för-
sändelse, utsedd operatör och litet paket är 
helt nya begrepp i förteckningen över defini-
tioner. Den föreslagna postlagen innehåller 
inga bestämmelser som motsvarar denna ar-
tikel.  

Begreppet utsedd operatör tas för första 
gången i bruk i konventionens definitioner. 
Begreppet är viktigt bland de ändringar i 
konventionen som gjordes under kongressen 
i Genève. Tidigare har det inte i konventio-
nen genomgående tydligt gjorts skillnad på 
om konventionen förpliktar medlemsstaterna 
eller postoperatörerna. Vissa artiklar förplik-
tar tydligt medlemsländerna. I konventionen 
användes dock också termen postförvaltning, 
med vilket man kunde avse antingen myn-
digheterna i ett medlemsland eller en post-
operatör. Postoperatörerna har av hävd varit 
ägda och administrerade av medlemsländer-
na, vilket har påverkat denna praxis. Vid 
kongressen i Genève moderniserades kon-
ventionen så att det av konventionstexten 
bättre framgår vilka konventionsbestämmel-
ser som gäller medlemsländer och vilka som 
gäller utsedda operatörer. På grund av de nya 
begreppen har konventionen på många stäl-
len preciserats så att begreppet medlemsland 
eller utsedd operatör används i stället för 
postförvaltning. Därför har också vissa punk-
ter i definitionsförteckningen ändrats. Vid 
tillämpningen av de tidigare överenskommel-
serna har termen postförvaltning tolkats i en-
lighet med den nationella lagstiftningen i re-
spektive land, och därför ändras inte rättslä-
get trots att man avstår från begreppet post-
förvaltning. 

Det föreslås att begreppet utsedd operatör 
används i 9 § 2 mom. i postlagen. Lagänd-
ringen behövs för att en operator kan åläggas 
att verka såsom en i konventionen avsedd ut-
sedd operatör. Enligt momentet ska konces-
sionsmyndigheten i koncessionen kunna stäl-
la villkor som gäller skyldigheten att verka 
som en utsedd operatör i enlighet med 
världspostkonventionen och att iaktta världs-
postfördragen. I den gällande lagen om post-
tjänster ingår ingen motsvarande bestämmel-
se. Artikeln hör till området för lagstiftning-
en. 

Artikel 2. Utnämning av det eller de organ 
som ansvarar för verkställigheten av de skyl-
digheter som följer av konventionen. I arti-
keln förpliktas medlemsländerna att inom sex 
månader efter avslutad kongress underrätta 
Internationella byrån om kontaktuppgifterna 
till det organ som bär ansvaret för tillsynen 
över posttjänsterna samt till de operatörer 
som har valts att i sin verksamhetsutövning 
fullgöra de skyldigheter som förutsätts i 
världspostfördragen. Enligt 67 § i förslaget 
till postlag verkar Kommunikationsverket 
som den myndighet som tillser att lagen iakt-
tas. Enligt 9 § 2 mom. 1 punkten kan i kon-
cessionen företaget åläggas skyldighet att 
verka som en i världspostkonventionen av-
sedd utsedd operatör och att iaktta världs-
postfördragen. Artikeln hör således till områ-
det för lagstiftningen.  

Artikel 3. Allmän posttjänst. Medlemslän-
derna åläggs att inom sitt territorium se till 
att alla användare eller kunder har rätt till 
allmän posttjänst, som omfattar ett ständigt 
utbud av basposttjänster av hög kvalitet till 
rimliga priser. Medlemsländerna kan genom 
nationell postlagstiftning fastställa vilka post-
tjänster de tillhandahåller och vilka krav på 
kvalitet och rimliga priser som uppställs för 
posttjänsterna. Dessutom ska medlemslän-
derna försäkra sig om att de operatörer som 
svarar för utbudet av allmänna posttjänster 
uppfyller de mål som ställts upp för post-
tjänsterna och kvalitetsnormerna. Medlems-
länderna ska också se till att den världsom-
fattande postförmedlingen ordnas på ett lön-
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samt sätt, vilket garanterar dess beständighet. 
I 3 kap. i den föreslagna postlagen föreskrivs 
om innehållet i de samhällsomfattande tjäns-
terna, i 19 § om kvalitetsnormen och i 26 och 
27 § om prissättningen. Artikeln hör således 
till området för lagstiftningen. 

Artikel 4. Transiträtt. I artikeln ingår be-
stämmelser om hur medlemsländerna ska 
trygga transport av postförsändelser från 
andra medlemsländer genom det egna landets 
territorium. Enligt artikeln ålägger transiträt-
ten varje medlemsland att säkerställa att dess 
utsedda operatörer på de snabbaste vägar 
som de använder för egna försändelser på ett 
så säkert sätt som möjligt transporterar de 
slutna postsändningar och de brevförsändel-
ser i öppen transit som överlämnas till dem 
av en annan utsedd operatör. Transiträtten är 
en av de viktigaste grundprinciperna för 
Världspostföreningen, utan vilken föreningen 
inte skulle kunna fullgöra sina uppgifter fullt 
ut. 

Under Genèvekongressen infördes en pre-
cisering i artikeln som beror på att man i 
konventionen har slopat begreppet postför-
valtning. I den ändrade artikeln åläggs med-
lemslandet i stället för postförvaltningen att 
säkerställa att de utsedda operatörerna trans-
porterar postförsändelser som överlämnats 
till dem av andra utsedda operatörer. Vidare 
preciseras att denna princip utöver feladres-
serade försändelser också gäller felutdelade 
försändelser. 

Bestämmelser om transiträtt föreslås i 36 § 
2 mom. i postlagen. I den nämnda paragrafen 
ska föreskrivas om de grundläggande princi-
perna för transiträtt. Enligt momentet ska ett 
postföretag som verkar som en i 9 § 2 mom. 
1 punkten avsedd utsedd operatör på de 
snabbaste vägar som de använder för egna 
försändelser på ett så säkert sätt som möjligt 
transportera de slutna postsändningar och de 
brevförsändelser i öppen transit som över-
lämnas till dem av en annan utsedd operatör. 
Transiträtten ska säkerställas genom att ställa 
ett koncessionsvillkor till den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster, i vilket 
företaget åläggs att verka som utsedd opera-
tör och sålunda också att säkerställa transit-
rätten. Bestämmelser om transiträtt ingår inte 

i den gällande lagen om posttjänster. Artikeln 
hör till området för lagstiftningen. 

Artikel 5. Äganderätt till postförsändelser. 
Återtagande. Ändring eller rättelse av adress. 
Eftersändning. Returnering av obeställbara 
försändelser till avsändaren. Artikeln inne-
håller bestämmelser om vem som har ägan-
derätten till postförsändelser när de transpor-
teras från avsändaren till adressaten. Avsän-
daren av en postförsändelse kan låta återta en 
försändelse från postbefordran eller låta rätta 
eller ändra dess adress. Artikeln innehåller 
också en bestämmelse om eftersändning av 
försändelser samt om returnering av obe-
ställbara försändelser till avsändaren. I arti-
keln har en precisering införts som beror på 
att man i konventionen har slopat begreppet 
postförvaltning. Enligt den ändrade artikeln 
ska medlemsländerna se till att deras utsedda 
operatörer eftersänder postförsändelserna. 

Enligt artikeln tillhör varje postförsändelse 
avsändaren så länge den inte överlämnats till 
den rättmätige adressaten, utom om försän-
delsen beslagtagits med stöd av lagstiftning-
en i ursprungs- eller destinationslandet eller 
om artikel 15.2.1.1 eller artikel 15.3 i enlig-
het med transitlandets lagstiftning tillämpas 
på försändelsen. Enligt artikel 15.2.1.1 är det 
förbjudet att innesluta narkotiska och psyko-
tropa ämnen i försändelser. I artikel 15.3 i 
konventionen förbjuds inneslutning av explo-
siva, lättantändliga eller andra farliga samt 
radioaktiva ämnen i försändelser.  

Den gällande lagen om posttjänster inne-
håller inga bestämmelser om avsändarens rätt 
att låta återta en postförsändelse eller ändra 
eller rätta dess adress.  

Artikeln hör till området för lagstiftningen. 
Enligt den föreslagna 53 § 1 mom. har av-
sändaren bestämmanderätten över postför-
sändelsen tills försändelsen har delats ut till 
dess rätta adressat om inte försändelsen en-
ligt gällande lagstiftning har tagits i beslag. 
Om avsändaren och adressaten samtidigt 
kräver en postförsändelse ska den ges till av-
sändaren. I den föreslagna paragrafen ingår 
också bestämmelser om situationer där för-
sändelsen innehas av postföretaget. Enligt det 
föreslagna 2 mom. har avsändaren rätt att 
återta försändelsen, bestämma att försändel-
sen ska överlämnas till en annan än den som 
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finns antecknad som mottagare och korrigera 
eller ändra den postadress som finns anteck-
nad eller ge postföretaget andra motsvarande 
instruktioner. 

Bestämmelser om eftersändning och retur-
nering av obeställbara försändelser föreslås 
ingå i 54 § i postlagen. I paragrafen ska före-
skrivas bl.a. om postföretagets skyldighet att 
befordra försändelser till en ny adress i en-
lighet med ett avtal, om inte postföretaget har 
kommit överens om något annat med avsän-
daren. Enligt den föreslagna bestämmelsen 
ska obeställbara försändelser i första hand re-
turneras till postens avsändare. 

Artikel 6. Avgifter. Artikeln innehåller be-
stämmelser om de avgifter som tillämpas vid 
internationell posttrafik och särskilda tjäns-
ter. I artikeln har preciseringar gjorts enligt 
vilka bestämmandet av avgifter, avvikande 
från dem och beviljande av rabatter hör till 
medlemsländerna eller deras utsedda opera-
törer, beroende av den nationella lagstift-
ningen. 

Enligt 26 § i förslaget till postlag ska den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster prissätta de posttjänster som ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna så att pri-
sen 1) är skäliga, 2) är sådana att tjänsterna är 
tillgängliga för alla användare oberoende av 
deras boningsort, 3) är kostnadsorienterade, 
4) uppmuntrar till ett effektivt utbud av sam-
hällsomfattande tjänster, och 5) iakttar prin-
ciperna för öppenhet och icke-
diskriminering.  

Också 27 § i den föreslagna postlagen gäll-
er prissättning av produkter och tjänster. En-
ligt paragrafen ska den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster prissätta brev-
försändelser, som är avsedda att bli utdelade 
den andra dagen räknat från avlämningsda-
gen, enhetligt i hela landet. Skyldigheten 
gäller allmänt använda betalningssätt för en-
skilda brev. I 2 mom. föreslås att det ska fö-
reskrivas att användningen av i denna para-
graf avsedd enhetlig prissättning inte hindrar 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster att ingå individuella prisavtal med 
användarna om produkter och tjänster som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. En-
ligt det föreslagna 3 mom. i paragrafen ska 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 

tjänster vid ingående av enskilda prisavtal 
tillämpa villkor och priser som är kostnads-
orienterade och iaktta principerna för öppen-
het och icke-diskriminering. 

Artikeln hör till området för lagstiftningen.  
Artikel 7. Befrielse från postavgifter. Arti-

keln innehåller bestämmelser enligt vilka 
vissa försändelser är fria från postavgifter. 
Enligt artikeln tas ingen postavgift för blind-
skriftsförsändelser eller för krigsfångars eller 
civila fångars försändelser som uppfyller 
villkoren i artikeln. I artikeln har också in-
förts sådana ändringar som beror på att man 
avstått från begreppet postförvaltning. 

I 26 § i den gällande lagen om posttjänster 
ingår en begränsning, enligt vilken bestäm-
melserna om prissättning i lagen inte tilläm-
pas till den del något annat följer av interna-
tionella fördrag som är förpliktande för Fin-
land. I den föreslagna postlagen ingår en 
motsvarande avgränsning i 1 § 4 mom. som 
gäller den allmänna tillämpningen av kon-
ventionen. Artikeln hör till området för lag-
stiftningen.  

Artikel 8. Frimärken. I artikeln uppräknas 
de villkor som ska uppfyllas för att ett märke 
ska kunna benämnas frimärke. Som ett bevis 
på statlig suveränitet ska frimärket innehålla 
namnet på det medlemsland eller det med-
lemsterritorium i vilket den utgivande post-
förvaltningen är verksam eller alternativt den 
officiella symbolen för det medlemsland som 
den utgivande postförvaltningen är under-
ställd. I artikeln har gjorts flera innehålls-
mässigt små ändringar. I artikeln uttrycks 
tydligare än för närvarande att frimärken får 
ges ut och lanseras endast med det medlems-
landets eller -territoriets tillstånd. Artikeln 
har på flera punkter preciserats också genom 
att ersätta termen postförvaltning med ut-
trycket medlemsland eller medlemsterritori-
um. I artikeln har strukits omnämnandet en-
ligt vilket frimärken är en källa för tilläggs-
inkomster för postförvaltningen. Till artikeln 
har också fogats ett omnämnande enligt vil-
ket frimärken i medlemslandet eller på utgiv-
ningsterritoriet ska vara tillgängliga för all-
mänheten.  

I 42 § i lagen om posttjänster föreskrivs om 
frimärksutgivning och användning av porto-
märken. Statsrådet kan bevilja ett postföretag 
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rätt att utge internationellt godkända frimär-
ken. Kommunikationsministeriet kan för sin 
del bevilja postföretag rätt att utge i Finland 
godkända frimärken. Kommunikationsverket 
kan meddela föreskrifter om formen för och 
placering på brevförsändelse samt annan an-
vändning av portomärken som motsvarar 
frimärken. Artikeln hör således till området 
för lagstiftningen.  

Med stöd av 82 § i förslaget till postlag ska 
kommunikationsministeriet bevilja rätt att ge 
ut både internationellt godkända och i Fin-
land godkända frimärken. Den föreslagna 
ändringen har ingen inverkan med tanke på 
godkännandet av konventionen. 

Artikel 9. Postsäkerhet. I artikeln åläggs 
medlemsländer och deras utsedda operatörer 
att ta i bruk en proaktiv säkerhetsstrategi på 
alla nivåer i postverksamheten. Enligt arti-
keln inbegriper denna strategi informations-
utbyte för upprätthållande av säker postför-
medling och transitering mellan medlems-
länderna och deras utsedda operatörer. De ut-
sedda operatörerna har fogats till artikeln ge-
nom de ändringar som gjordes i kongressen i 
Genève. 

Den nationella lagstiftningen innehåller 
inga bestämmelser om en säkerhetsstrategi 
för postens trygga transporter. 

Artikel 10. Miljö. I artiklarna åläggs med-
lemsstaterna och/eller deras utsedda operatö-
rer att på alla nivåer i postverksamheten ta i 
bruk en proaktiv strategi som fokuserar på 
miljö, samhälle och ekonomi. De ska också 
främja medvetenheten om hållbar utveckling 
i posttrafiken. 

Till artikeln har fogats ett omnämnande om 
utsedda operatörer. Artikeln har också änd-
rats så att strategin förutom miljö också gäll-
er samhälle och ekonomi. Dessutom ersätter 
hållbar utveckling miljöskyddet som tidigare 
fanns i artikeln. 

Den nationella lagstiftningen innehåller 
inga bestämmelser om att ta i bruk den i arti-
keln avsedda strategin eller om att främja 
medvetenhet. 

Artikel 11. Förseelser. I artikel 11 i kon-
ventionen finns bestämmelser om förseelser. 
Konventionen ålägger medlemsländerna att 
tillgripa de metoder som behövs för att för-
hindra, väcka åtal mot och bestraffa de per-

soner som gör sig skyldiga till de gärningar 
som räknas upp i artikeln. De förseelser som 
avses i denna artikel kan för det första gälla 
placerandet av narkotika eller psykotropa 
ämnen eller explosiva, lättantändliga eller 
andra farliga ämnen eller till sin natur pedo-
filt eller barnpornografiskt material i en post-
försändelse. Å andra sidan kan förseelserna 
gälla frimärken, frankostämplar, märkningar 
med frankeringsmaskin eller tryckpress och 
internationella svarskuponger. När det gäller 
frankering är gärningar i avsikt att uppnå 
olaglig fördel genom att förfalska och imitera 
en frankering och gärningar i samband med 
en förfalskning och imitation av en franke-
ring samt all slags användning eller återan-
vändning som porto av en redan använd 
frankering straffbara. Dessutom är försök att 
genomföra ovan nämnda förseelser straffbart. 
Påföljderna av ovan nämnda gärningar gäl-
lande frankeringar ska vara desamma obero-
ende av om det är fråga om inhemska eller 
utländska frankeringar.  

Om brott som leder till straffrättsliga åtgär-
der ska föreskrivas genom lag. Artikeln hör 
således till området för lagstiftningen. Den 
största delen av de överträdelser som avses i 
artikeln är straffbara enligt strafflagen. Be-
stämmelser om frimärken och andra franke-
ringsanteckningar ingår däremot i den gäl-
lande lagen om posttjänster. I samband med 
godkännandet av konventionen har till lagen 
om posttjänster fogats en 35 a § (1365/2006). 
Paragrafen motsvaras av 77 § i förslaget till 
postlag. 
 
Del 2  Regler i fråga om brevpost och 

postpaket 

 
Kapitel 1 Tillhandahållande av tjänster 

Artikel 12. Bastjänster. Artikeln innehåller 
bestämmelser om vilka internationella grund-
läggande postförmedlingstjänster som ska 
tillhandahållas i medlemsländerna. Enligt ar-
tikeln ska medlemsländerna se till att deras 
utsedda operatörer godkänner, hanterar, be-
fordrar och bär ut i artikeln fastställda brev-
försändelser samt postpaket som väger högst 
20 kilogram. Artikeln har preciserats så att 
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skyldigheten gäller medlemsländerna i stället 
för postförvaltningarna. Medlemsländerna 
ska se till att deras utsedda operatörer hante-
rar försändelserna på detta sätt. 

I artikel 3 i postdirektivet föreskrivs om in-
nehållet i de samhällsomfattande tjänsterna. 
Enligt artikel 3.6 har de aktuella postförsän-
delsernas minimi- och maximimått fastställts 
i de relevanta bestämmelserna som godkänts 
av Världspostföreningen. Artikeln har satts i 
kraft nationellt genom 4 § i lagen om post-
tjänster. I 4 § föreskrivs om samhällsomfat-
tande tjänster som ska finnas tillgängliga i 
hela landet. Till de samhällsomfattade post-
tjänsterna hör både inrikes- och utrikestjäns-
ter som avses i denna paragraf. De samhälls-
omfattande tjänsterna omfattar tjänster som 
gäller förmedling av till adressaten adresse-
rade brevförsändelser som väger högst två ki-
logram och postpaket som väger högst 10 ki-
logram, tjänster som gäller transport och ut-
delning av till landet ankommande försändel-
ser som väger högst 30 kilogram samt tjäns-
ter som gäller rekommenderade och försäk-
rade försändelser. 

I 15 § i postlagen, som följer förslaget, fö-
reskrivs om innehållet i de samhällsomfat-
tande tjänsterna. Enligt 1 mom. i den nämnda 
bestämmelsen hör till de samhällsomfattande 
tjänsterna ett ständigt utbud av följande post-
tjänster: 1) brevförsändelser på högst två ki-
logram som betalas genom allmänt använda 
kontantbetalningssätt och som användaren 
har möjlighet att lämna för befordran av ett 
postföretag till ett insamlingsställe; för inri-
kes brevförsändelser ska åtminstone sådana 
brevprodukter tillhandahållas som kvalitets-
standarden för samhällsomfattande tjänster 
enligt 19 § tillämpas på, 2) postpaket på 
högst 10 kilogram som betalas med allmänt 
använda kontantbetalningsmedel och som 
användaren har möjlighet att lämna för post-
företagets befordran vid ett verksamhetsställe 
för post eller något annat lämpligt ställe och 
hämta vid ett verksamhetsställe för post, 3) 
postförsändelser på högst 20 kilogram som 
ankommer till landet, samt 4) rekommenda-
tions- och försäkringstjänster för de postför-
sändelser som avses i punkt 1 och 2. I 2 
mom. föreskrivs dessutom att till de sam-

hällsomfattande tjänsterna hör både inrikes-
tjänster och utrikestjänster. 

Eftersom det i den nationella lagstiftningen 
föreskrivs om de frågor som artikeln gäller 
hör artikeln till området för lagstiftningen.  

Artikel 13. Tilläggstjänster. I artikeln upp-
räknas de tjänster som tillhandahålls som 
tilläggstjänster. Obligatoriska tilläggstjänster 
är bl.a. en rekommendationstjänst för avgå-
ende 1 klass brevförsändelser och brevför-
sändelser som skickas med flygpost samt en 
rekommendationstjänst för avgående 2 klass 
brevförsändelser och brevförsändelser som 
skickas med ytpost till ställen som inte har 
tillgång till 1 klass posttjänster eller flygpost-
tjänster. Dessutom ska en rekommendations-
tjänst tillhandahållas för alla ankommande 
brevförsändelser. Vidare uppräknas i artikeln 
en mängd tilläggstjänster som operatörerna 
kan tillhandahålla frivilligt. I artikel 13.4 in-
går bestämmelser om internationell svars-
post, internationella svarskuponger och mot-
tagningsbevis för vissa försändelser. Av des-
sa är en del tjänster som kan tillhandahållas 
frivilligt och en del är obligatoriska tjänster. 

Artikeln har ändrats genom att precisera 
skyldigheterna för medlemsländerna och de-
ras utsedda operatörer. Medlemsländerna ska 
se till att de obligatoriska tilläggstjänsterna 
finns till hands. Enligt artikeln kan antingen 
medlemslandet eller en utsedd operatör vara 
tillhandahållare av dessa tjänster. 

Artikel 3.4 i postdirektivet föreskriver om 
omfattningen för de samhällsomfattande 
tjänsterna. Till dem hör också tjänster för re-
kommenderade och försäkrade försändelser. 
Enligt 4 § i den gällande lagen om posttjäns-
ter omfattar också de samhällsomfattande 
tjänsterna som ska finnas tillgängliga i hela 
landet tjänster som gäller rekommenderade 
och försäkrade försändelser. 

Definitionen av samhällsomfattande tjäns-
ter föreslås bli ändrad enligt vad som be-
skrivs ovan i motiveringen till artikel 12. Till 
de samhällsomfattande tjänsterna ska höra 
rekommendations- och försäkringstjänster 
för försändelser i enlighet med den föreslag-
na 15 §. I det föreslagna 2 mom. föreskrivs 
dessutom att till de samhällsomfattande 
tjänsterna som avses i denna artikel hör både 
inrikestjänster och utrikestjänster. 
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Eftersom det i den nationella lagstiftningen 
föreskrivs om de frågor som artikeln gäller 
hör artikeln till området för lagstiftningen. 

Artikel 14. Elektronisk post, EMS, integre-
rad logistik och nya tjänster. Artikeln inne-
håller bestämmelser om hur medlemsländer-
na eller de utsedda operatörerna kan komma 
överens sinsemellan om sitt deltagande i de 
nya tjänster som nämns i rubriken. Enligt 
denna artikel kan postförvaltningarna sins-
emellan ingå avtal om att delta i serviceutbu-
det till exempel vad gäller elektronisk med-
delandeförmedling och EMS-expresstjänster. 
Artikeln innehåller också bestämmelser om 
integrerad logistik och elektroniska post-
stämplar. Integrerad logistik, som är en tjänst 
som motsvarar kundernas samtliga logistiska 
krav, omfattar de arbetsmoment som föregår 
och följer på den fysiska transporten av varor 
eller handlingar. En elektronisk poststämpel 
är ett bevis på en elektronisk transaktion. I 
flera länder använder posten elektroniska 
poststämplar och postföreningen har utveck-
lat en internationell standard för elektronisk 
poststämpel. I enlighet med artikel 14.2 kan 
postförvaltningarna genom ömsesidiga avtal 
skapa en ny tjänst som inte uttryckligen 
nämns i något av världspostfördragen. Arti-
keln har ändrats genom att ersätta termen 
postförvaltning med termen medlemsland el-
ler utsedd operatör. Vidare i artikel 14.1.1 
har till definitionen av elektronisk post fogats 
möjlighet att tillhandahålla rekommenderad 
elektronisk posttjänst som komplettering till 
elektronisk post. 

I vår nationella lagstiftning föreskrivs inte 
om egenskaperna för de nya tjänster som till-
handahålls kunder, utan de tjänster som post-
företagen tillhandahåller definieras i postfö-
retagens leveransvillkor. Artikeln hör inte till 
området för lagstiftningen och godkännandet 
förutsätter inga ändringar i den nationella 
lagstiftningen. 

Artikel 15. Försändelser som inte tas 
emot. Förbud. I artikeln ingår bestämmelser 
om sådana försändelser som inte tas emot. 
Artikeln innehåller förbud vars syfte är att 
säkerställa att det i den internationella post-
trafiken inte transporteras t.ex. farliga ämnen 
eller levande djur. Den grundläggande ut-
gångspunkten är att försändelser som inte 

uppfyller villkoren i konventionen och expe-
ditionsreglementet inte tas emot. Inte heller 
försändelser som har skickats till följd av 
ohederlig verksamhet eller i syfte att undgå 
att betala fastställda och fulla avgifter tas 
emot. Undantagen från förbuden i denna ar-
tikel beskrivs i expeditionsreglementet. 
Dessutom har alla postförvaltningar en möj-
lighet att utvidga de förbud som artikeln in-
nehåller. I artikelns 2 stycke fastställs vilka 
föremål som inte får inneslutas i någon som 
helst försändelse i alla kategorier. Som för-
bjudna varor nämns bland annat narkotika 
och psykotropa ämnen. Dessutom är det en-
ligt artikeln förbjudet att innesluta explosiva, 
lättantändliga eller andra farliga samt radio-
aktiva ämnen i någon som helst försändelse i 
alla kategorier. Radioaktiva ämnen är undan-
tagsvis tillåtna i brevpostförsändelser och 
postpaket som utväxlas mellan postförvalt-
ningar som har meddelat att de tar emot så-
dana försändelser i endera eller vardera rikt-
ningen på de särskilda villkor som föreskrivs 
i artikel 16. Levande djur får inte skickas i 
någon försändelsekategori, med vissa undan-
tag. Enligt stycke 5 i artikeln är det förbjudet 
att innesluta korrespondens i postpaket. I ar-
tikelns stycke 6 konstateras att det är förbju-
det att innesluta mynt, sedlar och övriga vär-
deföremål i oförsäkrade brevpostförsändel-
ser. 

I artikeln har gjorts flera smärre ändringar. 
För det första preciseras i artikeln att med-
lemslandet eller dess utsedda operatör kan 
förbjuda sändandet av viss typs innehåll. 

För det andra har det i förbuden införts vis-
sa preciseringar och tillägg. I alla försändel-
seklasser har för det första i artikel 15.2 som 
förbjuden narkotika fastställts narkotika och 
psykotropa ämnen som definierats av Inter-
nationella narkotikakontrollstyrelsen samt 
andra olagliga narkotiska ämnen som har 
förbjudits i mottagarlandet. I samma punkt 
har till förteckningen över förbjudna innehåll 
också fogats förfalskade produkter och pirat-
produkter samt imitationer av explosiva an-
läggningar, inerta explosiva anläggningar el-
ler stridsredskap. Inte heller dessa produkter 
får sättas i någon av försändelseklasserna. 
Inkludering av korrespondens i paket för-



 RP 216/2010 rd  
  

 

76 

bjuds i artikel 15.5. Förbudet har ändrats så 
att det inte gäller arkiverat material. 

I 11 § 2 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster ingår bestämmelser om sådana 
innehåll som ger postföretaget rätt att vägra 
ta emot eller förmedla brevförsändelsen. En 
motsvarande bestämmelse som till sitt inne-
håll är oförändrat ingår i 40 § i förslaget till 
postlag. Transporten av farliga ämnen regle-
ras i lagen om transport av farliga ämnen 
(719/1994). 

Enligt definitionen i 3 § 1 mom. 1 punkten 
i lagen om transport av farliga ämnen avses 
med farliga ämnen sådana ämnen som på 
grund av sin explosions-, brand-, smitt- eller 
strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan 
eller annan motsvarande egenskap kan med-
föra skada för människor, miljön eller egen-
dom; vad som i denna lag bestäms om farligt 
ämne tillämpas även på farliga blandningar, 
föremål, redskap, varor, tomma förpackning-
ar, genetiskt modifierade organismer och 
mikroorganismer. I lagens 14 § ingår ett all-
mänt transportförbud. Om ett farligt ämne 
inte är klassificerat, förpackat och märkt så 
som avses i denna lag och i stadganden och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
eller om de stadgade transporthandlingarna 
inte har lämnats eller om en förpackning eller 
en transporttank som är avsedd för transport 
av ett farligt ämne har skadats, är det förbju-
det att transportera ämnet. Dessutom får far-
liga ämnen enligt 14 a § 1 mom. i lagen inte 
transporteras om transporten, på grund av att 
ämnet har en sådan egenskap som avses i 3 § 
1 mom. 1 punkten, medför sådan fara för 
människor, miljön eller egendom som inte 
kan förebyggas genom förpacknings- eller 
lastningsåtgärder eller andra specialåtgärder.  

Artikeln hör till området för lagstiftningen. 
Godkännandet av den förutsätter inga änd-
ringar i den nationella lagstiftningen. 

Artikel 16. Tillåtna radioaktiva och smitt-
farliga ämnen. Enligt artikeln tillåts radioak-
tiva ämnen i brevpostförsändelser och post-
paket som utväxlas mellan medlemsländer 
som har meddelat att de tar emot sådana för-
sändelser. Artikeln innehåller närmare in-
struktioner för hanteringen av sådana försän-
delser.  

Artikeln har ändrats vid kongressen i Ge-
nève så att den i stället för biologiska ämnen 
gäller smittfarliga ämnen. Artikeln innehåller 
dessutom mer detaljerade bestämmelser om 
villkoren för och hanteringen av försändelser 
med smittfarliga ämnen. I artikeln tillåts 
sändning av smittfarliga ämnen i brevpost- 
och postpaketförsändelser, med undantag av 
smittfarliga ämnen av kategori A som påver-
kar människor (UN 2814) eller djur (UN 
2900). Smittfarliga ämnen kan dock sändas 
endast på villkor som fastställs i artikeln. 
Smittfarliga ämnen av kategori B (UN 3373) 
får enligt artikel 16.2.1 utväxlas endast på ett 
sätt som fastställts av en behörig myndighet 
mellan officiellt erkända sändare. Patientpro-
ver (från människor eller djur) som beviljats 
dispens får utväxlas per post endast på ett sätt 
som fastställts av en behörig myndighet mel-
lan officiellt erkända sändare. I artikeln ingår 
exakta bestämmelser för sändande av ämnen 
i båda kategorierna. 

Itella Abp har inte meddelat att företaget 
tar emot i artikeln avsedda försändelser. Re-
glering som gäller artikeln ingår inte i vår na-
tionella lagstiftning och artikeln hör inte till 
området för lagstiftningen. 

Artikel 17. Förfrågningar. I artikeln 
åläggs varje utsedd operatör att under sex 
månader från den dag som följer på den dag 
som försändelsen postades ta emot förfråg-
ningar om försändelser.  I artikeln har införts 
ändringar som följer av att begreppet utsedd 
operatör har tagits i bruk. Försändelsetyperna 
om vilka förfrågningar ska tas emot fastställs 
i den ändrade artikeln så att de ska gälla pa-
ket och rekommenderade eller försäkrade 
försändelser eller försändelser införda i ut-
delningsregister. I artikeln har också införts 
en bestämmelse om att förfrågningar ska 
sändas som 1 klass post, via EMS-
posttjänsten eller elektroniskt. 

Artikel 19 i postdirektivet förpliktar med-
lemsstaterna att säkerställa att alla tillhanda-
hållare av posttjänster tillhandahåller förfa-
randen för att handlägga användarnas klago-
mål som är öppna för insyn, smidiga och 
föga kostsamma. I 21 § i den gällande lagen 
om posttjänster föreskrivs om anmärkning 
som ska framställas till ett postföretag vid 
äventyr att talerätten går förlorad. En mot-
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svarande reglering ingår i 52 § i den före-
slagna postlagen. 

Artikeln hör till området för lagstiftningen.  
Artikel 18. Tullkontroll. Tullavgifter och 

övriga avgifter. Artikeln innehåller bestäm-
melser om att avgångs- och adresslandets ut-
sedda operatörer har rätt att låta försändelser 
genomgå tullkontroll i enlighet med landets 
lagstiftning. I artikeln regleras på det hela ta-
get vilka rättigheter de utsedda operatörerna 
har i förhållande till avsändarna och motta-
garna. I artikeln har ett tillägg fogats enligt 
vilket avgiften kan uppbäras för alla förtulla-
de försändelser i enlighet med den nationella 
lagstiftningen, inklusive tullfria försändelser. 
Kunden ska på förhand tydligt informeras om 
de avgifter som krävs. I artikeln har också in-
förts sådana ändringar som beror på att man 
avstått från begreppet postförvaltning. 

Om denna fråga ingår det inga bestämmel-
ser i postlagstiftningen eller i tullagen 
(1466/1994). Enligt 14 § i tullagen har en 
tullmyndighet eller annan behörig myndighet 
för utförande av tullåtgärder rätt att utan att 
kränka postförsändelsers brevhemlighet 
granska varor. Enligt Itella Abp:s leverans-
villkor sköter Posten om importförtullning av 
försändelser som ankommer och exportför-
tullning av försändelser som avgår i enlighet 
med tullagen. Artikeln hör till området för 
lagstiftningen. Godkännandet av den förut-
sätter inga ändringar i den nationella lagstift-
ningen. 

Artikel 19. Utväxling av slutna postsänd-
ningar mellan militära truppförband. Arti-
keln innehåller bestämmelser om hur sluten 
brevpost kan utväxlas mellan militära trupp-
förband genom att använda andra länders 
land-, sjö- och flygtransporter. Sådana post-
sändningar som avses i denna artikel skickas 
inte som enskilda brev eller paket, utan de 
samlas till större partier, som sedan till ex-
empel en finländsk truppförband i utlandet 
kan avhämta på mottagarlandets postanstalt 
eller komma överens om att hela partiet leve-
reras till truppförbandet. I sak är det fråga om 
avsändarlandets interna post, som levereras 
till en mottagare i ett annat lands territorium.   

I artikeln har också införts sådana ändring-
ar som beror på att man avstått från begrep-
pet postförvaltning. Om detta finns inte i Fin-

land någon nationell reglering och artikeln 
hör inte till området för lagstiftningen. 

Artikel 20. Kvalitetsnormer och mål. I ar-
tikeln förpliktas medlemsländerna eller deras 
utsedda operatörer att upprätta och offentlig-
göra utdelningsnormer och mål för brevpost-
försändelser och paket. Hur kvalitetsnormen 
uppfylls ska följas genom mätningar. I arti-
keln har endast införts sådana ändringar som 
beror på att man avstått från begreppet post-
förvaltning. Utfärdande av kvalitetsnormer 
och kvalitetsmätningen hör enligt artikeln an-
tingen till medlemslandets eller till dess ut-
sedda operatörs uppgifter. 

I artikel 16 i postdirektivet ingår en förplik-
telse att upprätta och offentliggöra kvalitets-
normer för de samhällsomfattande tjänsterna. 
I 5 § i den gällande lagen om posttjänster in-
går en kvalitetsstandard för brevförsändelser 
som är avsedda att bli utdelade följande dag. 
I den föreslagna 19 § ingår däremot en kvali-
tetsnorm för brev som har lämnats för utdel-
ning den andra dagen räknat från inläm-
ningsdagen. I den föreslagna 42 § åläggs 
dessutom varje postföretag att årligen offent-
liggöra uppgifter om tjänsternas kvalitet, av 
vilka dessutom ska framgå antalet klagomål 
och hur de har hanterats. Den undersökning 
som mäter hur den i den föreslagna 19 § fö-
reskrivna kvalitetsnormen uppfylls ska utfö-
ras av en instans som är oberoende av den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster. 

Artikeln hör till området för lagstiftningen.  
 
Kapitel 2  Ansvar 

Artikel 21. De utsedda operatörernas an-
svar. Skadeersättningar. Artikeln innehåller 
bestämmelser enligt vilka de utsedda opera-
törerna bär ansvaret i situationer där en för-
sändelse försvinner eller skadas. Med undan-
tag för de fall av ansvarsfrihet som nämns i 
artikel 22, bär de utsedda operatörerna inom 
ramen för internationella posttjänster ansva-
ret om rekommenderade försändelser, vanli-
ga paket och försäkrade försändelser försvin-
ner, stjäls eller skadas, om försändelser som 
införts i utdelningsregister försvinner samt 
om ett sådant paket returneras i fråga om vil-
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ket orsakerna till att det är obeställbart inte 
framgår.   

I artikeln har införts många ändringar, vilka 
beror på att man avstått från begreppet post-
förvaltning. Artikelns ordalydelse har också 
ställvis preciserats så att det tydligare än för 
närvarande framgår att ersättning kan erhål-
las för den avgift som betalats för postningen 
av försändelsen. Till artikeln har fogats nya 6 
och 7 punkter som gäller ersättningar som i 
vissa fall betalas vid returnering av rekom-
menderade och försäkrade brevförsändelser 
eller vanliga paket. Vidare har den punkt i ar-
tikeln som förbjuder reservationer ändrats. 

Artikel 22. Medlemsländernas och de ut-
sedda operatörernas ansvarsfrihet. Artikeln 
innehåller bestämmelser om i vilka fall med-
lemsländerna och de utsedda operatörerna 
befrias från ansvar. De utsedda operatörerna 
ansvarar inte för rekommenderade försändel-
ser, försändelser som är införda i utdelnings-
register, paket eller försäkrade försändelser 
när dessa har levererats enligt de egna be-
stämmelserna för motsvarande försändelser. 
Ansvaret fortsätter dock att gälla i de fall 
som uppräknas i artikeln till exempel ifall 
stölden eller skadan har observerats antingen 
före det att försändelsen överlämnas eller vid 
själva överlämnandet. I artikeln har endast 
införts sådana ändringar som beror på att 
man avstått från begreppet postförvaltning.  

Artikel 23. Avsändarens ansvar. I artikeln 
bestäms att avsändaren ansvarar för i artikeln 
närmare definierad skada som har förorsakats 
posttjänstemän och andra postförsändelser. 
Avsändaren ansvarar för skador som föran-
leds postfunktionärer, andra postförsändelser 
eller postal utrustning som beror på att för-
bjudna föremål skickas med post eller på att 
villkoren för godkännande inte har beaktats. I 
artikeln har endast införts sådana ändringar 
som beror på att man avstått från begreppet 
postförvaltning. 

Artikel 24. Betalning av skadeersättning. 
Enligt artikeln är den utsedda operatören 
skyldig att betala skadeersättning och att re-
turnera avgifter. Enligt artikeln är antingen 
den utsedda operatören i avgångs- eller des-
tinationslandet skyldig att betala skadeersätt-
ning och återbetala avgifter. Den utsedda 
operatör som har betalat avgifterna har rätt 

att få ersättning av den ansvariga postförvalt-
ningen.  Dessutom konstateras i artikeln att 
avsändaren kan avstå från sin rätt till skade-
ersättning till förmån för adressaten. I arti-
keln har endast införts sådana ändringar som 
beror på att man avstått från begreppet post-
förvaltning. 

Artikel 25. Eventuellt återkrav av skadeer-
sättningsbeloppet hos avsändare eller motta-
gare. I artikeln bestäms om i vilka fall ska-
deersättningens belopp får återkrävas av av-
sändaren eller adressaten. Artikeln gäller fall 
där en redan ersatt försändelse senare upphit-
tas. Enligt denna artikel kan skadeersättning 
återkrävas av avsändaren eller adressaten, om 
en rekommenderad eller försäkrad försändel-
se eller ett rekommenderat eller försäkrat pa-
ket som ansetts ha försvunnit återupphittas. I 
artikeln har endast införts sådana ändringar 
som beror på att man avstått från begreppet 
postförvaltning. 

Paragrafer om postföretagens ansvar ingår i 
49 –  52 § i den föreslagna postlagen. Enligt 
49 § 6 mom. tillämpas bestämmelserna i 
denna lag inte på internationell postbefordran 
till den del något annat följer av internatio-
nella fördrag som är förpliktande för Finland. 

Artiklarna 21 – 25 hör till området för lag-
stiftningen. Godkännandet av dem förutsätter 
dock inga ändringar i lagstiftningen. 

I kongressen har tidigare artikel 26 strukits 
där det bestämdes om den ömsesidighet som 
ska tillämpas vid undantag som gäller ansva-
righet. Oavsett de artiklar som gäller ansva-
righet, ska vilket som helst av medlemslän-
derna som förbehåller sig rätten att låta bli att 
betala ut skadeersättning i fall av ansvarig-
het, ska inte enligt artikel 26 vara berättigat 
att få skadeersättning av de medlemsländer 
som har godkänt sin ansvarighet enligt dessa 
artiklar. Den nationella lagstiftningen inne-
håller inga bestämmelser om ömsesidighet, 
varför strykningen av artikeln inte föranleder 
lagändringar. 
 
Kapitel 3  Särskilda föreskrifter gällande 

brevpost 

Artikel 26. Postning av brevförsändelser i 
ett annat land. Enligt denna artikel är inget 
av medlemsländerna skyldigt att transportera 
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eller dela ut sådana brevförsändelser som av-
sändare vilka är bosatta i medlemslandet pos-
tar eller låter posta i ett annat land för att där-
igenom dra nytta av de förmånligare avgifter 
som tillämpas där. I artikeln infördes precise-
ringar som i huvudsak beror på att man av-
stått från begreppet postförvaltning. 

I postlagen föreslås ny reglering om undan-
tagen i skyldigheten att förmedla brevförsän-
delser som ankommer från utlandet. Enligt 
36 § 3 mom. i den föreslagna postlagen är ut-
sedda operatörer inte skyldiga att transporte-
ra eller att dela ut till adressater brevförsän-
delser som avsändarna postar eller låter posta 
i ett annat land än sitt boningsland för att dra 
nytta av de mer fördelaktiga avgifter som till-
lämpas där. Destinationslandets utsedda ope-
ratör kan kräva inrikesavgift av avsändaren 
eller, om denne vägrar, av den utsedda opera-
tören i avgångslandet. Om dessa vägrar beta-
la inom utsatt tid, kan den utsedda operatören 
i destinationslandet returnera försändelserna 
till avgångslandets utsedda operatör och krä-
va ersättning för de kostnader som föranletts 
av sändandet.  

Artikeln hör till området för lagstiftningen. 
Genom lagändringen försätts postlagen i 
överensstämmelse med bestämmelserna i ar-
tikeln.  
 
Del 3  Avgifter 

Kapitel 1  Särskilda föreskrifter gällande 
brevpost 

Del III i konventionen innehåller bestäm-
melser om terminalavgifter. Med terminalav-
gifter avses sådana avgifter i den internatio-
nella posttrafiken som den utsedda operatör 
som tar emot brevpostförsändelser är berätti-
gad att ta ut av den avsändande operatören. 
Med terminalavgifterna ersätts de kostnader 
som föranleds av den mottagna internationel-
la posten. 

Artikel 13 i postdirektivet gäller terminal-
avgifter. I syfte att säkerställa tillhandahål-
landet av gränsöverskridande post som sam-
hällsomfattande posttjänst ska medlemssta-
terna enligt artikel 13 i postdirektivet upp-
muntra dem som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster att i sina avtal om terminal-

avgifter för gränsöverskridande post inom 
gemenskapen tillse att de principer som upp-
räknas i artikeln uppfylls. Enligt bestämmel-
sen ska terminalavgifterna bestämmas i för-
hållande till kostnaderna för hantering och 
överlämnande av ankommande gränsöver-
skridande post, ersättningens storlek ska stå i 
förhållande till den uppnådda kvaliteten på 
tjänsten och terminalavgifterna ska vara klara 
och tydliga och icke-diskriminerande. 

Artikel 27. Terminalavgifter. Allmänna 
bestämmelser. Artikeln innehåller de allmän-
na bestämmelserna för terminalavgifter. Vid 
kongressen i Bukarest, som föregick kon-
gressen i Genève, godkändes ett nytt slags 
terminalavgiftssystem, som indelas i två del-
system. Målsystemet är ett terminalavgiftssy-
stem som industriländerna iakttar. Över-
gångssystemet är däremot avsett för utveck-
lingsländer. Utvecklingsländerna kan dock 
om de vill också iaktta det system som grun-
dar sig på tjänstens kvalitetsnivå, vilket utar-
betats för de länder som tillämpar målsyste-
met. Bestämmelserna om terminalavgifter i 
konventionen är arrangemang som endast 
gäller under en övergångsperiod. Avsikten är 
att man ska övergå till ett landsspecifikt av-
giftssystem från den 1 januari 2014.  

Vid kongressen i Genève preciserades upp-
delningen i målsystemets länder och över-
gångssystemets länder. De länder som iakttar 
målsystemet uppdelas i två grupper, länder 
och territorier som iakttar målsystemet före 
2010 och länderna och territorierna som iakt-
tar målsystemet från och med år 2010 och 
2012. De länder som iakttar övergångssyste-
met utgör fortfarande en egen grupp. Till ar-
tikeln har fogats nya punkter enligt vilka län-
derna som iakttar de olika systemen ska ver-
ka. Det viktigaste i de nya artiklarna 27.4.2 - 
27.4.4 är att det har fastställts hur de utsedda 
operatörerna i den inhemska posttrafiken ska 
ställa de priser och villkor som de tillhanda-
håller till andra utsedda operatörers förfo-
gande. De nya länderna inom målsystemet 
och de länder som iakttar övergångssystemet 
kan med stöd av bestämmelserna mer flexi-
belt besluta om att ställa till förfogande än de 
länder som iakttog målsystemet redan före år 
2010. 
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Till artikeln har fogats bestämmelser bl.a. 
om de terminalavgifter som ska tillämpas på 
rekommenderade och försäkrade försändel-
ser. Terminalavgifternas belopp uttrycks i 
SDR, dvs. Internationella valutafondens sär-
skilda dragningsrätter. I artikeln har också in-
förts sådana ändringar som beror på att man 
avstått från begreppet postförvaltning. 

Artikel 28. Terminalavgifter. Bestämmel-
ser som tillämpas på posttjänster mellan ut-
sedda operatörer i länder som tillämpar mål-
systemet. I denna artikel definieras beräk-
ningsmetoderna för terminalavgifter. Termi-
nalavgifterna uttrycks i procent av avgiften 
för inrikes brev. Terminalavgifterna har en 
nedre och en övre gräns. Terminalavgifternas 
belopp uttrycks i SDR, dvs. Internationella 
valutafondens särskilda dragningsrätter. 

Avgifterna höjdes genomgående vid kon-
gressen i Genève. Avgifterna fastställs på 
årsbasis separat för målsystemets nya länder 
och för de länder som iakttar målsystemet 
före 2010. 

Till artikeln har också fogats en hänvisning 
till expeditionsreglementet för brevpost en-
ligt vilket också avgifterna för den interna-
tionella svarstjänstens försändelser fastställs. 
Dessutom innehåller den nya 4 punkten en 
bestämmelse om den undersökning som råd-
givande kommissionen för postala utredning-
ar har utfört. Undersökningen gäller hanter-
ingsutgifter för inkommande post år 2009 
och 2010 och med stöd av undersökningens 
resultat överväger rådgivande kommissionen 
för postala utredningar om avgiften för 1 
klass brev ska ändras för åren 2012 och 
2013. I artikeln har också införts sådana änd-
ringar som beror på att man avstått från be-
greppet postförvaltning. 

Artikel 29. Terminalavgifter. Bestämmel-
ser som ska tillämpas på postgången till, från 
och mellan utsedda operatörer i länder som 
iakttar övergångssystemet. Artikeln innehål-
ler bestämmelser om de avgifter som utsedda 
operatörer i de länder som iakttar övergångs-
systemet ska tillämpa. De årliga terminalav-
gifternas belopp har höjts vid kongressen i 
Genève. Mängderna har fastställts separat en-
ligt om posttrafikens totala mängd är över el-
ler under 100 ton per år. I artikeln har också 

införts sådana ändringar som beror på att 
man avstått från begreppet postförvaltning. 

Artikel 30. Kvalitetsfonden. Syftet med 
kvalitetsfonden är att stödja förbättringen av 
servicenivån i sådana länder som kongressen 
har fastställt höra till de minst utvecklade 
ländernas grupp. Utvecklade länder betalar 
utöver terminalavgifterna, vars storlek fast-
ställts i kommissionen, en förhöjning av ter-
minalavgifterna till en fond från vilken de 
minst utvecklade länderna kan söka ekono-
miskt stöd för att förbättra sin servicenivå. I 
artikeln fastställs hur dessa avgifter ska räk-
nas ut. 

Det redovisningssystem som ingår i arti-
keln har preciserats. Avgifterna bestäms en-
ligt den landsklassificering som kongressen 
och regionernas kongress har gjort. Utöver 
detta påverkas bestämningen av avgifterna 
bl.a. av det när länderna har anslutit sig till 
målsystemet. 

Artikel 31. Transitavgifter. Enligt artikeln 
ska transitavgifter betalas om en tredje parts 
tjänster behövs för transport av försändelser. 
Med stöd av den ändring som gjorts i artikeln 
tillämpas transitavgifter också på feladresse-
rade postsändningar och felutdelade försän-
delser. I artikeln har också införts sådana 
ändringar som beror på att man avstått från 
begreppet postförvaltning. 

Den nationella lagstiftningen i Finland in-
nehåller inte bestämmelser om terminalavgif-
ter eller transitavgifter. Artiklarna 27 – 31 
hör till området för lagstiftningen, eftersom 
det i Finland föreskrivs genom lag om grun-
derna för avgifter. Godkännandet av de änd-
ringar som införts i artiklarna förutsätter 
dock inga ändringar i lagstiftningen. I den 
koncession som beviljats Itella Abp ingår en 
skyldighet att leverera också utländska post-
försändelser till Finland samt postförsändel-
ser som skickas från Finland till utlandet i 
enlighet med de förpliktelser i internationella 
konventioner som är bindande för Finland 
och EU-lagstiftningen. Enligt 9 § 2 mom. 1 
punkten i förslaget till postlag får konces-
sionsmyndigheten förena koncessionen med 
villkor som kompletterar bestämmelserna i 
denna lag eller de bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den och som gäller skyldig-
het att verka som en i världspostkonventio-
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nen avsedd utsedd operatör och att iaktta 
världspostfördragen.  
 
 
Kapitel 2  Övriga bestämmelser 

Artikel 32. Beräkning av grundavgifter 
och avgifter för flygtransport. Enligt artikeln 
godkänner rådgivande kommissionen för po-
stala utredningar den grundavgift för flyg-
transport som tillämpas vid avräkningen mel-
lan de utsedda operatörerna. Metoden för be-
räkning av avgifter och avräkningsmetoderna 
fastställs i expeditionsreglementena för brev-
post respektive paketpost.  

Artikeln har ändrats genom att utsträcka 
regleringen av avgifterna för flygtransporter 
också till feladresserade postsändningar och 
felutdelade försändelser. I artikeln har också 
införts sådana ändringar som beror på att 
man avstått från begreppet postförvaltning. 

Artikeln hör till området för lagstiftningen, 
eftersom det i Finland föreskrivs genom lag 
om grunderna för avgifter. Godkännandet av 
de ändringar som införts i artikeln förutsätter 
dock inga ändringar i den nationella lagstift-
ningen. Förslaget till postlag innehåller ingen 
reglering om grundavgifter eller flygtrans-
portavgifter. 

Artikel 33. Avgifter för land- och sjötrans-
port av postpaket. I denna artikel fastställs 
metoden för beräkning av utdelningsavgiften 
för paket. Utdelningsavgift betalas för paket 
som transporteras mellan två utsedda opera-
törer. Vid kongressen i Genève har i artikeln 
bara införts sådana ändringar som beror på 
att man avstått från begreppet postförvalt-
ning. 

Enligt 26 § i den föreslagna postlagen ska 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster prissätta de posttjänster som ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna så att pri-
serna är skäliga, kostnadsorienterade och så-
dana att tjänsterna är tillgängliga för alla an-
vändare oavsett boningsort. Dessutom ska 
prissättningen uppmuntra till ett effektivt 
tillhandahållande av samhällsomfattande 
tjänster och iaktta principerna för öppenhet 
och icke-diskriminering. 

Artikeln hör till området för lagstiftningen. 
Förslaget till postlag innehåller ingen re-

glering om avgifter för land- och sjötransport 
av postpaket. 

Artikel 34. Rätten för rådgivande kommis-
sionen för postala utredningar att fastställa 
avgifter. Artikeln innehåller en bestämmelse 
om de avgifter som Världspostföreningens 
rådgivande kommission för postala utred-
ningar har rätt att fastställa. Dessa är transit-
avgifter för hantering och transport av brev-
försändelser genom ett eller flera förmed-
lingsländer, grundavgifter och avgifter för 
flygtransport för postbefordran med flyg, ut-
delningsavgifter som ersättning för utdelning 
av ankommande postpaket, transitlandsavgif-
ter för hantering och transport av paket ge-
nom förmedlingslandet samt sjötransportav-
gifter för befordran av paket sjövägen. I arti-
keln har endast införts sådana ändringar som 
beror på att man avstått från begreppet post-
förvaltning. 

Den nationella lagstiftningen i Finland in-
nehåller inte någon reglering om transitavgif-
ter.  

Artikel 35. Villkor för ratificering av för-
slagen till ändring av konventionen och ex-
peditionsreglementena. I denna artikel ingår 
bestämmelser om de röstetal som förutsätts 
för godkännande av ändringsförslag till kon-
ventionen och expeditionsreglementena sepa-
rat för ändringar som godkänns av kongres-
sen, ändringar som godkänns mellan två 
kongresser och dessutom ännu för ändringar 
av de expeditionsreglementen som godkänns 
av rådgivande kommissionen för postala 
ärenden. Artikeln hör till området för lag-
stiftningen, eftersom bestämmelserna i den 
inverkar på Finlands suveränitet. 

Artikel 36. Förbehåll som framlades vid 
kongressen. I artikeln konstateras att förbe-
håll i strid med Världspostföreningens mål 
och syfte inte är tillåtna. Förbehåll bör fram-
ställas endast om det är ytterst nödvändigt, 
och de ska motiveras på behörigt sätt. Förbe-
hållen behandlas som förslag som gjorts vid 
kongressen och för att de ska godkännas 
måste det ske med så stor majoritet som för-
utsätts för en ändring i den artikel som förbe-
hållet gäller. Förbehållen ska i princip till-
lämpas ömsesidigt mellan de medlemsländer 
som gjort förbehållen och övriga medlems-
länder. 
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Del 4  Slutbestämmelser 

Artikel 37. Konventionens ikraftträdande 
och giltighetstid. Den reviderade konventio-
nen trädde i kraft den 1 januari 2010 och för-
blir gällande fram till dess att avtalen från 
följande kongress träder i kraft. 
 
2  Motivering t i l l  lagförslagen  

2.1 Postlag 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte och tillämpningsområde. 
I paragrafen föreskrivs om lagens syfte och 
tillämpningsområde. 1 § i den gällande lagen 
om posttjänster innehåller en bestämmelse 
om lagens syfte. En bestämmelse om lagens 
syfte föreslås i 1 § 1 mom. Enligt bestäm-
melsen är lagens syfte att säkerställa att post-
tjänster och särskilt samhällsomfattande 
tjänster finns att tillgå på rättvisa villkor i 
hela landet. Bestämmelsen motsvarar till 
största delen 1 § 1 mom. i den gällande la-
gen. Omnämnandet av att tjänsterna ska vara 
av god kvalitet föreslås bli struken eftersom 
det inte har någon självständig betydelse utan 
posttjänsternas och de samhällsomfattande 
posttjänsternas goda kvalitet och utbud tryg-
gas genom de materiella bestämmelserna i 
lagen.  

I propositionen ingår inte någon bestäm-
melse som motsvarar 1 § 2 mom. i lagen om 
posttjänster, eftersom statsrådet inte längre 
enligt den föreslagna lagen är den myndighet 
som ålägger skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Om innehållet i 
de samhällsomfattande tjänsterna och om 
tryggande av tillhandahållandet av dem före-
skrivs nedan i 3 och 4 kap. 

Enligt 2 mom. tillämpas denna lag på till-
handahållande av samhällsomfattande post-
tjänster och andra posttjänster. Bestämmel-
sen motsvarar till sitt innehåll 2 § 1 mom. i 
lagen om posttjänster. Posttjänster och sam-
hällsomfattande tjänster definieras senare i 
lagen. 

I det föreslagna 3 mom. föreskrivs om vil-
ka tjänster som uttryckligen lämnas utanför 
lagens tillämpningsområde. Lagens tillämp-

ningsområde föreslås inte bli ändrat i jämfö-
relse med nuläget, men vissa preciseringar i 
bestämmelserna om tillämpningsområdet fö-
reslås. Enligt paragrafens inledande stycke 
tillämpas inte lagen på sådant tillhandahål-
lande av tjänster som gäller de försändelser 
eller tjänster som fastställs i de olika punk-
terna i momentet.  

Enligt 3 mom. 1 punkten ska denna lag inte 
tillämpas på sådana tjänster som avser tid-
ningar och tidskrifter. Bestämmelsen grundar 
sig på 2 § 2 mom. 1 punkten i lagen om post-
tjänster. Tidningsutgivning har traditionellt 
ansetts höra till den grundlagstryggade ytt-
randefriheten. Därför har det ansetts vara 
viktigt att tidningsutdelning inte omfattas av 
den reglering som tillämpas på posttjänster. 
Vid behandlingen av regeringspropositionen 
till lag om posttjänster konstaterade grund-
lagsutskottet i sitt utlåtande (GrUU 28/2000 
rd) att med tanke på masskommunikationens 
frihet är det väsentligt att transport och ut-
delning av tidningar och tidskrifter inte ingår 
i lagens tillämpningsområde. Därför ansåg 
utskottet att förslaget inte var problematiskt 
med tanke på den i grundlagen tryggade ytt-
randefriheten. Tidningsutdelning sköts dels 
av tidningsförlagen och dels av tillhandahål-
lare av samhällsomfattande tjänster, och den-
na situation avses inte bli ändrad genom re-
gleringen.  

Enligt 3 mom. 2 punkten ska denna lag inte 
tillämpas på sådana posttjänster som avser 
oadresserade försändelser. I den nya punkten 
konstateras detta för tydlighetens skull. Oa-
dresserade försändelser kan vara t.ex. brev-
försändelser, tidningar eller postpaket. Inte 
heller i den gällande lagen om posttjänster 
regleras oadresserade försändelser, men det 
att de står utanför regleringen framgår endast 
av definitionen på försändelser. Rättsläget 
ändras således inte genom förslaget. Som ex-
empel på oadresserade brevförsändelser kan 
nämnas oadresserad direktreklam. Oadresse-
rade tidningar är t.ex. stadstidningarna. 
Stadstidningar utdelas oadresserade, dvs. de 
avviker till denna del från andra tidningar. 
Oadresserade stadstidningar har inte heller 
hittills hört till området för postlagstiftning-
en, varför rättsläget inte heller i detta hänse-
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ende föreslås bli ändrat. Bestämmelsen fogas 
till lagen endast för att precisera regleringen. 

Enligt 3 mom. 3 punkten tillämpas lagen 
inte på posttjänster som avser brevförsändel-
ser, om verksamheten är småskalig, dess 
ekonomiska betydelse är ringa och dess om-
fattning sådan att den inte är av väsentlig be-
tydelse för tillgången till samhällsomfattande 
tjänster. Bestämmelsen grundar sig på 2 § 2 
mom. 2 punkten i lagen om posttjänster. 
Dess ordalydelse föreslås bli preciserad. I 
förslaget betonas att verksamheten ska vara 
liten till sin ekonomiska betydelse. Med stöd 
av bestämmelsen kan således inte sådana 
tjänster uteslutas från tillämpningsområdet 
som med tanke på tillgången av samhällsom-
fattande tjänster är av liten betydelse men till 
sin ekonomiska betydelse är stor. I varje fall 
ska den verksamhet som utesluts från till-
lämpningsområdet med stöd av denna be-
stämmelse också vara småskalig.  

I den föreslagna 4 punkten utesluts kurir-
tjänster från tillämpningsområdet. Dessa in-
går inte heller i tillämpningsområdet för la-
gen om posttjänster. Bestämmelsen i 2 § 2 
mom. 4 punkten i lagen om posttjänster gäll-
er kurirtjänster. Det föreslås att bestämmel-
sen ändras så att i den uttryckligen nämns ku-
rirtjänster för brevförsändelser utan att defi-
niera dem särskilt. I den gällande lagen 
nämns kurirtjänster endast i motiveringen till 
bestämmelsen. Avsikten är inte att ändra 
rättsläget, utan samma tjänster utesluts från 
tillämpningsområdet som också med stöd av 
den gällande lagen har uteslutits. Ordalydel-
sen i bestämmelsen föreslås bli ändrad därför 
att punkten entydigt ska gälla kurirverksam-
het och inte andra posttjänster som eventuellt 
liknar dem. Väsentliga kriterier för kurir-
verksamhet är enligt definitionen i den gäl-
lande lagen att den är kundspecifik, har en 
viss befordringstid och -säkerhet samt base-
rar sig på individuella avtal. Dessutom sköts 
kurirtjänster ofta så att reguljära utdelnings-
rutter inte används, utan tillhandahållarna 
sköter utdelningen till adressaten separat för 
varje försändelse. Avsikten med bestämmel-
sen är inte att utesluta alla bilaterala avtal 
från tillämpningsområdet, utan uttryckligen 
kurirtjänsterna, vilket även är fallet nu. 

Enligt den föreslagna 5 punkten tillämpas 
lagen inte på sådana tjänster som gäller post-
paket som inte ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna. Bestämmelsen motsvarar till sitt 
innehåll 2 § 2 mom. 5 punkten i lagen om 
posttjänster. Till tillämpningsområdet för la-
gen hör således bara förmedling av sådana 
paket som görs med stöd av den skyldighet 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
som ålagts ett postföretag. 

Med stöd av punkt 6 utesluts från tillämp-
ningsområdet sådan postverksamhet som be-
hövs för eller hänför sig till en näringsidkares 
egen verksamhet. Näringsidkarens egen 
verksamhet kan vara postverksamhet som 
behövs för eller hänför sig till ett företags el-
ler en hel koncerns verksamhet. Sådan verk-
samhet är t.ex. ett postningssystem mellan 
olika verksamhetsställen eller inom en kon-
cern. Bestämmelsen motsvarar 2 § 2 mom. 3 
punkten i lagen om posttjänster. 

Det föreslås att ett nytt 4 mom. fogas till 
paragrafen. Enligt det föreslagna momentet 
tillämpas inte bestämmelserna i lagen på in-
ternationell postbefordran till den del något 
annat följer av internationella fördrag som är 
förpliktande för Finland. Världspostkonven-
tionen har i Finland satts i kraft genom lag. I 
internationell posttrafik tillämpas i första 
hand denna konvention. Den gällande lagen 
om posttjänster innehåller vissa sådana hän-
visningar till världspostfördragen som ersätts 
genom den allmänna klausulen i detta mo-
ment. Samma princip ska dock vid behov 
kunna tillämpas även till övriga delar. 

För det första innehåller 19 § 6 mom. i la-
gen om posttjänster, som gäller ansvarsre-
glering, en bestämmelse som motsvarar det 
nu föreslagna momentet. Enligt den tillämpas 
inte bestämmelserna i lagen om ett postföre-
tags ersättningsansvar till den del något annat 
följer av en internationell konvention som är 
förpliktande för Finland. Bestämmelsen be-
hövs, eftersom det i internationell postbe-
fordran kan förekomma också annan praxis 
för skadeersättning. Enligt skadeståndsrätten 
i världspostfördragen betalas ingen skadeer-
sättning alls för vanliga brevförsändelser. 

För det andra föreskrivs i 26 § 3 mom. i la-
gen om posttjänster, som gäller prissättning, 
att bestämmelserna i lagen inte tillämpas till 
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den del något annat följer av en internationell 
konvention som är förpliktande för Finland. 
Också den nämnda bestämmelsen ska ersät-
tas med det föreslagna momentet. Med stöd 
av momentet kan även i framtiden krigsfång-
ars eller civila fångars försändelser samt 
blindskriftförsändelser sändas avgiftsfritt i 
internationell postbefordran.    

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 2 § artikel 2 i postdirektivet. 

2 §. Definitioner. Paragrafen innehåller de-
finitionerna på de viktigaste begreppen i la-
gen. Generellt har sådana begrepp definierats 
som används på flera ställen i lagen. På annat 
håll i lagen definieras vissa andra begrepp 
som endast ställvis är i bruk. Flera av de de-
finierade begreppen är desamma som i den 
gällande lagen om posttjänster. Det är dock 
skäl att i vissa fall granska på nytt definitio-
nerna även på samma begrepp. Paragrafen 
grundar sig på 3 § i lagen om posttjänster. 

Enligt 1 punkten avses i lagen med post-
verksamhet tillhandahållande av samhälls-
omfattande tjänster och annan posttjänst i en-
lighet med denna lag. Bestämmelsen motsva-
rar definitionen i den gällande lagen om post-
tjänster. Posttjänster och samhällsomfattande 
tjänster definieras senare i denna paragraf. 

I 2 punkten definieras posttjänster, vilket är 
ett centralt begrepp i lagen. Som posttjänster 
anses enligt bestämmelsen regelbunden av-
giftsbelagd insamling, sortering, transport 
och utdelning av brevförsändelser och sådana 
postpaket som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna från en avsändare eller ett postfö-
retag till en adressat eller ett annat postföre-
tag. Bestämmelsen grundar sig på 3 § 2 
punkten i lagen om posttjänster. 

I definitionen avgränsas för det första post-
tjänster så att det innebär förmedling av för-
sändelser mot betalning. Såsom även i den 
gällande lagen betonas i definitionen verk-
samhetens karaktär som näringsverksamhet. 
Detta utesluter från tillämpningsområdet t.ex. 
utdelning av sådana informationsblad från 
föreningar som sker som frivilligarbete. De 
förmedlade försändelserna kan vara antingen 
brevförsändelser eller paket som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna. Redan i 1 § 
utesluts från lagens tillämpningsområde för-
medling av tidningar och tidskrifter. Inte hel-

ler enligt definitionen av posttjänster är tid-
ningar sådana försändelser vars förmedling 
kan anses utgöra posttjänster.  

I definitionen föreslås att det förtydligas att 
postföretag ska sköta förmedling av försän-
delser som regelbunden verksamhet. Härmed 
avses inte att försändelser t.ex. ska delas ut 
alla vardagar. Den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster är skyldig att dela ut 
försändelserna fem vardagar i veckan, men 
andra postföretag får dela ut dem två dagar i 
veckan. I definitionen avses med ordet regel-
bunden att utdelningen och därtill eventuellt 
hörande tjänster sköts regelbundet enligt en 
plan. Till den planenliga utdelningen hör 
t.ex. en ruttplan, enligt vilken utdelningen 
sköts. Kurirtjänster ska inte höra till lagens 
tillämpningsområde. Dessa tjänster utgör ett 
exempel på sådana tjänster där förmedlingen 
av försändelserna inte sköts enligt en regel-
bunden plan. I kurirtjänsterna grundar sig 
förmedlingen helt på individuella avtal och 
utdelningen sköts slumpmässigt till olika ob-
jekt. 

De olika elementen i posttjänsterna är en-
ligt lagen om posttjänster och postdirektivet 
insamling, sortering, transport och utdelning. 
Olika företag kan svara för de olika funktio-
nerna eller de kan skötas av ett företag i sin 
helhet. I punkt 17 i postdirektivets ingress 
konstateras att enbart transport inte anses ut-
göra posttjänster. I den gällande lagen om 
posttjänster ingår ingen motsvarande av-
gränsning, utan de nämnda elementen be-
handlas som en helhet.  

Begreppet insamling kan preciseras så att 
försändelser anses ha bli insamlade i det ske-
de när de fysiskt har anlänt till postnätet. 
Därför omfattas försändelserna av denna lag 
också från och med den tidpunkten. Detta 
kan härledas från definitionen av brevförsän-
delse. Brevförsändelse definieras som ett på 
ett fysiskt medium skrivet meddelande. Om 
försändelsen befordras en del av funktions-
kedjan i elektronisk form, ska den i tillämpli-
ga delar omfattas av lagstiftningen för elek-
tronisk kommunikation. 

I den föreslagna punkten ska som post-
tjänster anses vara sådana tjänster där ett fö-
retag på ett eller annat sätt sköter om alla 
nämnda element: insamling, sortering, trans-
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port och utdelning. Som tillhandahållare av 
posttjänster ska däremot inte anses vara så-
dana företag som endast insamlar eller tryck-
er ut brevförsändelser. Tillhandahållaren av 
posttjänster kan dock också använda under-
leverantörer vid tillhandahållandet av sina 
tjänster. Postföretag kan således t.ex. överlåta 
skötseln av transporten av försändelser inom 
olika regioner till lokala företag. Tillhanda-
hållare av posttjänster är också företag som 
sköter utdelning av brevförsändelser på något 
område själv men använder för utdelning nå-
gon annanstans ett annat postföretags nät. 
Postföretaget kan också ordna utdelningen 
helt genom att använda ett annat postföretags 
nät. Det centrala från postlagens synvinkel är 
att företaget sköter utdelningen antingen ge-
nom att själv sköta utdelningen eller åtmin-
stone genom att svara för planeringen av den. 
Om företaget i sin utdelning använder ett an-
nat företags postnät ska det dock svara t.ex. 
för planeringen av till vilka områden, hur och 
hur ofta företaget delar ut de försändelser 
som den tagit till förmedling. Postföretaget 
kommer också överens om de nämnda frå-
gorna med det postföretag, vars nät det an-
vänder i sin utdelning. Därför uppfyller inte 
t.ex. sådana företag definitionen på postföre-
tag som bara samlar in eller trycker ut stora 
försändelsepartier för förmedling.  

Nedan i 62 och 63 § i propositionen före-
skrivs om de ovan avsedda andra företagens 
tystnadsplikt samt skyldighet att trygga sek-
retessen av förtroliga meddelanden. Det är 
sannolikt att den största delen av postföreta-
gen sköter eller som entreprenad låter utföra 
hos andra företag även andra funktioner som 
avses i punkten: insamling, sortering och 
transport av försändelser. Då ska också de 
anses vara delar av de posttjänster som de 
tillhandahåller. 

Enligt punkt 3 avses med samhällsomfat-
tande tjänster de posttjänster om vilka före-
skrivs i 3 kap. och som ska vara tillgängliga i 
hela landet. Punkten grundar sig på 3 § 3 
punkten i lagen om posttjänster. Den sam-
hällsomfattande tjänster definieras i det 
nämnda lagrummet i lagen om posttjänster 
genom att hänvisa till dess ständiga tillhan-
dahållande och andra egenskaper. De sam-
hällsomfattande tjänsternas innehåll enligt 

förslaget definieras däremot i 3 kap. Till dem 
hör de postförsändelser om vilka föreskrivs i 
15 §, drivande av verksamhetsställen enligt 
16 § samt insamling och utdelning enligt 17 
§ med i 18 § föreskrivna undantag. Dessutom 
ska tillhandahållaren av samhällsomfattande 
tjänster se till att den kvalitetsnorm som före-
skrivs i 19 § uppfylls, att de i 20 § avsedda 
språkliga rättigheter tryggas och att det förfa-
rande för delgivning som avses i 21 § finns 
tillgängligt.  

Med brevförsändelse avses i punkt 4 en för 
befordran lämnad adresserad försändelse som 
väger högst två kilogram och som innehåller 
ett meddelande på ett fysiskt medium. Defi-
nitionen grundar sig på 3 § 4 punkten i lagen 
om posttjänster, men vissa preciseringar fö-
reslås i bestämmelsen.  

Med stöd av den föreslagna definitionen 
anses endast adresserade försändelser vara 
brevförsändelser. Utdelning av oadresserade 
försändelser utesluts också enligt 1 § från la-
gens tillämpningsområde.  

Enligt bestämmelsen innehåller en brevför-
sändelse ett meddelande som skrivits på ett 
fysiskt medium. Det fysiska mediet kan en-
ligt artikel 2.7 i postdirektivet vara av vilket 
slag som helst. Med stöd av den nämnda be-
stämmelsen ingår elektroniska meddelanden 
inte i förslaget. Med dessa kan jämföras 
meddelanden som sänds t.ex. i digital form 
på USB-minne eller CD-skiva. I förslaget fö-
reskrivs således endast om fysiska postför-
sändelser, inte meddelanden som förmedlas i 
elektronisk form. För att ett meddelande ska 
höra till den föreslagna lagens tillämpnings-
område ska det senast i utdelningsskedet vara 
i en fysisk form. Dessutom ingår i definitio-
nen som ett nytt element att det är fråga om 
ett meddelande. Med detta avses i definitio-
nen inte enbart personliga meddelanden, utan 
det kan också vara fråga om t.ex. direktre-
klam, som definieras särskilt nedan i punkt 6. 
Med ett meddelande avses dock att det i 
princip är fråga om något annat än en varu-
försändelse. 

Till försändelsens egenskaper hör enligt de-
finitionen att den har lämnats för befordran. 
Det är inte nödvändigt att nämna postföreta-
get, eftersom brevförsändelser ska definieras 
enligt försändelsens egenskaper och inte en-
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ligt förmedlaren. Viktgränsen på två kilo-
gram för brevförsändelser motsvarar gränsen 
i den nuvarande lagen om posttjänster och 
hör samman med definitionen av samhälls-
omfattande tjänster i postdirektivet. I defini-
tionen i den gällande lagen räknas brev och 
postkort som brevförsändelser. Meddelandet 
i en brevförsändelse kan lämnas för beford-
ran t.ex. i ett kuvert eller som ett postkort. 
Brevförsändelser kan särskiljas från paket-
försändelser på den grund i vilken form de i 
allmänhet sänds. Kuvertet kan vara ett tradi-
tionellt kuvert eller ett annat omslag, t.ex. av 
plast. 

Enligt den gällande lagen om posttjänster 
definieras övriga egenskaper för brevförsän-
delser och de olika slagen av brevförsändel-
ser vid behov i postföretagets leveransvillkor. 
Hänvisningen till leveransvillkoren föreslås 
bli struken, eftersom ett begrepp i en lag inte 
kan härleda sitt innehåll i leveransvillkor. I 
postföretagets leveransvillkor kan endast 
preciseras t.ex. minimi- och maximimått för 
brevförsändelser inom viktgränserna.  

Med postpaket avses enligt punkt 5 en 
adresserad varuförsändelse som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna som lämnats 
för befordran. Definitionen av postpaket 
grundar sig på 3 § 5 punkten i lagen om post-
tjänster, men vissa preciseringar föreslås i 
bestämmelsen. Till lagens tillämpningsområ-
de hör både enligt förslaget och enligt den 
gällande lagen endast postpaket som ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna. Med dessa 
avses i den föreslagna lagen sådana paketför-
sändelser som omfattas av den skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
som företaget ålagts. Samma motivering för 
lämnande för befordran gäller som ovan vid 
definitionen av brevförsändelse. 

I den föreslagna bestämmelsen avses med 
paket en adresserad varuförsändelse. Syftet 
med detta tillägg är att mer exakt än för när-
varande skilja brevförsändelser från paket. 
Paket innehåller vanligen varor, vilka enligt 
artikel 2.6 i postdirektivet kan vara varor 
med eller utan kommersiellt värde. Hänvis-
ningen till leveransvillkoren föreslås bli stru-
ken även från definitionen av postpaket, ef-
tersom ett begrepp i en lag inte kan härleda 
sitt innehåll i leveransvillkor. I postföretagets 

leveransvillkor kan endast preciseras t.ex. 
minimi- och maximimått för paketförsändel-
ser inom viktgränserna.  

Punkt 6 ska innehålla en definition på 
adresserad direktreklam. En sådan definition 
ingår inte i den nuvarande lagen om post-
tjänster. Enligt punkten avses med adresserad 
direktreklam en adresserad brevförsändelse 
som endast består av reklam-, marknadsfö-
rings- eller promotionsmaterial och som ut-
över adressatens namn, adress, identifie-
ringsnummer samt andra skillnader som inte 
ändrar meddelandets natur endast innehåller 
ett meddelande med samma innehåll som 
adresserats till en betydande mängd adressa-
ter. Vanligen är det fråga om försändelser 
som sänds till en stor mängd adressater. Det 
är nödvändigt att definiera adresserad direkt-
reklam eftersom den anses vara en brevför-
sändelse men behandlas på grund av sin na-
tur i lagen ställvis på ett annat sätt än andra 
brevförsändelser. Detta gäller i synnerhet be-
handlingen av obeställbara försändelser. Så-
som framgår av definitionen är den väsentli-
gaste skillnaden till andra adresserade brev-
försändelser den att det är fråga om en brev-
försändelse som sänds med ett liknande in-
nehåll till en stor mängd människor. Innehål-
let ska anses vara lika även då det är fråga 
om personifierad reklam. Således anses ock-
så som adresserad direktreklam t.ex. sådana 
reklambrev där förutom tilltalsnamnet inne-
hållet är lika för alla. 

Den föreslagna definitionen grundar sig på 
en definition som tidigare fanns i postdirekti-
vet. Trots att direktiven inte längre i sin änd-
rade lydelse innehåller definitionen i fråga, 
anses den vara till nytta för den föreslagna 
lagen. Direktivet innehöll också preciserande 
avgränsningar som också förtydligar det som 
föreslås i punkt 6. Såsom direktreklampost 
anses för det första inte räkningar, varunotor, 
kontoutdrag eller andra meddelanden som till 
sitt innehåll är avvikande från andra. Som di-
rektreklampost anses inte heller meddelanden 
där det i samma kuvert kombineras direktre-
klam och andra försändelser. Direktreklam-
post omfattar både till utlandet riktad direkt-
reklampost och inhemsk direktreklampost. 

Enligt punkt 7 avses med postföretag en 
koncessionshavare enligt 3 §. Definitionen 



 RP 216/2010 rd  
  

 

87 

motsvarar till sitt innehåll 3 § 6 punkten i la-
gen om posttjänster. 

Med den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster avses enligt definitionen i 
punkt 8 ett postföretag som har ålagts en i 4 
kap. avsedd skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Definitionen 
motsvarar till sitt innehåll 3 § 7 punkten i la-
gen om posttjänster. Den avviker från den 
gällande bestämmelsen såtillvida att skyldig-
heten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster föreslås bli ålagd på ett annat sätt än i 
den gällande lagen. Med den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster avses inte 
alla de företag som tillhandahåller sådana 
tjänster som i definitionen i 3 kap. fastställts 
ingå i de samhällsomfattande tjänsterna. Ge-
nom uttrycket den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster avses enligt defini-
tionen endast den som ålagts skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 

Med avsändare avses enligt punkt 9 en per-
son som har lämnat en brevförsändelse eller 
ett postpaket till ett postföretag för att få den 
förmedlad mot gällande avgift. Bestämmel-
sen motsvarar 3 § 8 punkten i den gällande 
lagen om posttjänster. Med person avses i 
bestämmelsen både fysiska personer och ju-
ridiska personen. 

Enligt punkt 10 avses med adressat en per-
son som finns antecknad på en brevförsän-
delse eller ett postpaket och som försändel-
sen är adresserad till. Definitionen av adres-
sat ingår i 3 § 9 punkten i lagen om posttjäns-
ter, vilken låg som grund för den föreslagna 
bestämmelsen. 

Genom bestämmelsen genomförs, tillsam-
mans med 1 §, artikel 2 i postdirektivet. 
 
2 kap. Tillhandahållande av posttjänster 

3 §. Koncessionspliktig postverksamhet. 
Enligt paragrafen ska tillhandahållandet av 
posttjänster som gäller brevförsändelser krä-
va koncession. I paragrafen preciseras hurdan 
verksamhet som kräver koncession.  

För det första ska koncession krävas endast 
för brevförsändelser enligt definitionen i 2 §, 
såsom adresserade brevförsändelser och 
postkort samt adresserad direktreklam. Om 
alltså den som bedriver verksamheten endast 

förmedlar paket och oadresserad direktre-
klam, krävs ingen koncession.  

För det andra ska verksamheten vara fören-
lig med definitionen av postverksamhet. 
T.ex. om verksamheten endast går ut på att 
skriva ut försändelser, sätta dem i kuvert och 
sortera dem, ska den inte vara koncessions-
pliktig. Också t.ex. utdelning av tidningar 
och tidskrifter ska lämnas utanför konces-
sionsplikten, eftersom de tjänster som avser 
tidningar inte hör till lagens tillämpningsom-
råde enligt 2 §.  

Koncessionsplikten föreslås bli begränsad 
till att endast gälla sådana posttjänster som 
gäller brev, emedan en sådan avgränsning 
anses vara ändamålsenlig för att göra lag-
stiftningen klarare. Enligt den gällande lagen 
om posttjänster krävs koncession för all 
postverksamhet. I praktiken krävs koncession 
dock endast för tillhandahållande av brev-
tjänster om det är fråga om ett annat postfö-
retag än tillhandahållaren av de samhällsom-
fattande tjänsterna. Detta följer av avgräns-
ningen av tillämpningsområdet för lagen om 
posttjänster, enligt vilken lagen inte alls gäll-
er annan förmedling av paket än dem som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. 
Brev hör till kärnverksamheten av förmed-
lingen av meddelanden, när däremot paket-
tjänster i princip är varutransporter och grän-
sen mellan postpaket och annan varutrans-
port kan vara öppen för olika tolkningar. 
Man vill inte utvidga lagens tillämpningsom-
råde från det nuvarande. 

Koncessionsplikten är ett undantag från 
den näringsfrihet som föreskrivs i 18 § 1 
mom. i grundlagen. Enligt den gällande lagen 
om posttjänster kräver bedrivande av post-
verksamhet koncession. Koncession behövs 
fortfarande för att lagens syfte ska kunna 
uppfyllas. Skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster ska enligt för-
slaget inte längre åläggas i koncessionen, 
utan genom beslut av Kommunikationsver-
ket. Skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster kan dock åläggas endast 
en koncessionshavare. Sålunda hänför sig 
också beviljandet av koncession till tryggan-
det av de samhällsomfattande tjänsterna. 
Koncessionsförfarandet möjliggör också att 
grundförutsättningar för bedrivande av verk-
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samhet även hos andra idkare av postverk-
samhet bedöms innan verksamheten inleds. 
En sådan granskning främjar posttjänstan-
vändarnas intressen.   

Paragrafen stämmer överens med artikel 
9.2 i postdirektivet. 

4 §. Koncessionsmyndigheten och konces-
sionsförfarandet. Enligt 1 mom. i den före-
slagna paragrafen ansökan om koncession för 
tillhandahållande av posttjänster ska göras 
hos kommunikationsministeriet. Koncessio-
nerna lediganslås inte, utan de får sökas fritt. 
Genom bestämmelsen ändras nuläget så att i 
stället för statsrådet ska kommunikationsmi-
nisteriet vara koncessionsmyndigheten. Med 
stöd av den gällande lagen får postverksam-
het utövas av sammanslutningar, ämbetsverk, 
inrättningar och stiftelser, som beviljats kon-
cession för detta av statsrådet. Koncessions-
ansökningarna har behandlats vid statsrådets 
allmänna sammanträde. 

Det är motiverat att överföra behandlingen 
av koncessionerna på ministerienivå, i syn-
nerhet för att i den föreslagna lagen skilja åt 
åläggandet av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster och beviljande 
av koncession. I propositionen föreslås att 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster inte längre ska åläggas i 
koncessionen utan genom beslut av Kommu-
nikationsverket utifrån en bedömning av 
marknaden som verket utfört. Då minskar 
koncessionens samhälleliga betydelse i jäm-
förelse med nuläget. Behandlingen av kon-
cessionen vid ministeriet som tjänstearbete 
förordas också av att det inte i fråga om be-
viljande av koncession är fråga om en ända-
målsenlighetsprövning utan en rättslig pröv-
ning som är bunden av lag. 

Enligt 2 mom. beviljar kommunikations-
ministeriet koncessionen för viss tid, högst 
tio år. Genom ansökan ska rättsläget ändras i 
förhållande till nuläget så att koncessionens 
giltighetstid ska förkortas från tjugo till tio 
år. Genom förkortningen av koncessionens 
giltighetstid eftersträvas att koncessioner kan 
tas upp för ny granskning med kortare mel-
lanrum än för närvarande. En granskning 
med kortare mellanrum behövs i synnerhet 
därför att postverksamheten för närvarande 
är i ett brytningsskede. 

Enligt 3 mom. ska beslut om koncession 
fattas inom tre månader från det att ansökan 
inkommit till kommunikationsministeriet. 
Ministeriet får förlänga denna tre månaders 
tidsfrist med högst tre månader, om det be-
hövs av särskilda skäl. Avsikten med den fö-
reslagna regleringen är att förkorta konces-
sionsansökningarnas behandlingstid från den 
nuvarande. I 7 § 3 mom. i den gällande lagen 
om posttjänster föreskrivs en behandlingstid 
för ansökningen på sex månader. Genom den 
föreslagna bestämmelsen ska säkerställas att 
koncessionsmyndigheten behandlar ansökan 
så snabbt som möjligt, i princip inom tre må-
nader. Ingen påföljd för avvikelsen från tids-
fristen föreslås i lagen. 

Ett särskilt skäl som kunde berättiga till 
förlängning av behandlingstiden kunde vara 
t.ex. behovet av att av sökanden begära kom-
pletteringar, som sökanden behöver mycket 
tid för att lämna in. Möjligheten att förlänga 
tidsfristen kan således komma i fråga i situa-
tioner där det behövs tilläggstid av skäl som 
inte beror på myndigheten. Behovet av för-
längning kan dock också uppstå i vissa situa-
tioner på grund av myndigheternas egna be-
hov. En sådan situation kan komma i fråga 
t.ex. när behandlingen av ansökan kräver ex-
ceptionellt omfattande utredningar. 

Den föreslagna bestämmelsen stämmer 
överens med artikel 9.3 i postdirektivet. 

5 §. Innehållet i koncessionsansökan. I an-
sökan om koncession ska enligt den före-
slagna paragrafen uppges alla de uppgifter 
som kommunikationsministeriet begär och 
som behövs vid bedömningen av de i 6 § av-
sedda förutsättningarna för beviljande av 
koncession. Enligt den föreslagna 6 § hänför 
sig förutsättningarna för koncessionen till 
sökandens ekonomiska resurser och förmåga 
att bedriva regelbunden verksamhet i enlig-
het med koncessionen samt förmåga att iaktta 
lag och nationell säkerhet. 

Enligt paragrafen utfärdas närmare be-
stämmelser om innehållet i ansökan genom 
förordning av statsrådet. Den gällande lagen 
om posttjänster innehåller individualiserade 
krav om vad ansökan om koncession ska in-
nehålla och vilka handlingar som ska fogas 
till den. Förteckningen över innehållet i an-
sökan och bilagorna föreslås bli överförd på 
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förordningsnivå eftersom det är ändamålsen-
ligt att utfärda bestämmelser om tekniska de-
taljer om ansökan av detta slag på lägre nivå.  

I den förordning av statsrådet som får ut-
färdas med stöd av paragrafen kan det förut-
sättas att sökanden i ansökan om koncession 
ger uppgifter som motsvarar dem som nu 
krävs i lagen om posttjänster. Enligt 7 § 1 
mom. i lagen om posttjänster ska av ansökan 
om koncession för postverksamhet, vilken 
riktas till statsrådet, framgå 1) sökandens 
namn och hemort, 2) det område för vilket 
koncessionen söks, 3) arten av den planerade 
postverksamheten, 4) uppgifter om leverans-
villkoren för posttjänsterna, 5) en utredning 
om hur de förutsättningar som anges i 6 § 2 
mom. blir uppfyllda, samt 6) andra utred-
ningar som kommunikationsministeriet för-
utsätter. Dessutom föreskrivs i 7 § 2 mom. att 
det till ansökan ska fogas ett utdrag ur han-
dels- eller föreningsregistret eller en annan 
motsvarande utredning, bolagsordningen el-
ler ett motsvarande bolagsavtal eller annat 
avtal eller vid behov stiftelseurkunden, stif-
telsens, föreningens eller andelslagets stadgar 
och en för två år upprättad allmän plan över 
den postverksamhet som ska utövas samt en 
finansieringskalkyl. Om sökanden är en 
sammanslutning, ska enligt samma moment 
till ansökan fogas sökandens senast fastställ-
da bokslut och verksamhetsberättelse samt en 
förteckning över de ägare, delägare, med-
lemmar eller andra personer eller sam-
manslutningar som utövar bestämmanderät-
ten i den sammanslutning som är sökande. 

Paragrafen stämmer överens med artikel 
9.3 i postdirektivet. 

6 §. Förutsättningarna för beviljande av 
koncession. Med stöd av den föreslagna pa-
ragrafen grundar sig beviljandet av konces-
sion på rättslig prövning, varför förutsätt-
ningarna för beviljande förskrivs exakt i la-
gen. Koncession ska beviljas alla sådana sö-
kanden som uppfyller de grundförutsättning-
ar för bedrivande av verksamhet som avses i 
paragrafen. En sådan reglering ger inte kon-
cessionsmyndigheten prövningsrätt, dvs. det 
är inte fråga om ändamålsenlighetsprövning 
vid beviljande av koncession. Omfattningen 
av myndighetens prövningsrätt påverkas ock-

så av den i 6 § i grundlagen avsedda jämlik-
hetsprincipen. 

Paragrafen motsvarar till sitt innehåll del-
vis 6 § 2 mom. i den gällande lagen. Enligt 
punkt 1 ska koncession beviljas om sökanden 
är ett företag eller en sammanslutning som 
har tillräckliga ekonomiska resurser för att 
sköta de skyldigheter som postföretag har. 
Punkten motsvarar i huvudsak 6 § 2 mom. 1 
punkten i den gällande lagen om posttjänster 
och dess syfte är att försäkra sig om sökan-
dens solvens. I punkten föreslås att möjlighe-
ten att bevilja koncession begränsas till såda-
na sökanden som är företag eller sam-
manslutningar. Genom företag och sam-
manslutningar ska i bestämmelsen avses t.ex. 
aktiebolag eller andra sammanslutningar så-
som stiftelser och andelslag. Sökanden behö-
ver inte vara ett postföretag utan det kan ver-
ka i huvudsak även på andra marknader än 
postmarknaden.  

Koncessionsmyndigheten ska utifrån den 
utredning som koncessionssökanden framför 
kunna bli övertygad om att sökanden har till-
räckliga ekonomiska resurser och andra för-
utsättningar för regelbunden verksamhet i en-
lighet med koncessionen. Koncessionssökan-
den ska anses ha tillräckliga ekonomiska re-
surser om inget annat framkommer i hand-
lingarna. Vid bedömningen av om sökandens 
resurser är tillräckliga ska bl.a. beaktas verk-
samhetens art och omfattning. Med ekono-
miska resurser avses i bestämmelsen förutom 
sökandens egna medel också sökandens möj-
ligheter att få utomstående finansiering. På 
bedömningen kan utöver sökandens likviditet 
påverka t.ex. uppgifter om sökandens kredit-
värdighet samt den positiva inverkan som 
den beviljade koncessionen har på sökandens 
ekonomiska ställning samt den interna finan-
siering som den verksamhet som koncessio-
nen möjliggör i sinom tid medför. Då övriga 
förutsättningar bedöms utförs en bedömning 
av sökandens planer för ordnandet av den 
koncessionspliktiga postverksamheten. Det 
väsentliga vid avgörandet av ärendet är de 
planer och utredningar som sökanden presen-
terar samt i synnerhet en bedömning av deras 
trovärdighet.  

Avsikten är inte att granskningen av de 
ekonomiska förutsättningarna blir ett hinder 
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för etablering på branschen, utan genom den 
vill man säkerställa att koncession inte bevil-
jas t.ex. ett konkursfärdigt företag. Bedöm-
ningen av de ekonomiska resurserna kan leda 
till vägrande av koncessionen endast i sådana 
exceptionella situationer. 

Enligt punkt 2 ska koncession också bevil-
jas om det inte finns någon motiverad anled-
ning att ifrågasätta sökandens förmåga att 
iaktta de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller postverksamhet. Bestämmelsen mot-
svarar 6 § 2 mom. 2 punkten i den gällande 
lagen om posttjänster. 

I punkt 3 föreskrivs som förutsättning att 
sökanden har förmåga att bedriva regelbun-
den verksamhet i enlighet med koncessionen. 
Punkten motsvarar 6 § 2 mom. 3 punkten i 
den gällande lagen om posttjänster. 

Förutsättningen i punkt 4 gäller konces-
sionsområdet. Förutsättningen grundar sig på 
6 § 2 mom. 4 punkten i den gällande lagen. 
Den ska dock ändras så att kriterierna för 
koncessionsområdet definieras genom en 
hänvisning till 7 §. I den nämnda paragrafen 
fastställs vilka villkor koncessionsområdet 
ska uppfylla. 

I punkt 5 föreskrivs som förutsättning för 
beviljande av koncession att ommunika-
tionsministeriet inte har synnerligen vägande 
grunder att misstänka att beviljande av kon-
cessionen uppenbarligen skulle äventyra den 
nationella säkerheten. Den föreslagna punk-
ten är ny och genom den ska säkerställas att 
koncessionen kan återtas på grund av uppen-
bar säkerhetsrisk. 

Postföretagets verksamhet innebär behand-
ling av förtroliga meddelanden. Företaget har 
i sin verksamhet också tillgång till adressre-
gister. Missbruk av dessa meddelanden och 
uppgifter kan i värsta fall utgöra ett hot för 
den nationella säkerheten. Hotet kan t.ex. 
uppstå så att handlingar som är avsedda att 
vara hemliga görs tillgängliga för instanser 
som kunde använda dem för fientliga ända-
mål. Till förutsättningarna för beviljande av 
koncession är det för sådana situationer nöd-
vändigt att foga en punkt med stöd av vilken 
faktorer som hänför sig till den nationella sä-
kerheten kan beaktas. 

Koncessionsmyndigheten ska ha synnerli-
gen vägande skäl att misstänka att den natio-

nella säkerheten kan äventyras. Det ska ock-
så vara fråga om uppenbart äventyrande. 
Återtagande av koncessionen med stöd av 
den föreslagna punkten utgör således en hög 
tröskel. T.ex. en sådan situation kunde kom-
ma i fråga där ett företag söker koncession 
som ägs av en stat som uppträtt fientligt mot 
Finland och där det föreligger en stark miss-
tanke eller det t.o.m. har visats att avsikten är 
att skada. 

En motsvarande bestämmelse om prövning 
i samband med den nationella säkerheten in-
går också i samband med beviljande av kon-
cessioner för vissa radiofunktioner enligt la-
gen om auktion av vissa radiofrekvenser 
(462/2009). 

Den föreslagna bestämmelsen stämmer 
överens med artikel 9.3 i postdirektivet. 

7 §. Koncessionsområdet. Enligt 1 mom. i 
den föreslagna paragrafen får koncessionsha-
varen tillhandahålla posttjänster som omfat-
tas av koncessionen endast på det område 
som koncessionen har beviljats för. Postföre-
taget ska söka koncession för hela det områ-
det på vilket det avser bedriva postverksam-
het. Således ska en koncessionshavare inte 
t.ex. kunna insamla försändelser utanför sitt 
koncessionsområde för att dela ut dem på sitt 
eget verksamhetsområde. En koncessionsha-
vare ska dock inte vara skyldig att själv sköta 
utdelningen inom hela sitt verksamhetsområ-
de genom sitt eget postnät, utan det ska t.ex. 
kunna köpa utdelningen eller en del av utdel-
ningen av ett annat postföretag.  Det väsent-
liga med tanke på koncessionsbestämmelser-
na är att postföretagets egentliga verksam-
hetsområde stämmer överens med vad som 
fastställts i koncessionen. 

I den gällande lagstiftningen ingår den 
motsvarande principen som en skyldighet för 
koncessionshavaren att i sin koncessionsan-
sökan identifiera på vilket område verksam-
heten kommer att bedrivas. Trafikutskottet 
har i samband med behandlingen av lagen 
om posttjänster (TrUB 13/2000 rd) ansett det 
vara viktigt att en innehavare av en regional 
koncession inte kan utvidga sina tjänster 
utanför sitt verksamhetsområde. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska området 
för vilket koncession söks vara ett enhetligt 
verksamhetsområde i fråga om förvaltning 
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och funktion. En motsvarande bedömnings-
grund gällande koncessionsområdet ingår i 6 
§ 2 mom. 4 punkten i den gällande lagen. Det 
krävs att koncessionsområdet är enhetligt 
förvaltningsmässigt och funktionellt för att 
koncessionsområdet ska vara ändamålsenligt 
och lätt att gestalta för kunderna. Tjänsterna 
kan i synnerhet för enskilda konsumenter bli 
svåråtkomliga om verksamhetsområdet fast-
ställs på ett mycket osammanhängande sätt. 
Enligt den gällande lagens detaljmotivering 
ska vid bedömningen av om koncessionsom-
rådet är sammanhängande i synnerhet beak-
tas bl.a. det sökta koncessionsområdets för-
hållande till befintliga indelningar inom sta-
tens regional- och lokalförvaltning, t.ex. in-
delningen i härader och ekonomiska regio-
ner. Vid bedömningen av om området är 
sammanhängande funktionellt kunde t.ex. en 
uppdelning i ekonomiska området beaktas. 
Med tanke på regleringens syfte är t.ex. en 
hel kommun ett sådant enhetligt område för 
vilket koncession kunde beviljas.  

Paragrafen stämmer överens med artikel 
9.3 i postdirektivet. 

8 §. Ansökningsavgift. I den föreslagna pa-
ragrafen ska föreskrivas om en ansöknings-
avgift som det företag som ansöker om kon-
cession eller ändring i den ska vara skyldig 
att betala. Enligt paragrafen ska den som an-
söker om en koncession ska betala i samband 
med ansökan betala en ansökningsavgift om 
1 000 euro till staten. Sökanden ska betala 
den föreslagna avgiften också vid ansökning-
ar som gäller ändring av bestämmanderätten 
och ändring och överföring av koncessionen 
samt vid ansökan om förhandsbeslut. Till sin 
författningsrättsliga natur ska ansökningsav-
giften vara en i 81 § 2 mom. i grundlagen av-
sedd avgift. Avgiftens årliga inkomstbelopp 
blir högst sannolikt högst några tusen euro. 
För närvarande finns bara en koncessionsha-
vare, Itella Abp. Trots att flera företag skulle 
ansöka om koncession efter lagändringen, 
minskas den årliga inkomstens storlek av att 
koncession kan beviljas för tio år i taget. 

Den som ansöker om koncession är inte en-
ligt gällande lag skyldig att betala för be-
handlingen av koncessionsansökan, alltså är 
avgiften en ändring i förhållande till nuläget. 
En motsvarande avgift är i användning för 

koncessioner på andra kommunikationsom-
råden som hör till kommunikationsministeri-
ets förvaltningsområde. Både i kommunika-
tionsmarknadslagen (393/2003) och i lagen 
om televisions- och radioverksamhet 
(744/1998) åläggs den som ansöker om kon-
cession att betala en ansökningsavgift på 
1 000 euro. 

Genom den föreslagna avgiften vill man 
förhindra omotiverade ansökningar. Genom 
den vill man också förenhetliga koncessions-
praxis inom kommunikationsområdet till 
denna del. Med beaktande av postverksamhe-
tens natur är det dock fråga om en tämligen 
liten avgift. Förutom ansökningsavgiften 
åläggs i denna lag den som ansöker om kon-
cession en skyldighet att betala en tillsynsav-
gift för postverksamheten med stöd av 68 - 
71 §. 

Det är också motiverat att ålägga sökanden 
en skyldighet att betala även när det är fråga 
om ändring av bestämmanderätten eller av 
koncessionen eller om överförande av den el-
ler när det är fråga om en ansökan om för-
handsbeslut. Förutsättningen är att dessa frå-
gor behandlas på ansökan. T.ex. en ändring 
av koncessionsvillkoren av någon annan or-
sak skapar ingen betalningsskyldighet. Också 
behandlingen av sådana ansökningar förorsa-
kar myndigheterna kostnader och avgifterna 
kan motiveras på samma grunder som vid 
den egentliga koncessionsansökan. 

Paragrafen stämmer överens med artikel 
9.3 i postdirektivet. Vid ansökningsavgiften 
är det fråga om en administrativ avgift som 
hänför sig till ett förfarande. Avgiften är öp-
pen, tillgänglig, icke-diskriminerande, pro-
portionerlig, exakt och entydig. Avgiften har 
offentliggjorts på förhand och den baserar sig 
på objektiva grunder. 

9 §. Innehållet i koncessionen. I 1 mom. i 
den föreslagna paragrafen ska föreskrivas om 
de grundläggande villkor som alla konces-
sioner åtminstone ska innehålla. Enligt be-
stämmelsen ska postföretagets geografiska 
verksamhetsområde och koncessionens gil-
tighetstid fastställas i koncessionen. Be-
stämmelsen är ny och dess avsikt är att preci-
sera regleringen om innehållet i koncessio-
nerna. Regleringen om koncessionsområdet 
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ingår 7 § i lagen och reglering om giltighets-
tiden ingår i 4 §. 

I 2 mom. ska föreskrivas om sådana villkor 
som förutom minimiinnehållet kan införas i 
koncessionen. De villkor som avses i mo-
mentet ska vara sådana som kompletterar be-
stämmelserna i denna lag eller de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den. Vill-
kor införs i koncessionen endast vid behov 
och de ska inte vara överlappande med lagen 
eller med bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den.  

Med stöd av 1 mom. får villkoren i konces-
sionen gälla iakttagande av världspostfördra-
gen. Med stöd av världspostkonventionen ska 
medlemsstaten utse ett postföretag att sköta 
postbefordran och att på området i fråga upp-
fylla de skyldigheter som följer av världs-
postfördragen som hänför sig till denna post-
befordran. 

I 2 punkten ska föreskrivas om möjlighet 
för kommunikationsministeriet att ställa kon-
cessionsvillkor som gäller förvaltande av 
postnummersystemet. Bestämmelser om 
postnummersystemet ingår i 37 § i lagen. 
Postnumren bildar ett sådant landsomfattande 
system, vars förvaltning måste skötas av en 
enda instans. Därför behöver koncessions-
myndigheten ett befullmäktigande att ställa 
en skyldighet gällande postnummersystemet. 
Enligt den nämnda 37 § ska koncessions-
myndigheten se till att det för skötseln av 
postverksamheten förvaltas ett postnummer-
system. I paragrafen föreskrivs också om 
skyldigheten att överlåta uppgifter om post-
nummersystemet och informera om ändring-
ar i det. I koncessionen kan endast ställa så-
dana villkor som hänför sig till förvaltandet 
av postnummersystemet som kompletterar 
bestämmelserna i lag. I den gällande lagen 
om posttjänster finns inga bestämmelser om 
postnummersystemet. I lagen om posttjänster 
bemyndigas inte heller koncessionsmyndig-
heten uttryckligen att i koncessionen införa 
villkor som gäller postnummersystemet. 

Enligt punkt 3 får i koncessionen ställas 
villkor gällande språkliga tjänster som avses i 
språklagen (423/2003) eller i samiska språk-
lagen (1086/2003). Bestämmelserna i 20 § i 
den föreslagna lagen ålägger tillhandahållare 
av samhällsomfattande tjänster att direkt till-

lämpa språklagen och samiska språklagen. 
Därför är det inte alltid nödvändigt att ställa 
villkor om språklig service i koncessionen. 
Om en skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster dock åläggs ett pri-
vat företag, ska den myndighet som ålagt 
skyldigheten med stöd av språklagen se till 
att företaget förbinder sig att tillhandahålla 
språklig service. Ett koncessionsvillkor vore 
en sådan förpliktelse som avses i språklagen. 
Om tillhandahållaren av samhällsomfattande 
tjänster t.ex. som nu är ett statsägt företag, 
behövs inget särskilt koncessionsvillkor, utan 
då tillämpas vad som i språklagen föreskrivs 
om språklig service vid affärsverk samt stat-
liga och kommunala bolag. 

Enligt 4 punkten kan koncessionsmyndig-
heten ställa koncessionsvillkor som gäller 
skyldigheten att fastställa postlådornas pla-
cering. Reglering om postlådors placering 
ingår i 44 § i lagen. Utgångspunkten är att 
postlådornas placering bestäms av den till-
handahållare av samhällsomfattande tjänster 
som ålagts skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster i fråga om förmed-
ling av brevförsändelser. Om ett sådant före-
tag dock inte har utsetts ska fastställandet av 
postlådornas placering ges i uppdrag till nå-
got annat postföretag. Det är ändamålsenligt 
att skyldigheten även då skötas av ett sådant 
företag som i sin verksamhet förmedlar brev-
post. 

Enligt punkt 5 kan koncessionsmyndighe-
ten ställa ett koncessionsvillkor som gäller 
skyldighet att på ett sätt som föreskrivs sär-
skilt betala en bidragsandel, om en andel en-
ligt 33 § av nettokostnaderna för de sam-
hällsomfattande tjänsterna ska ersättas. Om 
ersättande av nettokostnaderna till tillhanda-
hållaren av samhällsomfattande tjänster blir 
aktuellt föreskrivs särskilt i 33 § om förfa-
randet och om andra postföretags skyldighet 
att delta i ersättandet av kostnaderna. Om 
grunden för skyldigheten ska redan med stöd 
av grundlagen föreskrivas genom lag. Kon-
cessionsmyndigheten får således inte ställa 
en skyldighet i koncessionen utan grunderna 
för betalningsskyldigheten ska först föreskri-
vas särskilt genom lag. I koncessionen kan 
däremot vid behov införas några mer detalje-
rade tekniska bestämmelser som grundar sig 
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på bestämmelserna i lagen eller som kom-
pletterar den. 

Med stöd av punkt 6 får koncessionsmyn-
digheten ställa övriga villkor som är nödvän-
diga för att säkerställa posttjänsternas kvali-
tet, tillgång och effektivitet. Motsvarande 
villkor får ställas med stöd av 6 § 5 mom. i 
den gällande lagen om posttjänster. Punkter-
na 1 - 5 i den föreslagna bestämmelsen grun-
dar sig på det behov att ställa koncessions-
villkor som nu är känt. Det är dock ända-
målsenligt att i koncessionen föreskriva 
myndigheterna en möjlighet att i koncessio-
nen ställa sådana villkor som är jämförbara 
med de nämnda villkoren, vars behov inte 
just då kan förutses men som kan visa sig 
vara nödvändiga. Möjligheten att ställa andra 
villkor begränsas dock så att de ska vara be-
hövliga för att trygga tjänsternas kvalitet, 
tillgång och effektivitet. Såsom ett exempel 
på detta kunde vara ett villkor om antalet ut-
delningar per vecka. I koncessionen ska ett 
sådant villkor kunna införas under förutsätt-
ning att det är nödvändigt med tanke på tryg-
gandet av tjänsternas kvalitet, tillgång eller 
effektivitet. Villkoren ska stämma överens 
med direktivet, varför man inte genom dem 
t.ex. får ålägga andra än dem som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster att dela ut 
brevförsändelser fem dagar i veckan.  

I 3 mom. föreslås bestämmelser om när 
koncessionsvillkor får ställas för en som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster och 
när villkor får ställas också för andra postfö-
retag. Utgångspunkten i bestämmelsen är att 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster är skyldig att verka som en i Världs-
postkonventionen avsedd utsedd operatör, 
förvalta postnummersystemet och tillhanda-
hålla språklig service på i språklagen före-
skrivet sätt. Världspostkonventionen är till 
största delen i kraft på lagnivå. Om skyldig-
heter som hänför sig till postnummersyste-
met och till språklig service föreskrivs i 20 
och 37 § i den föreslagna lagen. Om ingen 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster har ålagts, ska sådana skyldig-
heter kunna riktas mot andra postföretag ge-
nom koncessionsvillkor. I momentet före-
skrivs dessutom att ett villkor enligt punkt 5 
får ställas andra än dem som tillhandahåller 

samhällsomfattande tjänster endast om ingen 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster för förmedling av brevförsän-
delser har ålagts på området. Bestämmelsen 
behövs för att säkerställa att det i varje situa-
tion finns en instans som sköter planeringen 
av placeringen av postlådor. I ljuset av den 
nuvarande situationen är det sannolikt att alla 
skyldigheter som nämns i 3 mom. riktar sig 
till tillhandahållaren av de samhällsomfattan-
de tjänsterna. 

I det föreslagna 4 mom. avgränsas hurdana 
villkor koncessionsmyndigheten får ställa i 
förhållande till den övriga lagstiftningen. En-
ligt momentet får koncessionsmyndigheten 
inte ställa villkor som skulle leda till över-
lappande förpliktelser med denna lag eller 
med bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den eller av annan lagstiftning. Med stöd av 
momentet får koncessionsmyndigheten inte 
upprepa sådana skyldigheter i koncessions-
villkoren som är tillämpliga på postföretaget 
antingen med stöd av den branschspecifika 
lagstiftningen eller med stöd av annan lag-
stiftning. Lagstiftning som gäller postföretag 
är för det första denna lag och den reglering 
på lägre nivå som utfärdats med stöd av den. 
Utöver dessa ingår lagstiftning som gäller 
postverksamhet t.ex. i strafflagen. Även i an-
nan än i den branschspecifika lagstiftningen 
ingår skyldigheter som postföretag i likhet 
med andra företag ska iaktta. Sådana skyl-
digheter ingår t.ex. i personuppgiftslagen 
(523/1999) och i bolagslagstiftningen. Mo-
mentet behövs för att koncessionen enligt ar-
tikel 9.2 i direktivet inte får leda till upp-
komsten av överlappande villkor som är till-
lämpliga på företag med stöd av annan än 
den branschspecifika nationella lagstiftning-
en. 

Den föreslagna paragrafen stämmer över-
ens med artikel 9.2 och 9.3 i postdirektivet. 

10 §. Ändring av koncession. I den före-
slagna paragrafen ska det föreskrivas om i 
vilka situationer koncessionen kan ändras. 
Enligt paragrafen kan koncessionen för det 
första ändras på ansökan av koncessionsha-
varen eller med dennes samtycke. Till denna 
del motsvarar paragrafen i huvudsak vad som 
föreskrivs i 6 § 5 mom. i den gällande lagen 
om posttjänster. För tydlighetens skull fogas 
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till paragrafen ett uttryckligt omnämnande 
om ändring av koncessionen på ansökan av 
koncessionshavaren. I praktiken kan konces-
sionen även nu ändras genom ansökan av 
koncessionshavaren, eftersom även ansökan 
kan ses som ett samtycke. Såsom en precise-
ring i paragrafen fogas också en begränsning 
enligt vilken ändringen endast kan göras un-
der koncessionens giltighetstid. 

För det andra ska i paragrafen föreskrivas 
att koncessionen även annars kan ändras, om 
det är nödvändigt av en särskild orsak som 
hänför sig till tryggandet av samhällsomfat-
tande tjänster eller till en sådan väsentlig för-
ändring i verksamhetsförutsättningarna för 
den koncessionspliktiga verksamheten. Trots 
att skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster inte ska åläggas i konces-
sionen, kan också koncessionen behöva änd-
ras för att trygga de samhällsomfattande 
tjänsterna. Enligt den gällande lagen om 
posttjänster kan koncessionen också ändras 
på ett annat sätt, då särskilda skäl till detta 
föreligger med hänsyn till lagens syfte, så-
som för att trygga de samhällsomfattande 
tjänsterna. Bestämmelsen behöver ändras 
bl.a. därför att skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster ska åläggas ge-
nom beslut av Kommunikationsverket och 
inte i koncessionen. 

Det är nödvändigt att vara beredd på att 
ändringar i postverksamheten kan leda till 
behov av att ändra koncessionsvillkoren. I 
paragrafen avgränsas exakt under hurdana 
förutsättningar koncessionsvillkoren kan 
ändras utan ansökan eller samtycke av kon-
cessionshavaren. Ändringen kräver en excep-
tionell situation. En sådan ändring kan göras 
enligt paragrafens ordalydelse bara då det är 
nödvändigt. Ändringar som kan göras utan 
samtycke av koncessionshavaren begränsas i 
situationer där verksamhetsförutsättningarna 
ändras också så att ändringen ska vara vä-
sentlig. Tillämpningen av bestämmelsen i ett 
enskilt fall begränsas dessutom av de all-
männa principerna för förvaltningen såsom 
proportionalitetsprincipen och principen för 
ändamålsbundenhet. 

En ändringssituation kan exempelvis vara 
att Kommunikationsverket ålägger aktören 
en skyldighet att tillhandahålla samhällsom-

fattande tjänster. Skyldigheten kan t.ex. leda 
till att ett enskilt företag åläggs en språklig 
serviceskyldighet enligt 9 § 3 punkten. Åläg-
gandet av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster kan också leda 
till andra nya skyldigheter, eftersom konces-
sionsmyndigheten som en helhet ska granska 
om det finns behov av att ändra koncessions-
villkoren för att trygga de samhällsomfattan-
de tjänsterna. Om ändringen av koncessions-
villkoren är nödvändig för att trygga de sam-
hällsomfattande tjänsterna kan den också gö-
ras utan samtycke av koncessionshavaren.  

Den föreslagna paragrafen strider inte mot 
artikel 9.2 och 9.3 i postdirektivet. 

11 §. Återkallande av koncession. Kom-
munikationsministeriet får med stöd av den 
föreslagna paragrafen återkalla ett postföre-
tags koncession helt eller delvis då de i para-
grafen fastställda villkoren uppfylls. Med 
stöd av den gällande lagen om posttjänster 
kan koncessionen endast återkallas om kon-
cessionshavaren överlåter koncessionen till 
någon annan. Eftersom ett behov av att åter-
kalla koncessionen kan uppstå även i andra 
situationer finns det behov av att i lagen infö-
ra en bestämmelse med stöd av vilken kon-
cessionen kan återkallas vid behov även an-
nars än vid överföring av koncessionen. Den 
föreslagna regleringen om återkallande mot-
svarar regleringen i kommunikationsmark-
nadslagen. 

I paragrafen uppräknas tre grunder med 
stöd av vilka koncessionen får återkallas. I 
alla situationer är tilläggsförutsättningen den 
att koncessionshavaren först ges tillfälle att 
korrigera sitt förfarande i enlighet med vad 
som föreskrivs nedan i 2 mom. 

Enligt punkt 1 kan koncessionen återkallas 
om postföretaget upprepade gånger och all-
varligt brutit mot denna lag eller mot be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den, 
mot bestämmelser i andra lagar som gäller 
postverksamhet, mot de i 9 § avsedda kon-
cessionsvillkoren eller mot sin i 24 § avsedda 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster. Bestämmelser som utfärdats 
med stöd av denna lag kan t.ex. vara förord-
ningar av statsrådet eller Kommunikations-
verkets föreskrifter. En annan lag som gäller 
postverksamhet kan t.ex. vara strafflagen 
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(578/1995), i vars 38 kap. också föreskrivs 
om informations- och kommunikationsbrott. 
Med skyldighet att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster avses skyldighet att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster så-
dan som den är i Kommunikationsverkets be-
slut att ålägga skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. 

Enligt punkt 2 får koncessionsmyndigheten 
återkalla koncessionen om postföretaget inte 
längre med beaktade av verksamhetens natur 
och omfattning har tillräckliga ekonomiska 
resurser för att sköta sina skyldigheter. Eko-
nomisk solvens är enligt 8 § en förutsättning 
för beviljande av koncession. Om denna för-
utsättning inte längre uppfylls ska konces-
sionsmyndigheten ha möjlighet att återkalla 
koncessionen vid behov. Vid övervägande av 
återkallande av koncessionen ska aktörens 
ekonomiska situation betraktas som en helhet 
och i synnerhet i förhållande till den verk-
samhet som den bedriver och de skyldigheter 
som har ålagts.  

Enligt punkt 3 kan koncessionsmyndighe-
ten återkalla koncessionen om koncessions-
havaren inte har inlett regelbunden verksam-
het i enlighet med koncessionen inom nio 
månader från ingången av koncessionsperio-
den, om inte koncessionsmyndigheten på an-
sökan av koncessionshavaren av orsaker som 
hänför sig till verksamhetens förutsättningar 
bestämmer något annat. Genom bestämmel-
sen är det meningen att ändra det nuvarande 
rättsläget i situationer där koncessionshava-
ren inte inleder sin verksamhet. Enligt den 
gällande lagen om posttjänster förfaller kon-
cessionen i sådana situationer. Enligt den fö-
reslagna ändringen förfaller inte längre kon-
cessionen som en följd av koncessionshava-
rens passivitet utan koncessionsmyndigheten 
kan återkalla koncessionen. Återkallande av 
koncessionen är både för koncessionshavaren 
och för myndigheten ett klarare och mer en-
tydigt förfarande i synnerhet när det i den 
gällande lagen om posttjänster inte ingår be-
stämmelser som ålägger myndigheten skyl-
dighet att genom ett beslut bestyrka att kon-
cessionen förfallit. 

I 3 punkten beaktas dock att koncessions-
havaren kan ha en sådan orsak som hänför 
sig till verksamhetens förutsättningar, varför 

verksamheten inte har kunnat inledas. Då ska 
koncessionshavaren visa koncessionsmyn-
digheten i en ansökan att en sådan orsak före-
ligger. Koncessionsmyndigheten överväger 
om det då finns skäl att inte återkalla konces-
sionen. En orsak som hänför sig till verk-
samhetens förutsättningar kommer i fråga när 
grundförutsättningarna för verksamheten är 
så bristfälliga att det är omöjligt att inleda 
verksamheten. Ett exempel på en sådan orsak 
kan vara en situation där de redskap som be-
hövs i verksamheten har fördröjts i förhål-
lande till vad som avtalats på grund av leve-
ranssvårigheter hos en avtalspartner. Myn-
digheten kan dock också besluta att konces-
sionen ska återkallas oberoende av skäl som 
hänför sig till förutsättningarna. I bedöm-
ningen ska beaktas bl.a. det i vilken utsträck-
ning aktören kan eller skulle ha kunnat på-
verka situationen själv. Avsikten är inte att 
bestämmelsen ska möjliggöra att en aktör av-
siktligt skjuter upp inledandet av verksamhe-
ten på ett lagstridigt sätt. 

Återkallande av koncessionen förutsätter i 
alla förekommande fall dessutom att postfö-
retaget trots uppmaningar inte inom en rimlig 
tid på åtminstone en månad har korrigerat sitt 
förfarande, sett till att sina ekonomiska resur-
serna är på en tillräcklig nivå eller inlett sin 
verksamhet. Koncessionshavaren ska alltid 
först ges en möjlighet att korrigera det fak-
tum med stöd av vilket koncessionen kunde 
återtas. Därför ska koncessionshavaren alltid 
först ges en uppmaning. Antingen konces-
sionsmyndigheten eller i enlighet med 75 § 
Kommunikationsverket kan ge uppmaningen. 
Postföretaget ska alltid beredas tillfälle att bli 
hört i ärendet i enlighet med vad som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen. 

Kommunikationsministeriet kan återkalla 
koncessionen också om koncessionshavaren 
lägger ned verksamheten. Nedläggande av 
verksamheten kan konstateras så att konces-
sionshavaren själv meddelar sig ha helt eller 
delvis lagt ned verksamheten. Även Kom-
munikationsverket, som enligt 67 § utövar 
tillsyn över lagens tillämpning, kan konstate-
ra nedläggningen. 

Återkallande av koncessionen är ett ex-
tremt sätt att reagera på situationer där kon-
cessionshavaren inte verkar i enlighet med 
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sina skyldigheter. Vid återkallande av kon-
cessionen begränsar myndigheten företagets 
näringsverksamhet. Därför ska återkallandet 
göras efter noggrant övervägande och av 
vägande skäl. 

Den föreslagna paragrafen strider inte mot 
artikel 9.3 i postdirektivet. 

12 §. Överföring av koncession. Enligt 1 
mom. i den föreslagna paragrafen får konces-
sioner inte överföras. Ett motsvarande förbud 
ingår i 9 § 1 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster. Förbudet mot överföring av 
koncessioner är nödvändig för koncessionens 
samhälleliga betydelses skull. Till sitt inne-
håll motsvarar 1 mom. delvis 9 § 1 mom. i 
den gällande lagen.  

I momentet föreslås en bestämmelse också 
om förfarandet i situationer där den faktiska 
beslutanderätten i förhållande till konces-
sionshavaren ändras. Ändringar som innebär 
överförande av bestämmanderätten behöver 
föras till koncessionsmyndigheten för pröv-
ning, så att förbudet mot överförande inte 
kringgås genom arrangemang som gäller be-
stämmanderätten. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen kan kommunikationsministeriet 
återkalla koncessionen om den faktiska be-
stämmanderätten med hänsyn till konces-
sionshavaren förändras. Den faktiska be-
stämmanderätten i förhållande till konces-
sionshavaren kan ändras t.ex. i samband med 
företagsköp, fusion eller andra överlåtelsesi-
tuationer. Utöver klara ägarbyten ska det i 
många situationer då ägarandelarna ändras 
bedömas om det skett en ändring i bestäm-
manderätten. I prövningen ska beaktas att 
egentlig bestämmanderätt inte alltid är en rät-
tighet som hör till majoritetsägare utan den 
kan grunda sig t.ex. på delägaravtal, bolagets 
egna regler eller andra motsvarande arran-
gemang på grund av vilka ett annat bolag på 
ett avgörande sätt kan påverka koncessions-
havarens verksamhet. Vid bedömningen ska 
ägarförhållandena och andra faktorer som 
påverkar bestämmanderätten granskas och 
jämföras med den situation som rådde vid 
tidpunkten för koncessionsansökan. 

I paragrafen föreslås nya bestämmelser om 
förfarandet i situationer där det sker ändring-
ar i bestämmanderätten. De nya bestämmel-
serna behövs för att precisera förfarandena 

och för att förenhetliga koncessionspraxis. 
En motsvarande reglering ingår också i 
kommunikationsmarknadslagen. Enligt den 
föreslagna bestämmelsen ska förändringen i 
bestämmanderätten omedelbart anmälas till 
kommunikationsministeriet. Ministeriet ska 
besluta om återkallande av koncessionen 
inom två månader från anmälan. Konces-
sionsmyndigheten ska avgöra ärendet genom 
ett överklagbart förvaltningsbeslut. 

Enligt det föreslagna 2 mom. kan konces-
sionshavaren begära förhandsbeslut om åter-
kallande av koncessionen med stöd av 1 
mom. I den gällande lagen om posttjänster 
finns ingen möjlighet att begära förhandsbe-
slut. Ett tillägg gällande reglering om för-
handsbeslut behövs i lagen för att göra kon-
cessionsförfarandet mer flexibelt och enhet-
ligt. Kommunikationsmarknadslagen och la-
gen om televisions- och radioverksamhet in-
nehåller en möjlighet till förhandsbeslutsför-
farande. Om koncessionshavaren planerar 
ingå ett sådant avtal där överföring av be-
stämmanderätten kunde aktualiseras ska den-
ne kunna föra föravtalet till koncessions-
myndigheten för behandling. Sålunda utreds 
koncessionsmyndighetens inställning redan 
före det slutliga avtalet ingås. 

I bestämmelsen ställs en tidsfrist för kom-
munikationsministeriets behandling av ären-
det gällande förhandsbeslut. Enligt bestäm-
melsen ska kommunikationsministeriet fatta 
beslut inom två månader från att ansökan har 
inkommit till myndigheten.  

Den tidpunkt när tidsfristen för konces-
sionsmyndigheten börjar kopplas in casu till 
konkurrensmyndigheternas avgörande. Om 
orsaken till förändringen av bestämmanderät-
ten följer av ett företagsköp som ska anmälas 
till Konkurrensverket enligt lagen om kon-
kurrensbegränsningar (480/1992) eller till 
Europeiska kommissionen enligt rådets för-
ordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av fö-
retagskoncentrationer ("EG:s koncentrations-
förordning"), ska kommunikationsministeri-
ets beslut enligt förslaget ges inom två må-
nader från att ärendet gällande företagsköpet 
har avgjorts på ett laga kraft vunnet sätt. 
Tidsfristen är efter ändringen mer kompatibel 
med de tidsfrister som hänför sig till över-
vakningen av företagsköp i lagen om konkur-
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rensbegränsningar. Genom regleringen korri-
geras de problemsituationer som förekommit 
i samband med beräkningen av tidsfristen i 
fråga om ändring av bestämmanderätten i 
koncessioner inom andra områden av kom-
munikation. 

Enligt det föreslagna 3 mom. en konces-
sion återkallas inte om den överförs inom en 
koncern mellan moderbolaget och ett dotter-
bolag som i sin helhet ägs av moderbolaget. 
En sådan överföring ska omedelbart anmälas 
till koncessionsmyndigheten. Bestämmelsen 
motsvarar 9 § 2 mom. i den gällande lagen 
om posttjänster. 

Den föreslagna paragrafen strider inte mot 
artikel 9.3 i postdirektivet. 

13 §. Åtgärder med anledning av att post-
verksamheten upphör. I paragrafen ska före-
skrivas om de åtgärder som myndigheterna 
ska vidta om postföretaget lägger ned sin 
verksamhet. Paragrafen motsvarar 41 § i den 
gällande lagen om posttjänster. Det föreslås 
att den gällande paragrafen endast ändras så 
att den behöriga myndigheten i stället för 
statsrådet ska vara kommunikationsministe-
riet som är koncessionsmyndigheten enligt 
förslaget. 

Den föreslagna paragrafen strider inte mot 
artikel 9.3 i postdirektivet. 
 
3 kap. Innehållet i de samhällsomfattande 

tjänsterna 

14 §. Tillhandahållande av samhällsomfat-
tande tjänster. Den föreslagna paragrafen är 
en allmän paragraf där vissa grundläggande 
egenskaper hos de samhällsomfattande tjäns-
terna definieras. Paragrafen motsvarar i hu-
vudsak 1 § i den gällande lagen. Enligt den 
föreslagna paragrafen ska samhällsomfattan-
de tjänster tillhandahållas i hela landet på 
jämlika villkor. Dessutom ska det föreskrivas 
i paragrafen att de samhällsomfattande tjäns-
terna permanent ska finnas tillgängliga. Kra-
vet på ständighet ingår i definitionen av sam-
hällsomfattande tjänster i 3 § 3 mom. i den 
gällande lagen.  

Det föreslås att attributet av god kvalitet i 1 
§ i den gällande lagen stryks från den all-
männa bestämmelsen om samhällsomfattan-
de tjänster, eftersom det i samband med den-

na paragraf inte har definierats självständiga 
kriterier för god kvalitet. Det är inte motive-
rat att bedöma god kvalitet med stöd av en 
allmän paragraf utan på grundval av kriterier 
som ställs i andra paragrafer. Dessa är t.ex. 
att kravet på befordringstiden i kvalitetsnor-
men uppfylls, att priset är rimligt i enlighet 
med bestämmelserna om prissättningen och 
att utdelningen uppfyller bestämmelserna. 

Enligt 2 mom. i paragrafen ingår bestäm-
melser om innehållet i de samhällsomfattan-
de tjänsterna i detta kapitel. Innehållet i de 
samhällsomfattande tjänsterna definieras i 
flera paragrafer som har sammanförts i 3 kap. 
Samhällsomfattande posttjänster är således 
sådana produkter och tjänster om vars till-
handahållande det föreskrivs i 3 kap. 

Genom den föreslagna paragrafen genom-
förs delvis artiklarna 3 och 5 i postdirektivet. 

15 §. Postförsändelser som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna. Det föreslås att 
definitionen på de postförsändelser som ingår 
i de samhällsomfattande tjänsterna ändras. 
En precisering av definitionen av innehållet i 
de samhällsomfattande tjänsterna behövs, ef-
tersom den nuvarande definitionen i lagen 
om posttjänster har tolkats på sinsemellan 
avvikande sätt. Avsikten är att göra defini-
tionen så entydig som möjligt så att de pro-
dukter och tjänster som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna kan avgränsas från de 
produkter som inte ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna. 

I paragrafen ska föreskrivas om hurdana 
posttjänster och gällande vilka postförsändel-
ser bland de samhällsomfattande tjänsterna 
som ständigt ska finnas tillgängliga. Med 
ständigt utbud avses i paragrafen att det alltid 
ska finnas åtminstone en sådan tjänst till 
hands som uppfyller de kriterierna i paragra-
fen. Till de samhällsomfattande tjänsterna 
hör alla de produkter som uppfyller defini-
tionen. Den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster har möjlighet att välja hur-
dana produkter som uppfyller kriterierna det 
tillhandahåller. Den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster kan därför besluta 
upphöra att tillhandahålla t.ex. även sådana 
paketprodukter som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna. Den ska dock se till att 
någon paketprodukt som uppfyller definitio-
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nen tillhandahålls. T.ex. sådana pilotproduk-
ter som tillhandahålls på ett begränsat områ-
de i testsyfte och en begränsad tid kan inte 
anses höra till de samhällsomfattande tjäns-
terna. 

Till de samhällsomfattande tjänsterna ska 
höra enligt 1 mom. 1 punkten brevförsändel-
ser på högst två kilogram som betalas genom 
allmänt använda kontantbetalningssätt och 
som användaren har möjlighet att lämna till 
ett insamlingsställe för att transporteras av ett 
postföretag. Med allmänt använda kontantbe-
talningssätt avses i definitionen frimärken 
samt kontantbetalningssätt som är jämförbara 
med dem, såsom värmeskrivarstämplar. Med 
tanke på definitionen är det ingen skillnad 
om kontantbetalningen sker t.ex. med bank-
kort eller kreditkort. Betalningssättet ska 
kunna användas allmänt av alla. Ett centralt 
kriterium för allmänt använt betalningssätt är 
att betalningssättet inte grundar sig på faktu-
rering. T.ex. försändelser som betalats med 
frankeringsmaskin hör inte till de samhälls-
omfattande tjänsterna, eftersom användning 
av frankeringsmaskin alltid kräver ett avtals-
förhållande både med postföretaget och med 
ett företag som importerar frankeringsmaski-
ner. Betalning t.ex. i en nätbutik anses inte 
heller vara kontantbetalning i det hänseende 
som avses här. 

Eftersom endast de produkter ska höra till 
de samhällsomfattande tjänsterna som är för-
sändelser som betalas med allmänt använda 
kontantbetalningsmedel, faller alla sådana 
försändelser utanför de samhällsomfattande 
tjänsternas område som faktureras kunden på 
grundval av ett avtal. De samhällsomfattande 
tjänsterna innehåller således inte t.ex. mass-
postningar av försändelser. Enhetspriset för 
försändelser som masspostas blir ofta för-
månligare än priset på försändelser som beta-
las med frimärke, eftersom den stora försän-
delsemängden och det att de eventuellt hop-
par över en del av postförsändelsernas be-
handlingskedja kan beaktas i deras avgift. 

Brevförsändelser definieras i 2 § 4 mom. 
Till området för definitionen hör också post-
kort, såsom kort som försetts med brevfri-
märken eller julkort som sänds i stora partier 
med ett mindre frimärke. Viktgränsen på två 
kilogram för brev som ingår i de samhälls-

omfattande tjänsterna motsvarar både direk-
tivet och den gällande lagen. 

Med insamlingsställe avses i paragrafen 
brevlåda eller något motsvarande ställe där 
en brevförsändelse som försetts med en kon-
tantbetalningsanteckning kan lämnas för be-
fordran.   

I definitionen på samhällsomfattande tjäns-
ter föreslås en precisering, enligt vilken det 
bland inrikes brevförsändelser ska tillhanda-
hållas åtminstone sådana brevprodukter på 
vilka kvalitetsnormen för samhällsomfattan-
de tjänster enligt 19 § nedan tillämpas. Med 
stöd av bestämmelsen ska tillhandahållare av 
samhällsomfattande tjänster alltid bland de 
inhemska brevförsändelserna tillhandahålla 
åtminstone en sådan brevprodukt som är av-
sedd att bli utdelad senast den andra arbets-
dagen räknat från avlämningsdagen. Detta 
brev som transporteras över två nätter ska 
vara de samhällsomfattande tjänsternas stan-
dardbrev som ska uppfylla den kvalitetsnorm 
som fastställs nedan i 19 §. Kvalitetsnormen 
ställs bara för brev som ska befordras över 
två nätter. 

Andra brevprodukter är samhällsomfattan-
de tjänster om de till sina egenskaper stäm-
mer överens med definitionen. Således ska 
t.ex. till samhällsomfattande tjänster höra de 
nuvarande 1 klass breven som lämnats för 
befordran den följande arbetsdagen. Efter-
som det ska höra till de samhällsomfattande 
tjänsterna, tillämpas på brevet den reglering 
för brev som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna, med undantag av kvalitetsnormen. 
Såsom hörande till de samhällsomfattande 
tjänsterna ska det dock t.ex. prissättas på ett 
kostnadsorienterat sätt och Kommunika-
tionsverket ska övervaka prissättningen. 
Utanför de samhällsomfattande tjänsterna 
faller däremot expressbrev, vars väsentliga 
egenskap är en tilläggstjänst som omfattar en 
snabbare transport än vad vanligen är fallet. 
Expressposttjänsterna har redan i postdirekti-
vet avgränsats från begreppet samhällsomfat-
tande tjänster. 

Om postpaket som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna ska föreskrivas i 1 mom. 2 
punkten. Paket som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna är postpaket som väger 
högst 10 kilogram, vilka betalas med allmänt 
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använda kontantbetalningsmedel och som 
användaren har möjlighet att lämna till ett 
verksamhetsställe för post eller något annat 
lämpligt ställe för att transporteras av ett 
postföredrag och hämta från ett sådant verk-
samhetsställe. Viktgränsen på 10 kilogram 
för paket som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna motsvarar både direktivet och den 
gällande lagen. 

I 1 § avgränsas från lagens tillämpnings-
område andra paket än sådana som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna. Således fast-
ställs i definitionen av postpaket som ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna även indi-
rekt vilka paket som hör till lagens tillämp-
ningsområde. 

Med paketets avlämningsställe avses ett 
sådant ställe där postföretaget regelmässigt 
mottar paketförsändelser. Det är vanligen ett 
postverksamhetsställe men möjligen också 
något annat ställe, såsom en sorteringscentral 
eller lastbrygga.  

Definitionen avgränsas också av att ett pa-
ket som ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna är en produkt som enligt leveransvillko-
ren ska avhämtas på verksamhetsstället. En 
paketförsändelse som ska avhämtas hör fort-
farande till de samhällsomfattande tjänsterna, 
fastän adressaten t.ex. skulle beställa en av-
giftsbelagt hemtransport som extra tjänst. 

Enligt definitionen faller bl.a. sådana pa-
ketprodukter utanför de samhällsomfattande 
tjänsterna som enligt sina leveransvillkor all-
tid avhämtas hos avsändaren. Ett avhämt-
ningsställe kan vara t.ex. avsändarföretagets 
eget verksamhetsställe eller en privatpersons 
hem. 

Enligt 1 mom. punkt 3 ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna postförsändelser som 
ankommer till landet som väger högst 20 ki-
logram. I den gällande lagen föreskrivs en 
viktgräns på 30 kilogram för försändelser 
som ankommer till landet. Det föreslås att 
viktgränsen sänks för att regleringen ska 
motsvara direktivets bestämmelser. Enligt di-
rektivet ska medlemsstaterna se till att post-
paket på högst 20 kilogram från andra med-
lemsstater levereras inom deras område. 

Enligt 1 mom. punkt 4 ska ovan i punkten 
1 och 2 avsedda posttjänsters rekommenda-
tions- och försäkringstjänster höra till de 

samhällsomfattande tjänsterna. Punkten före-
slås bli preciserad i jämförelse med den nu-
varande bestämmelsen för att rekommende-
rade och försäkrade försändelser som ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna entydigt 
ska kunna avgränsas. Det ska alltså finnas 
tillgång till rekommendations- och försäk-
ringstjänster för sådana brev- och paketför-
sändelser som uppfyller definitionen. Enligt 
den gällande lagen hör tjänster som gäller re-
kommenderade och försäkrade försändelser 
till området för de samhällsomfattande tjäns-
terna. 

Syftet med samhällsomfattande tjänster är 
att trygga basservicen i fråga om posttjänster. 
Det viktigaste i lagstiftningen om samhälls-
omfattande tjänster är att trygga sådana tjäns-
ter vars tillhandahållande annars kunde vara 
osäkert i vissa situationer eller på vissa om-
råden.  

Behovet av att trygga tjänster är klart störst 
när det är fråga om tjänster som i allmänhet 
används av konsumentkunder samt små och 
medelstora företag. Dessa kunders försändel-
sevolymer är ofta små. Därför kan de inte 
förhandla fram sådana avtalsvillkor som så-
dana kunder som postar större försändelsevo-
lymer har möjlighet att göra. Det är därför 
viktigt att de samhällsomfattande tjänsterna 
motsvarar behoven hos i synnerhet konsu-
menterna och små och medelstora företag. 
Kontantbetalda försändelser är för sådana 
användare av posttjänster det viktigaste sättet 
för avsändning. 

Försändelser som masspostas genererar för 
postföretaget förutsägbara och stora mängder 
försändelser till nätet samt mera avkastning 
än små kunders enskilda försändelser. De 
hoppar också ofta över en del av postföreta-
gets processkedja, varför de är mera kost-
nadseffektiva. Det lönar sig därför för postfö-
retaget att tillhandahålla goda tjänster och 
förmåner i synnerhet till dem som gör mass-
postningar. Därför är det inte förutsebart att 
tillgången av tjänster äventyras för stora 
kunder, fastän de tjänster de använder inte 
skulle höra till de samhällsomfattande tjäns-
terna. 

Därför föreslås att brev- och paketförsän-
delser som masspostas samt andra brev- och 
paketförsändelser som faktureras separat ska 
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lämnas utanför de samhällsomfattande tjäns-
terna. 

Enligt 2 mom. hör både inrikestjänsterna 
och utrikestjänsterna till de samhällsomfat-
tande tjänsterna. Momentet motsvarar 4 § 4 
mom. i den gällande lagen.  

Genom paragrafen genomförs artikel 3.4 i 
postdirektivet. 

16 §. Verksamhetsställen. Enligt paragrafen 
ska den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ha verksamhetsställen där pro-
dukter och tjänster som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna tillhandahålls. Den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster åläggs enligt 4 § 2 mom. i den gäl-
lande lagen en skyldighet att i varje kommun 
ha åtminstone ett verksamhetsställe som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster. Det 
är vidare motiverat att för den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster föreskriva 
en skyldighet att ha verksamhetsställen för 
att användarna också ska ha tillgång till så-
dana produkter och tjänster som bara kan 
tillhandahållas från ett verksamhetsställe. 
Vid verksamhetsstället har användaren också 
en möjlighet att få personlig rådgivning. 

Såsom även för närvarande, kan verksam-
hetsstället vara ett verksamhetsställe som 
tillhandahållaren av samhällsomfattande 
tjänster själv driver, ett samserviceställe eller 
en ombudspost, som verkar i samband med 
ett annat företag.  

Samserviceställena regleras av lagen om 
kundbetjäning vid gemensamma serviceen-
heter inom den offentliga förvaltningen 
(802/1993). Lagens syfte är att trygga ett 
fungerande och omfattande offentlig tjänste-
nät.  

I den föreslagna paragrafen bevaras skyl-
digheten enligt gällande lag att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster vid verksam-
hetsställena. Lagens ordalydelse föreslås 
dock bli preciserad så att de produkter och 
tjänster som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna ska finnas tillgängliga vid verk-
samhetsställena. Genom ändringen av orda-
lydelsen är avsikten inte att ändra det rådan-
de rättsläget. 

I det föreslagna 1 mom. åläggs den som 
tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
skyldigheten att se till med tillbuds stående 

medel att verksamhetsställets tillgänglighet 
är säkerställd. Den gällande lagen om post-
tjänster innehåller inga bestämmelser om 
tillgänglighet. Med tillgänglighet avses i be-
stämmelsen tillgänglighet i fråga om att röra 
sig på verksamhetsstället. Verksamhetsstäl-
lets tillgänglighet är synnerligen viktig för 
specialgrupper såsom synskadade eller rörel-
sehindrade. Genom den föreslagna reglering-
en säkerställs att tillhandahållandet av post-
tjänster genomförs i enlighet med principerna 
för likställdhet i 6 § 1 mom. i grundlagen och 
förbudet mot diskriminering i 2 mom. Enligt 
förbudet mot diskriminering får ingen utan 
godtagbart skäl särbehandlas på grund av 
kön, ålder, ursprung, språk, religion, överty-
gelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp el-
ler av någon annan orsak som gäller hans el-
ler hennes person.  Också riksdagens justitie-
ombudsman har fäst uppmärksamhet vid 
verksamhetsställenas tillgänglighet i sin av-
görandepraxis (15.12.2008, Dnr 1569/4/07). 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska ordna lokalerna för de verk-
samhetsställen som tillhandahållaren själv 
driver så att de är tillgängliga för alla att ut-
rätta ärenden i. Den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster kan inte på samma 
sätt bestämma över ombudsposternas lokaler. 
Den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster ska dock i den utsträckning det är 
möjligt beakta tillgängligheten också då avtal 
om ombudsposter ingås. Möjligheterna för 
tillhandahållare av samhällsomfattande tjäns-
ter att sörja för tillgänglig ärendehantering 
kan dock begränsas av att alla faktorer som 
påverkar tillgängligheten inte ingår i tillhan-
dahållarens bestämmanderätt. Den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster kan 
t.ex. inte ensidigt ålägga postföretagaren att 
renovera sina lokaler. Den som tillhandahål-
ler samhällsomfattande tjänster kan inte an-
ses ha brutit mot den föreslagna skyldigheten 
i situationer där tillhandahållaren inte de fac-
to har kunnat ordna verksamhetsställets till-
gänglighet av en orsak av det slag som 
nämnts ovan och där ombudsposten inte kan 
ordnas någon annanstans av den orsaken att 
inget annat företag eller ingen annan sam-
manslutning är villig att åta sig den. 
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Enligt förslaget ska verksamhetsställenas 
placering inte längre vara bunden vid en 
kommun. Kommunens betydelse som krite-
rium vid placeringen av verksamhetsställen 
håller på att minska. I och med kommun-
sammanslagningar minskar antalet kommu-
ner. Dessutom kan flyttrörelser också på en 
kort tid påverka kommunens befolknings-
mängd på ett betydande sätt. Kundbehoven 
och inriktningen av ärendehanteringen är inte 
heller bundna vid kommungränser. Dessutom 
är inte heller grunderna i bestämmelsen i den 
gällande lagen uttömmande, eftersom det ska 
finnas åtminstone ett verksamhetsställe per 
kommun. Då tillräckligheten av verksam-
hetsställena bedöms med stöd av den gällan-
de lagen ska också andra faktorer som nämns 
i bestämmelsen beaktas: kommunens invå-
narantal och areal, de kundbehov som fram-
kommer i kommunen och andra lokala för-
hållanden samt också utvecklingen av olika 
nya former av posttjänster. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska 
verksamhetsställena placeras så att använ-
darna av samhällsomfattande tjänster kan ut-
rätta ärenden vid ett verksamhetsställe som 
ligger på ett rimligt avstånd från den stadig-
varande bostaden. Begreppet rimligt avstånd 
används inte alls i bestämmelserna om verk-
samhetsställena i den gällande lagen. Där-
emot används begreppet rimligt avstånd i 
samband med insamlingsställena i 4 § 3 
mom. och utdelning i 12 § 1 mom. Det rimli-
ga avståndet till postlådorna fastställs närma-
re i Kommunikationsverkets instruktioner 
som gäller placering av anläggningar och 
mindre konstruktioner, vilka behövs för mot-
tagande och utdelning av brevförsändelser. 
Det rimliga avståndet mäts från privatperso-
ners stadigvarande bostad. 

Med stöd av den föreslagna bestämmelsen 
ska verksamhetsställenas placering fastställas 
så att de som använder de samhällsomfattan-
de tjänsterna har en rimlig väg till verksam-
hetsstället. Rimligheten kan fastställas som 
det genomsnittliga avståndet för ärendehan-
tering inom området som granskas. Det om-
råde som granskas ska avgränsas enligt vad 
som är verksamhetsställets verkliga område 
för ärendehantering. På området påverkar så-
ledes alla de hushåll eller verksamhetsställen 

som sannolikt använder verksamhetsstället i 
fråga som det ställe där de uträttar sina post-
ärenden. Då avstånd mäts för det nuvarande 
nätet av verksamhetsställen har det konstate-
rats att 95 % av hushållen är belägna på 
högst 11 kilometers avstånd mätt längs vägen 
från postens verksamhetsställe. Eftersom det 
i siffrorna i fråga ingår såväl tätt bebodda 
stadsområden som glest bebodda lands-
bygdsverksamhetsställen, kan det bedömas, 
att det rimliga avståndet varierar tämligen 
mycket. 

Det rimliga avståndet ska bedömas så att 
det ställs i proportion till bostadsområdet. Ett 
rimligt avstånd är oundvikligen olika långt i 
glesbygden än t.ex. inom huvudstadsregio-
nen. I glesbygden är avståndet till alla tjäns-
ter längre än i tätorter. I stora städer däremot 
kan det finnas behov att granska olika stads-
delar och de tjänster som tillhandahålls där. 

Rimligheten ska vid behov också granskas 
från den synvinkel hur långt ett verksamhets-
ställe är beläget från ett enskilt hushåll. Fast-
än det genomsnittliga avståndet inom ett om-
råde vore rimligt, ska enskilda hushålls av-
stånd till verksamhetsstället kunna bedömas 
oberoende av det. De bedömningsgrunder 
som nämns i bestämmelsen ska dock också 
användas när enskilda hushåll bedöms. Då 
ska särskild uppmärksamhet fästas vid var 
andra tjänster tillhandahålls. 

Avsikten är att genom förordning av stats-
rådet utfärda närmare bestämmelser om fak-
torer som hänför sig till ordnandet av nätet av 
verksamhetsställen, såsom det föreskrivs 
närmare i 4 mom. Detta gäller också defini-
tionen av rimligt avstånd. Avsikten är dock 
inte att placeringen av verksamhetsställen 
ska bestämmas enbart på grundval av avstån-
det, utan avsikten är att granska hur placer-
ingen fyller den helhet av alla kriterier som 
momentet innehåller. 

När beslut fattas om placering av verksam-
hetsställenas och vad som är rimligt avstånd 
ska avseende fästas vid områdets befolk-
ningstäthet och areal, de behov att uträtta 
ärenden som framkommer på området, pla-
ceringen av tjänster i allmänhet och andra lo-
kala förhållanden samt utvecklingen av nya 
former av posttjänst. Förteckningen i fråga 
motsvarar till största del förteckningen över 
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faktorer som ska beaktas i den gällande la-
gen. I den föreslås dock att tjänsternas pla-
cering i allmänhet tilläggs som ett nytt krite-
rium. Behovet att granska kundbehoven 
binds inte längre vid kommunen, eftersom 
inte heller nätet av verksamhetsställen är 
bundet vid kommungränserna.  Genom den 
föreslagna bestämmelsen vill man bättre be-
akta var invånarna de facto uträttar sina 
ärenden. Tjänsternas placering i allmänhet är 
en faktor som påverkar var kunderna de facto 
uträttar ärenden. Genom tjänster avses alla 
vanliga tjänster som livsmedelsaffärer, bank-
kontor, bibliotek eller frisörer. Posttjänster 
ska vara tillgängliga på samma ställen som 
också andra tjänster är tillgängliga. Det är 
inte ändamålsenligt att tillhandahålla post-
tjänster på ställen som är långt från sådana 
vanliga rutter längs vilka invånarna uträttar 
sina ärenden, fastän de geografiskt sett vore i 
mitten av sitt verksamhetsområde. Därför 
finns det i allmänhet behov av att beakta 
tjänsternas placering då beslut fattas eller be-
dömningar görs om verksamhetsställets pla-
cering. Det är skäl att som lokala förhållan-
den i synnerhet beakta sådana specialdrag 
som på ett betydande sätt påverkar möjlighe-
terna att uträtta ärenden, såsom t.ex. skärgår-
dens särskilda förhållanden. 

Vid granskningen av kundbehov kan också 
beaktas hur mycket ärenden sköts vid verk-
samhetsställena. Den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster känner till hur 
många kunder som dagligen besöker de olika 
verksamhetsställena. Kundbehovet kan anses 
vara litet t.ex. vid ett verksamhetsställe där i 
medeltal fem kunder betjänas per dygn. 

Enligt det föreslagna 2 mom. kan ett verk-
samhetsställe också vara ett annat än ett fast 
verksamhetsställe, om dess användning inte 
äventyrar tillgången till samhällsomfattande 
tjänster. Bestämmelsen är ny och genom den 
vill man möjliggöra tillhandahållande av 
posttjänster från ett mobilt verksamhetsställe. 
Vid ett mobilt verksamhetsställe kan tjänster 
tillhandahållas på samma sätt som vid ett fast 
kontor. Fördelen är att med hjälp av ett mo-
bilt verksamhetsställe kan tjänsterna hämtas 
närmare kunderna. Detta skulle medföra för-
delar, i synnerhet i glesbygden där avstånden 
annars är långa. I praktiken kunde som ett 

mobilt verksamhetsställe verka t.ex. en bil 
som cirkulerar i olika delar inom kommunen. 

Förutsättningen för användningen av mobi-
la verksamhetsställen är att det inte får även-
tyra tillgången till samhällsomfattande tjäns-
ter. Tillgången till samhällsomfattande tjäns-
ter ska i detta sammanhang bedömas objek-
tivt från användarnas synvinkel. De sam-
hällsomfattande tjänsternas äventyras t.ex. då 
när andra än fasta verksamhetsställen leder 
till att tjänsterna bara finns tillgängliga under 
mycket begränsade tider eller på långa av-
stånd. Vid bedömningen av om villkoret upp-
fylls ska den situation beaktas som en helhet 
som tagande i bruk av ett mobilt verksam-
hetsställe leder till. Vid bedömningen ska 
som jämförelsegrund också användas det hur 
tjänsterna de facto kan tillhandahållas från ett 
fast kontor. I jämförelsen kan t.ex. beaktas, 
att tjänsterna vid ett mobilt verksamhetsställe 
de facto kanske tillhandahålls kortare tider 
per gång, men de kan hämtas närmare än 
tjänsterna vid fasta kontor. 

I det föreslagna 3 mom. föreskrivs dessut-
om att vid bedömningen av tillgången till 
samhällsomfattande tjänster också ska beak-
tas tillgänglig tillgång till samhällsomfattan-
de tjänster. Tillgängligheten ska skötas också 
då mobila verksamhetsställen används. Om 
det är fråga om tjänster som tillhandahålls 
t.ex. i en bil, ska man eftersträva att trygga 
tillgängligheten genom särskilda arrange-
mang. 

Enligt det föreslagna 3 mom. kan den som 
tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
förutom de verksamhetsställen som avses i 1 
mom. också ha andra verksamhetsställen. 
Det föreslagna momentet är nytt. Genom be-
stämmelsen vill man förtydliga det faktum att 
tillhandahållaren av tjänsterna även kan ha 
sådana verksamhetsställen där alla de pro-
dukter och tjänster som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna inte tillhandahålls. De 
övriga verksamhetsställena kan vara t.ex. av-
hämtningsställen där typen av försändelser 
som kan avlämnas är mycket begränsade och 
där det inte går att få tjänster för att rekom-
mendera och försäkra försändelser. Sådana 
verksamhetsställen kan dock endast fungera 
som komplement till nätet av verksamhets-
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ställen. Basnätet ska vara så tätt att de krite-
rier som ingår i 1 mom. uppfylls. 

I det föreslagna 4 mom. föreskrivs om be-
myndigande att utfärda förordning. Enligt 
momentet kan det genom förordning av stats-
rådet föreskrivas närmare om placeringen av 
verksamhetsställena. Bemyndigande att ut-
färda förordning behövs eftersom det inte är 
ändamålsenligt med en så detaljerad re-
glering på lagnivå. I förordningen kan när-
mare bestämmelser utfärdas t.ex. om hur be-
hov att uträtta ärenden, tjänsternas placering 
och andra faktorer enligt 1 mom. ska beaktas 
vid placeringen av verksamhetsställen. Ge-
nom förordning av statsrådet kan också före-
skrivas om tekniska frågor som hänför sig till 
ordnandet av ett nät av verksamhetsställen. 

Genom paragrafen genomförs artikel 3.2 i 
postdirektivet delvis. 

17 §. Insamling och utdelning. I paragrafen 
ska föreskrivas om de skyldigheter för den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster som gäller utdelning och insamling. 
Bestämmelsen förpliktar således endast den 
som har ålagts en skyldighet att tillhandahål-
la samhällsomfattande tjänster. Nedan i 43 § 
ingår dessutom bestämmelser om utdelning 
som tillämpas på alla postföretag. 

Enligt 1 mom. ska brevförsändelser som 
hör till de samhällsomfattande tjänsterna 
samlas in och delas ut åtminstone en gång 
per dag fem vardagar i veckan, med undantag 
av söckenhelger. Avvikelse från skyldigheten 
får tillfälligt göras endast om insamling eller 
utdelning förhindras av orsaker som beror på 
adressaten, en bestämmelse i lag, avbrott i 
trafiken eller andra motsvarande oöverstigli-
ga hinder och som inte har kunnat beaktas 
vid postutdelningen. Paragrafen motsvarar 
delvis den gällande lagstiftningen. Det vikti-
gaste i den är skyldigheten att samla in och 
dela ut brevförsändelser som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna minst en gång per 
dag fem dagar i veckan.  Enligt artikel 3.3 i 
direktivet ska samhällsomfattande tjänster 
garanteras minst fem arbetsdagar i veckan. 
Enligt samma punkt ska de samhällsomfat-
tande tjänsterna omfatta minst en insamling 
och en utdelning.  

Skyldigheten att samla in och dela ut fem 
dagar i veckan gäller i nuläget alla konces-

sionshavare. Genom den föreslagna paragra-
fen är avsikten att ändra rättsläget så att skyl-
digheten endast tillämpas på den som tillhan-
dahåller samhällsomfattande tjänster. Änd-
ringen är nödvändig eftersom det i direktivet 
ingår ett förbjud mot att ställa sådana skyl-
digheter till alla aktörer. Enligt artikel 9.2 i 
direktivet kan en skyldighet att samla in och 
dela ut fem dagar i vecka endast ställas dem 
som utsetts till tillhandahållare av samhälls-
omfattande tjänster.  

I 1 mom. föreslås en bestämmelse om 
skyldighet att samla in och dela ut fem dagar 
i veckan som i materiellt hänseende i huvud-
sak är likadan som den bestämmelse som in-
går i den gällande lagen. Enligt 4 § 3 mom. i 
den gällande lagen ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna åtminstone en insamling och 
utdelning varje arbetsdag. Dessutom före-
skrivs i 12 § 2 mom. att brevförsändelser ska 
delas ut minst varje arbetsdag. Avvikelse 
från denna regel får göras vid sådana situa-
tioner av force majeure som fastställs i be-
stämmelsen.  

Bestämmelsen föreslås bli ändrad så att in-
samling och utdelning ska ske fem vardagar i 
veckan, med undantag av söckenhelger. Pa-
ragrafen görs mer entydig genom att begrän-
sa dagarnas antal till fem. Detta motsvarar 
det nuvarande rättsläget, varför det bara är 
fråga om en precisering i ordalydelsen. Ge-
nom vardagar avses den sedvanliga arbets-
veckan, dvs. veckodagarna från måndag till 
fredag, vilket motsvarar den nuvarande tolk-
ningen. Lördagen räknas inte som vardag. 
Även omnämnandet om söckenhelger fogas 
till bestämmelse för tydlighetens skull. Om 
söckenhelger eller andra nationella lediga 
dagar infaller på en vardag, finns ingen ut-
delnings- och insamlingsskyldighet.  

Paragrafen föreslås bli preciserad i förhål-
lande till nuläget så att skyldigheten gällande 
brevförsändelser entydigt ska gälla både in-
samling och utdelning. Ändringen påverkar 
inte rättsläget, eftersom både insamling och 
utdelning nämns i 4 § 3 mom. i den gällande 
lagen om posttjänster. Omnämnandet av in-
samling behöver dock också fogas till den fö-
reslagna 17 § som motsvarar 12 § 2 mom. i 
lagen om posttjänster. 
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Med stöd av det föreslagna momentet kan 
avvikelse från skyldigheten göras bara tillfäl-
ligt vid sådan force majeure som inte har 
kunnat beaktas i postutdelningen. Exempel-
förteckningen över force majeure-situationer 
är densamma som i 12 § 2 mom. i den gäl-
lande lagen. Utöver de nämnda exemplen ska 
som force majeure även anses andra sådana 
situationer som den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster inte har kunnat und-
vika, såsom t.ex. en pandemi eller att en väg 
vid utdelningsrutten på grund av t.ex. tjälen 
eller andra motsvarande skäl tillfälligt inte är 
framkomlig. Det föreslås att bestämmelsen 
preciseras så att avvikelsen bara kunde vara 
tillfällig. Genom force majeure ska ständiga 
undantag från skyldigheten att dela ut och 
samla in fem dagar i veckan inte kunna moti-
veras. 

I 2 mom. föreslås att det ska föreskrivas att 
avsändaren ska ha möjlighet att på ett insam-
lingsställe som ligger på ett rimligt avstånd 
från bostaden lämna in brevförsändelser som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna för 
att befordras av postföretaget. Bestämmelsen 
motsvarar till sitt innehåll 4 § 3 mom. första 
satsen i den gällande lagen om posttjänster. 
Genom insamlingsställe avses brevlådor och 
andra sådana ställen där försändelser samlas 
in.  

Enligt 3 mom. ska postpaket delas ut inom 
en rimlig tid. Ankomstavi kan användas vid 
utdelningen av försändelser som ska kvitteras 
och av postpaket. Bestämmelsen motsvarar 
12 § 3 mom. i den gällande lagen om post-
tjänster. 

Genom paragrafen genomförs artikel 3.3 i 
postdirektivet. 

18 §. Undantag från insamlings- och ut-
delningsfrekvensen. I paragrafen föreslås att 
det ska föreskrivas om på vilka grunder den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster får avvika från regelbunden insam-
ling och utdelning fem dagar i veckan. Enligt 
1 mom. har den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster rätt att göra undan-
tag från den insamlings- och utdelningsfre-
kvens som föreskrivs i 17 § när det är fråga 
om hushåll som finns i svårtillgängliga skär-
gårds- eller ödemarksområden och som inte 
är belägna invid vägar som trafikeras året 

om, inklusive sådana vägar till vilka hör 
landsvägsfärjor och förbindelsebåtar som går 
minst fem dagar i veckan. 

I 13 § i den gällande lagen om posttjänster 
ingår en begränsad möjlighet att avvika från 
insamling och utdelning fem dagar i veckan. 
Med stöd av den nämnda paragrafen kan 
postföretag avvika från insamlings- och ut-
delningsfrekvensen i svårtillgängliga skär-
gårds- eller ödemarksområden, när hushållen 
inte är belägna invid vägar som kan trafike-
ras året om.  

I förslaget är avsikten att bevara tillämp-
ningsområdet för grunden för avvikelsen i 
den nuvarande formen.  

I det föreslagna 2 mom. föreskrivs en skyl-
dighet för tillhandahållaren av samhällsom-
fattande tjänster att årligen lämna Kommuni-
kationsverket en utredning om antalet hushåll 
som avses i 1 mom. och deras läge. På den 
grund som föreskrivs i 1 mom. faller för när-
varande något under 150 hushåll utanför 
femdagarsutdelningen. Anmälningsskyldig-
heten motsvarar 13 § 2 mom. i den gällande 
lagen om posttjänster. Till paragrafen ska fo-
gas en skyldighet att till Kommunikations-
verket också klarlägga var dessa hushåll är 
belägna. Genom dessa uppgifter kan Kom-
munikationsverket granska om de hushåll 
som räknas som undantagshushåll uppfyller 
kriterierna i lagen. Dessutom föreskrivs i 
momentet ett maximiantal för de hushåll som 
omfattas av undantaget till 300 hushåll, lik-
som nu. Kommunikationsverket ska vid be-
hov avgöra vilka hushåll som omfattas av det 
undantag som gjorts från insamlings- och ut-
delningstätheten. 

Enligt 3 mom. ska insamling och utdelning 
av de hushålls brevförsändelser som avses i 1 
mom. ske åtminstone en gång i veckan. Den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
thänster ska utan dröjsmål underrätta adres-
saten om postpaket samt försändelser från en 
myndighet. Meddelandet ska göras dock se-
nast den tredje dagen från försändelsens an-
komst, om adressaten är anträffbar per tele-
fon, elektronisk post eller på något annat sätt. 
Momentet motsvarar delvis vad som före-
skrivs i 13 § 1 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster. I bestämmelsen föreslås några 
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ändringar i ordalydelsen, vika inte påverkar 
bestämmelsens sakinnehåll. 

Det är sannolikt möjligt att utveckla tjäns-
terna för de hushåll till vilka försändelser inte 
delas ut fem dagar i veckan med hjälp av 
elektronisk kommunikation. Utdelningen en 
dag i veckan kan kompletteras t.ex. genom 
att förmedla brevförsändelserna övriga dagar 
i elektronisk form till adressaterna. Ett sådant 
arrangemang kräver alltid samtycke av 
adressaten. Adressaten kan också frivilligt 
komma överens med postföretaget om ge-
nomförandet av utdelning fem dagar i veckan 
till någon del i elektronisk form. Den som 
tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
kan sålunda använda elektronisk kommuni-
kation med stöd av sitt samtycke som ett ut-
delningssätt även i sådana hushåll, som om-
fattas av femdagarsutdelningen men som 
med tanke på utdelningen är belägna på om-
råden som är mycket svårtillgängliga. 

Genom paragrafen genomförs artikel 3.3 i 
postdirektivet. 

19 §. Kvalitetsnorm för samhällsomfattan-
de tjänster. I den föreslagna paragrafen för-
skrivs om en kvalitetsnorm genom vilken be-
fordringstider för standardbrev som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna fastställs. En-
ligt 1 mom. ska inhemska brevförsändelser 
som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
och som har lämnats in för att bli förmedlade 
av den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster och delas ut den andra varda-
gen räknat från inlämningsdagen och för vil-
ka gällande avgift har betalats, delas ut så att 
minst 95 procent av försändelserna är fram-
me senast den andra vardagen räknat från in-
lämningsdagen och minst 98 procent senast 
den tredje vardagen. Den kvalitetsnorm som 
ställs i momentet gäller således sådana brev-
försändelser som ska levereras senast den 
andra vardagen efter avlämningsdagen. 

Tillhandahållande av de brevtjänster som 
avses i 1 mom. utgör minimiskyldigheten för 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster. Detta följer av den hänvisning som 
ingår i 15 § 1 mom. 1 punkten i den före-
slagna lagen. Enligt punkten i fråga ska bland 
inrikes brevförsändelser tillhandahållas åt-
minstone en sådan brevprodukt på vilken 
kvalitetsnormen för samhällsomfattande 

tjänster som fastställs nedan i 19 § tillämpas. 
Således ska tillhandahållaren av samhällsom-
fattande tjänster åtminstone tillhandahålla 
brev enligt 1 mom. 

I 5 § i den gällande lagen om posttjänster 
ingår en kvalitetsstandard för brevförsändel-
ser som är avsedda att bli utdelade följande 
arbetsdag. Nu föreslås att kvalitetsnormen 
ska gälla brev med en längre befordringstid, 
vilket ska utgöra standardbrevet inom de 
samhällsomfattande tjänsterna. Ändringen av 
kvalitetsnormen möjliggör att behandlings-
processen för brevförsändelser kan justeras i 
enlighet med de brev som ska levereras över 
två nätter. Detta åter öppnar möjligheter för 
en omfattande sammanslagning av tidningar-
nas tidiga utdelning och brevpostens dagsut-
delning till ett enda utdelningstillfälle på 
morgonen. Genom sammanslagning av ut-
delningarna åter uppnås betydande kostnads-
inbesparingar, vilket bidrar till att trygga de 
samhällsomfattande tjänsterna. Om brev fort-
farande borde befordras i princip den följan-
de dagen skulle de inte hinna levereras i den 
sammanslagna utdelningen utan att det natt-
liga sorteringsarbetet skulle öka. Detta åter 
skulle medföra betydande kostnader och 
skulle omintetgöra sammanslagningen. 

Det är motiverat att kvalitetsnormen ska 
ställas för brev som levereras över två nätter 
också därför att behov av att använda brev 
som levereras över en natt håller på att mins-
ka. Elektroniska medel finns tillgängliga och 
används allt mer i sådana situationer som 
kräver snabb kommunikation. Bl.a. fakture-
ring håller med ökande hastighet på att bli 
elektronisk. 

Kvalitetsnormen föreslås bli ställd på en 
hög nivå. Av de brevförsändelser som läm-
nats för befordran över två nätter ska minst 
95 procent levereras senast den andra varda-
gen efter avlämningsdagen och minst 98 pro-
cent senast den tredje vardagen. Genom en 
sådan kvalitetsnorm säkerställs det att brev-
försändelserna levereras inom den utlovade 
tiden. Tillsyn över och rapportering om be-
fordringstider sker fortfarande på samma sätt 
som med stöd av den gällande lagen. Vid till-
synen över om kvalitetsnormen uppfylls be-
aktas inte sådan fördröjning som beror på i 
17 § avsedd tillfällig force majeure eller i 18 
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§ avsedd bestående avvikelse i utdelningen. 
En sådan förlängning av befordringstiden 
påverkar inte kvalitetsnormen negativt. 

Skyldigheten att ställa en kvalitetsnorm för 
befordringstiden grundar sig på postdirekti-
vet. I artikel 17 i direktivet förutsätts att med-
lemsstaterna ställer kvalitetsnormer för inri-
kes post. Medlemsstaterna får själva bedöma 
en hurdan kvalitetsnorm de ställer för inrikes 
försändelser. Kvalitetsnormerna begränsas 
endast så att i bilaga II till direktivet fastställs 
de normer som ska iakttas vid gränsöverskri-
dande utrikespost inom Europeiska gemen-
skapen. Dessa normer kan uppfyllas också då 
brevets befordringstid ändras i enlighet med 
vad som föreslås. 

I 2 mom. föreskrivs om normerna för 
gränsöverskridande utrikespost inom gemen-
skapen i enlighet med bilagan till det nämnda 
direktivet. Enligt momentet ska gränsöver-
skridande post inom Europeiska unionen de-
las ut så att minst 85 procent av försändelser-
na är framme den tredje dagen räknat från in-
lämningsdagen och 97 procent av försändel-
serna är framme på den femte dagen räknat 
från inlämningsdagen. Den som tillhandahål-
ler samhällsomfattande tjänster ska iaktta 
unionens interna kvalitetsnormer för gräns-
överskridande post både i fråga om hela uni-
onens post och i fråga om posten mellan två 
av unionens medlemsstater. Momentet mot-
svarar 5 § 2 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster. 

Genom paragrafen genomförs delvis artikel 
17 och bilaga II i postdirektivet. 

20 §. Säkerställande av språkliga rättighe-
ter. I paragrafen föreslås att det ska föreskri-
vas om skyldigheten för tillhandahållare av 
samhällsomfattande tjänster att säkerställa de 
språkliga rättigheterna. Genom säkerställan-
det av språkliga rättigheter avses skyldighet 
att tillhandahålla tjänster på finska och 
svenska i enlighet med vad som bestäms i 
språklagen (423/2003). Även den samisk-
språkiga befolkningens behov ska beaktas 
enligt vad som föreskrivs i samiska språkla-
gen (1086/2003).  

Med stöd av paragrafen gäller skyldigheten 
att tillhandahålla tjänster på olika språk både 
tillhandahållaren av samhällsomfattande 
tjänster och de företag, som med stöd av av-

tal tillhandahåller dess tjänster till kunder. 
Sålunda är samma skyldigheter tillämpliga 
på ombudsposter som på andra verksamhets-
ställen av den som tillhandahåller samhälls-
omfattande tjänster. På grund av sakens vikt 
föreslås en uttrycklig bestämmelse om saken 
i lagen, såsom också var fallet i den gällande 
lagen om posttjänster. 

Den föreslagna bestämmelse skiljer sig från 
den gällande lagen om posttjänster så att de 
skyldigheter som följer av språklagen endast 
åläggs tillhandahållaren av samhällsomfat-
tande tjänster. Utgångspunkten i propositio-
nen är att trygga utbudet av posttjänsternas 
bastjänster genom de samhällsomfattande 
tjänsterna. Genom att ålägga en skyldighet 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
ger myndigheten ett postföretag i uppdrag att 
tillhandahålla posttjänster. På grund av skyl-
digheten att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster är det motiverat att företaget ock-
så har skyldigheter som hänför sig till språk-
lig service. Andra postföretag behöver inte 
åläggas sådana skyldigheter, eftersom myn-
digheten inte har uppdragit dem att sköta 
dem.  

Bestämmelsen motsvarar delvis 15 § 2 
mom. i den gällande lagen om posttjänster. I 
den nämnda bestämmelsen i lagen om post-
tjänster hänvisas till vad som föreskrivs om 
myndigheternas skyldigheter i språklagen 
och i lagen om användning av samiska hos 
myndigheter. Den föreslagna bestämmelsen 
innehåller ingen hänvisning till myndigheter-
nas skyldigheter, utan till språklagen i all-
mänhet, varvid skyldigheterna bestäms enligt 
vad som föreskrivs i språklagen. I språklagen 
säkerställs rättigheterna för den finsk- och 
svenskspråkiga befolkningen i enlighet med 
vad som krävs i grundlagen, varvid tillämp-
ningen av den ska anses vara tillräcklig för 
att säkerställa språkliga rättigheter också i 
fråga om posttjänster.  

Språklagen innehåller uttryckliga bestäm-
melser om skyldigheter för olika typ av tjäns-
televerantörer.  Enligt den föreslagna be-
stämmelsen tillämpas på tillhandahållare av 
de samhällsomfattande tjänsterna antingen 
bestämmelserna i de nämnda lagarna om 
språklig service vid affärsverk samt statliga 
och kommunala bolag eller om enskildas 
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skyldighet att ge språklig service. Den till-
lämpliga bestämmelsen bestäms enligt den 
bolagsform som tillhandahållaren av de sam-
hällsomfattande tjänsterna har.  

I 24 § i språklagen föreskrivs om språklig 
service vid affärsverk samt statliga och 
kommunala bolag. Enligt motiveringarna till 
bestämmelsen ska det fästas uppmärksamhet 
vid hur betydande verksamhet det är fråga 
om sett ur allmänhetens synvinkel. Enligt 
motiveringen ska det också bedömas vad 
som rimligen kan krävas av bolaget. Vidare 
ska uppmärksamhet fästas vid om bolaget i 
fråga om den aktuella tjänsten verkar utifrån 
en monopolställning eller dominerande 
marknadsställning eller om motsvarande 
tjänster tillhandahålls av flera aktörer på 
konkurrensutsatta marknader. 

I 25 § i språklagen föreskrivs om enskildas 
skyldighet att ge språklig service. Enligt mo-
tiveringen till språklagen ska, när det all-
männa överför uppgifter på enskilda, genom 
bestämmelser som införs i speciallagstiftning 
tillses att de myndighetsuppgifter som hör till 
basservicen fortfarande sköts på båda natio-
nalspråken. Som exempel på detta nämns 
bl.a. posten. Utgångspunkten i språklagen är 
att en privat företagare ska ge i lagen förut-
satt språklig service när företagaren ger ser-
vice på uppdrag av en myndighet. Myndighe-
ten ska också säkerställa att adressaten av 
uppdraget förbinder sig att ge i språklagen 
förutsatt språklig service, om inte den före-
skrivna servicenivån kan upprätthållas på an-
nat sätt. Med stöd av den föreslagna 9 § 3 
mom. kan ett villkor som avses i språklagen 
införas i en koncession. 

Bestämmelserna i 17 och 18 § i samiska 
språklagen motsvarar 24 och 25 § i språkla-
gen. Enligt motiveringen till 17 § i samiska 
språklagen behöver affärsverk och statligt el-
ler kommunalt ägda bolag inte använda sa-
miska i sin verksamhet om verksamheten till 
sin art är sådan att affärsverket eller bolaget 
inte tillhandahåller egentlig service för all-
mänheten eller det enligt en helhetsbedöm-
ning vore orimligt mot bolaget att kräva att 
samiska används. 

Om skyldigheten att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster har ålagts mer än ett 
företag, ska alla tillhandahållare av samhälls-

omfattande tjänster i princip trygga den 
språkliga servicen på samma nivå. Myndig-
heten ska då se till att företaget vid behov 
åläggs en sådan skyldighet. 

Bestämmelsen stämmer överens med arti-
kel 9.2 och 9.3 i postdirektivet. 

21 §. Delgivningsförfaranden. I paragrafen 
föreslås att det föreskrivs att tillhandahålla-
ren av samhällsomfattande tjänster ska se till 
att i lag föreskrivna delgivningsförfaranden 
kan användas i hela landet. Paragrafen mot-
svarar 29 § 3 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster. 

Paragrafen stämmer överens med artikel 8 i 
postdirektivet. 
 
4 kap. Skyldighet att tillhandahålla samhälls-

omfattande tjänster 

22 §. Utvärdering av marknaden. Enligt 
den föreslagna paragrafen ska kommunika-
tionsverket regelbundet utvärdera marknaden 
för brev- och pakettjänster. Utbudet av tjäns-
ter på olika håll i landet ska då utredas så att 
Kommunikationsverket kan bedöma behovet 
av att ålägga skyldighet att tillhandahålla 
samhällsofattande tjänster. Pä basis vav utär-
deringen ska Kommunikationsverket besluta 
om det för tryggande av de samhällsomfat-
tande tjänsterna är nödvändigt att ålägga 
skyldigheter att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster. Marknaden ska bedömas 
regelbundet. Härmed avses i bestämmelsen 
att bedömningen ska vara återkommande, ef-
tersom också behovet av en skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
ska bedömas upprepade gånger. Det är inte 
ändamålsenligt att fastställa en fast frekvens 
för bedömningarna eftersom marknadsläget 
kan variera varför intervallerna för bedöm-
ningen ska kunna varieras. 

Utvärderingen av marknaden ska vara så-
dan att den kan ligga som grund för Kommu-
nikationsverkets beslut om åläggande av 
skyldigheter att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster. Föremålet för utvärdering är 
marknaden för brev- och pakettjänster. Efter-
som marknaden bedöms för att granska åläg-
gandet av skyldigheter att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster, är det motiverat 
att i utvärderingen koncentrera sig på tjänster 
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som av företag tillhandahålls konsumenter 
samt små och medelstora företag. Marknaden 
ska utvärderas med en sådan exakthet att 
Kommunikationsverket på basis av utvärde-
ringen kan konstatera om t.ex. utbudet av 
samhällsomfattande tjänster i fråga om inri-
kes brev- eller pakettjänster är tryggat så som 
det föreskrivs nedan i 23 §. Således ska fak-
torer enligt 23 § beaktas vid utarbetandet av 
marknadsutvärderingen. 

Marknadsutvärderingen ska göras region-
vis, eftersom en granskning av hela landet 
inte skulle ge en verklig bild av utbudet av 
tjänster. Myndigheten ska avgränsa det 
granskade området på ett ändamålsenligt sätt 
med tanke på hurdana områden skyldigheten 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
i princip kan gälla. I utvärderingen ska 
granskas särskilt marknaden för brev- och 
pakettjänster, eftersom dessa tjänster motsva-
rar helt olika behov. Till sina utgångspunkter 
är de också mycket olika. På brevmarknaden 
har det hittills inte förekommit konkurrens, 
när igen konkurrensen på paketmarknaden är 
verklig och det finns flera företag som till-
handahåller tjänster. I granskningen ska be-
aktas alla företag som tillhandahåller motsva-
rande tjänster. Den får således inte begränsas 
enbart till koncessionshavare. 

Marknaden ska utvärderas genom att utreda 
utbudet av tjänster och produkter på olika 
områden, eftersom skyldigheten att tillhan-
dahålla samhällsomfattande kan åläggas för 
enskilda tjänster och enskilda områden. Ut-
budet kan variera mellan olika områden och 
mellan olika produkter. Man kan förutse t.ex. 
att det i de största städerna kommer att finnas 
ett mera komplett utbud av tjänster än i gles-
bygden och att det i de största städerna 
kommer att finnas flera tillhandahållare av 
tjänster. I granskningen ska också utredas om 
de produkter som tillhandahålls verkligen är 
avsedda för konsumenter. I den paketmark-
nadsundersökning som man låtit utföra som 
bakgrundsmaterial i lagberedningen upptäck-
tes bl.a. att många tjänster i princip kan vara 
tillgängliga för konsumenter, men i praktiken 
tillhandahålls de på sådana villkor som i be-
tydande grad gynnar företag. Tjänster kan så-
ledes tillhandahållas för konsumenter t.ex. 
till så höga priser att det inte lönar sig för 

konsumenterna att använda dem. Vid utvär-
deringen av marknaden ska uppmärksamhet 
fästs också vid hur permanent tjänster till-
handahålls. T.ex. tjänster som tillhandahålls 
sporadiskt eller tillfälligt kan inte anses mot-
svara samhällsomfattande tjänster. 

Utöver tjänsternas egenskaper ska också 
granskas om det i utbudet av tjänster före-
kommer konkurrens. Det ska således utredas 
hur många företag det finns som tillhandahål-
ler alternativa tjänster. Företag som tillhan-
dahåller tjänster ska granskas så att de kan 
utvärderas t.ex. i fråga om huruvida de de 
facto konkurrerar sinsemellan. En faktisk 
konkurrenssituation föreligger t.ex. inte om 
tillhandahållarna av tjänster är två företag 
som hör till samma koncern. 

Granskningen av produkter och tjänster ska 
delas upp så att den är ändamålsenlig då det 
bedöms om de samhällsomfattande tjänsterna 
ska anses vara tryggade. T.ex. vid gransk-
ningen av brevmarknaden är det sannolikt 
inte ändamålsenligt att dela upp brev i enlig-
het med deras befordringstid, utan brevpro-
dukter kan granskas som en enda helhet. Ef-
tersom det som samhällsomfattande tjänster 
åtminstone ska tillhandahållas brev som leve-
reras över två nätter, ska dock produkter som 
är jämförbara med brev som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna till sin beford-
ringstid vara minst sådana. Det väsentliga i 
granskningen är att produkterna och tjänster-
na bedöms enligt huruvida de kan anses vara 
alternativa sinsemellan. Produkter och tjäns-
ter kan anses motsvara varandra om de är så-
dana att de kan anses ersätta varandra. 

Utvärderingen av marknaden ska utföras 
regelbundet, eftersom marknaden för post-
tjänster utvecklas hela tiden. I efterfrågan av 
tjänster kan det t.ex. ske även snabba änd-
ringar, om allt fler övergår till att använda 
elektroniska tjänster. Det kan antas att detta 
också återspeglas på utbudet av tjänster. En-
ligt förslaget ska tjänsterna utvärderas med 
regelbundna mellanrum. Mellanrummen be-
höver dock inte alltid vara lika långa. T.ex. i 
början av tillämpningen av lagen kan det fin-
nas behov av att utvärdera marknaden mer 
frekvent för att följa upp hur konkurrenssitu-
ationen och tillgången av tjänster utvecklas. I 
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en mera etablerad situation kan utvärdering-
en göras mera sällan. 

 Kommunikationsverket ska på basis av ut-
värderingen av marknaden pröva om det för 
något område eller några tjänster eller pro-
dukter finns behov att ålägga skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 
Enligt 6 § 4 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster ålägger statsrådet skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i 
koncessionen. Koncession kan med stöd av 8 
§ i lagen om posttjänster beviljas för högst 
tio år. 

Utvärderingen av marknaden utförs inte 
som ett förvaltningsbeslut, varför det inte kan 
överklagas. Däremot fattar Kommunika-
tionsverket ett förvaltningsbeslut som grun-
dar sig på utvärderingen av marknaden då 
verket ålägger en skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Utvärderingen 
av marknaden blir således föremål för över-
klagande i det skede då det söks ändring i be-
slutet att ålägga skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Då marknaden 
utvärderas ska principerna i förvaltningsla-
gen tillämpa om hörande av parterna och om 
reserverande av möjlighet att påverka. 

Enligt 2 mom. ska Kommunikationsverket 
följa upp tillhandahållandet av tjänster och de 
faktorer som påverkar den i 23 § avsedda 
nödvändigheten att ålägga en skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
både genom en i denna paragraf avsedd ut-
värdering av marknaden och genom att följa 
marknaden mellan utvärderingarna. Utvärde-
ringen av marknaden ska enligt 1 mom. göras 
regelbundet. Marknaden för samhällsomfat-
tande tjänster ska dock följas också under pe-
rioden mellan utvärderingarna. Särskilt vik-
tigt är detta om skyldigheten att tillhandahål-
la samhällsomfattande tjänster inte har ålagts 
för ett visst område eller för vissa tjänster. 
Kommunikationsverket ska genom övervak-
ning säkerställa att det inte uppstår en situa-
tion där inga samhällsomfattande tjänster 
tillhandahålls. Om Kommunikationsverket 
upptäcker att samhällsomfattande tjänster 
inte längre tillhandahålls till någon del ska 
verket ingripa och ålägga en skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 

Utvärderingen av marknaden ska utföras 
regelbundet och vissa kriterier för utvärde-
ringen föreskrivs i lag. För uppföljningen 
under perioden mellan utvärderingarna ställs 
däremot inga särskilda krav. Av syftet för ut-
värderingen följer att den ska göras på ett sätt 
som uppdagar möjliga störningar eller vä-
sentliga brister i utbudet av tjänster. Om 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster helt eller delvis inte har 
ålagts, ska övervakningen inriktas på alla de 
tillhandahållare av posttjänster som vid ut-
värderingen av marknaden har ansetts till-
handahålla tjänster som ersätter varandra. 

Genom paragrafen genomförs delvis artikel 
4.2 och artikel 22.2 i postdirektivet. 

23 §. Åläggande av skyldighet att tillhan-
dahålla samhällsomfattande tjänster. I para-
grafen föreslås en bestämmelse om när och 
hur skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster ska åläggas. Enligt 1 
mom. ska Kommunikationsverket genom sitt 
beslut ålägga ett eller flera postföretag skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster om utvärderingen av marknaden vi-
sar det vara nödvändigt för tryggande av de 
samhällsomfattande tjänsterna. Skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
kan endast åläggas postföretag. Eftersom 
bara de företag behöver koncession i den fö-
reslagna lagen som tillhandahåller brevtjäns-
ter, kan också skyldighet att tillhandahålla 
pakettjänster endast åläggas ett sådant före-
tag. En sådan begränsning är motiverad där-
för att endast sådana pakettjänster som ingår 
i de samhällsomfattande tjänsterna hör till 
området för lagens tillämpningsområde. La-
gen tillämpas inte på andra företag som till-
handahåller pakettjänster. Tidsmässigt be-
gränsas skyldigheten att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster av hur länge företa-
gets koncession är i kraft. Skyldigheten att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
kan åläggas högst till dess som företagets 
koncession är i kraft. 

Skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster ska åläggas då när det är 
nödvändigt för tryggande av de samhällsom-
fattande tjänsterna. Nedan i 2 mom. före-
skrivs närmare om när de samhällsomfattan-
de tjänsterna ska anses vara tryggade. Skyl-
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dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster kan åläggas ett eller flera postföretag, 
men överlappande skyldigheter till olika fö-
retag får inte åläggas. Utnämnandet av det 
företag som ska tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster begränsar inte andra företags 
rätt att konkurrera på samma område om till-
handahållande av samma samhällsomfattan-
de tjänster. Det företag som ålagts skyldighet 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
får således inte ensamrätt till tillhandahållan-
de av samhällsomfattande tjänster, utan ge-
nom att ålägga skyldigheten eftersträvas en-
dast tryggande av ett visst basutbud på mark-
naden för posttjänster. Kommunikationsver-
ket ålägger skyldigheten eller beslutar om att 
inte ålägga en sådan skyldighet genom ett 
överklagbart förvaltningsbeslut. Principerna i 
förvaltningslagen (434/2003) gäller således 
också beslutsfattandet. Prövningen grundar 
sig på en utvärdering av marknaden enligt 22 
§, dvs. den görs på basis av det verkliga 
marknadsläget. 

Åläggandet av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster föreslås bli gjord 
separat från förfarandet för beviljande av 
koncession, eftersom det verkliga behovet av 
skyldigheten på detta sätt bättre kan redas ut. 
Postdirektivet har ändrats så att det är möjligt 
att inte förordna en tillhandahållare av sam-
hällsomfattande tjänster, om tjänster tillhan-
dahålls så att konkurrensen kan anses fungera 
och utbudet av samhällsomfattande tjänster 
kan anses vara tryggat. Tidigare var utgångs-
punkten i direktivet att en tillhandahållare av 
samhällsomfattande tjänster alltid ska för-
ordnas. Den nya möjligheten beaktas i pro-
positionen så att marknaden bedöms regel-
bundet och besluten baseras på utredningen. 
Beslutet att ålägga skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster och utvär-
deringen av marknaden ska enligt förslaget 
göras av Kommunikationsverket, eftersom 
verket är den myndighet som utövar tillsynen 
över lagen om posttjänster, är den som utför 
marknadsutvärderingarna och ålägger skyl-
digheter till företag med avsevärd marknads-
kraft inom området för kommunikations-
marknaden. 

I 1 mom. föreskrivs dessutom att beslutet 
att ålägga skyldighet ska grunda sig på prin-

ciperna för öppenhet, proportionalitet och 
icke-diskriminering. Besluten ska således gö-
ras så att grunderna för åläggandet av skyl-
digheten fastställs så öppet för insyn och ex-
akt som möjligt och så att de kan tillämpas 
på samma sätt på alla postföretag. Skyldighe-
terna ska också åläggas så att de är i rätt pro-
portion till målsättningen. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om när 
de samhällsomfattande tjänsterna ska anses 
vara tryggade. Om de samhällsomfattande 
tjänsterna visar sig vara helt eller delvis tryg-
gade på något av de granskade områdena, är 
det inte nödvändigt att ålägga skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 
De samhällsomfattande tjänsterna kan vara 
delvis tryggade, om några av de tjänster som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna till-
handahålls tillräckligt men inte andra. För att 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster ska kunna anses vara tryg-
gad ska alla förutsättningar i paragrafen upp-
fyllas.  

Enligt punkt 1 ska de samhällsomfattande 
tjänsterna anses vara tryggade om tjänster 
finns tillgängliga för alla användare på ett 
övergripande sätt. Genom övergripande sätt 
avses att tjänster finns tillgängliga överallt på 
det område som granskningen gäller. Bara 
sådana tjänster kan anses finnas tillgängliga 
på ett övergripande sätt som finns tillgängli-
ga för användarna i medeltal på ett rimligt 
avstånd från deras stadigvarande bostad. 
Rimligt avstånd ska bedömas enligt desam-
ma kriterier som avståndet rimlighet till 
verksamhetsstället. Därför ska bl.a. det beak-
tas att rimliga avstånd i tätorter och i gles-
bygden oundvikligen är olika. Avstånden i 
glesbygden är typiskt längre än i tätorter, var-
för detta också på ett motiverat sätt kan åter-
speglas i utbudet av tjänster.  

Enligt kriteriet i punkt 1 ska tjänster finnas 
tillgängliga för alla användare. Möjligheten 
att använda tjänsterna ska vara faktisk. 
Tjänsterna är inte faktiskt tillgängliga till alla 
användare om de inte är tillgängliga t.ex. för 
specialgrupper. 

Enligt punkt 2 är en förutsättning att de 
tjänster som tillhandahålls är rimliga till sina 
priser och de tillhandahålls på rimliga och 
jämlika villkor. Det är nödvändigt att granska 
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rimligheten av priset och andra villkor som 
en faktor, eftersom de har en stor faktisk in-
verkan på om konsumenterna kan använda de 
tjänster som tillhandahålls. Enligt den paket-
tjänstundersökning som postarbetsgruppen 
låtit utföra är en del av de tjänster som till-
handahålls kunder sådana vars priser och 
andra villkor de facto utestänger konsumen-
terna från kretsen av tjänstens användare. För 
konsumenter kan ett hinder för användandet 
av tjänsten vara t.ex. det att det pris som er-
bjuds konsumenterna är påfallande högt eller 
att användandet av tjänsten kräver använd-
ning av sådana dataprogram som är avsedda 
för masspostningar. 

Prisets rimlighet kan åter bedömas bl.a. ge-
nom att jämföra de tjänster som tillhanda-
hålls konsumenter sinsemellan och genom en 
sådan jämförelse fastställa vilket pris som 
ska kunna anses vara rimligt. Om inte lika-
dana tjänster finns tillgängliga kan motsva-
rande produkter användas som jämförelseob-
jekt. Bedömningen av rimligheten vid över-
vakningen av prissättningen hos tillhandahål-
laren av de samhällsomfattande tjänsterna är 
tydligare i samband med principen om kost-
nadsorienterade priser. I bedömningen med 
stöd av detta moment behöver inte tjänster-
nas kostnader utredas.  

Med stöd av punkt 3 förutsätts att det på 
området finns sinsemellan konkurrerande fö-
retag som tillhandahåller motsvarande tjäns-
ter och som uppfyller de i 24 § avsedda vill-
koren för postföretag. De samhällsomfattan-
de tjänsterna kan anses vara tryggade endast 
om flera företag tillhandahåller tjänster som 
hör till dem. I nuläget finns det t.ex. bara en 
tillhandahållare av brevtjänster men trots det-
ta kan situationen inte karaktäriseras som 
orimlig för konsumenterna. Företaget i fråga 
har dock ålagts skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster, genom vilket 
det har säkerställts att det alltid finns tjänster 
tillgängliga för konsumenter. För att ett be-
hov att ålägga skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster inte ska förelig-
ga ska man kunna försäkra sig om att utbudet 
av tjänster tryggas genom inbördes konkur-
rens mellan företagen.  Tre företag kan i 
princip anses vara ett tillräckligt antal. En 
marknad som består av två konkurrerande 

tillhandahållare av tjänster tryggar inte nöd-
vändigtvis ännu att tjänsternas prisbildning 
och villkor är rimliga ur konsumentens syn-
vinkel. Detta s.k. trenätskriterium har Kom-
munikationsverket använt i sina beslut om 
samhällsomfattande tjänster i enlighet med 
kommunikationsmarknadslagen. Principen i 
kriteriet lämpar sig också som utgångspunkt 
för bedömningen av posttjänster. Företagen 
ska också vara sådana som uppfyller de vill-
kor som fastställs i 24 § för åläggande av 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster. 

Kommunikationsverket kan låta bli att för-
ordna skyldigheten helt eller delvis endast 
om alla villkor i 2 mom. uppfylls. De sam-
hällsomfattande tjänsterna kan inte endast på 
den grund anses vara tryggade att tjänster 
tillhandahålls av flera företag. 

Enligt 3 mom. ska Kommunikationsverket 
vid åläggandet av skyldighet att tillhandahål-
la samhällsomfattande tjänster fastställa hur-
dana i 15 § avsedda tjänsterna ska tillhanda-
hållas och vilket område tjänsterna ska till-
handahållas. Skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster kan åläggas ett 
eller flera postföretag. I sin mest omfattande 
form kan skyldigheten gälla alla tjänster som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och 
hela landet. Skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster kan dock också 
åläggas så att olika postföretag svarar för oli-
ka delar av de samhällsomfattande tjänsterna. 
En skyldighet som gäller brevförsändelser 
och postverksamhetsställen kan t.ex. åläggas 
ett företag och en skyldighet som gäller pa-
ketförsändelser till ett annat företag.  

Olika postföretag kan också åläggas att 
svara för tillhandahållande av de samhälls-
omfattande tjänsterna eller en del av dem på 
ett visst geografiskt område. T.ex. om utbu-
det av tjänster fördelar sig jämnt regionalt för 
någon av de produkter som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna kan detta beaktas 
vid åläggandet av skyldigheten. Området för 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster ska fastställas på ett sätt som 
myndigheten anser vara ändamålsenligt. Man 
kan anta att det inte är meningsfullt att ålägga 
skyldigheten mycket splittrat, t.ex. för varje 
kommun. Naturliga områden kunde t.ex. 
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ekonomiska områden vara, eftersom de cent-
ra där man uträttar ärenden på området beak-
tas då de fastställs. 

I 4 mom. begränsas åläggande av skyldig-
heter till olika postföretag. Enligt momentet 
får Kommunikationsverket inte ålägga olika 
tillhandahållare av samhällsomfattande tjäns-
ter överlappande skyldigheter. Med detta av-
ses att bara ett företag ska vara skyldigt att 
tillhandahålla en viss produkt eller tjänst på 
ett visst område. T.ex. inom huvudstadsregi-
onen får det bara finnas en tillhandahållare 
av samhällsomfattande tjänster som är skyl-
dig att tillhandahålla brevtjänster. Alla övriga 
aktörer ska kunna verka utan skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I 
detta hänseende gäller den reglering som 
gäller alla aktörer deras brevtjänster men inte 
den reglering som gäller tillhandahållaren av 
samhällsomfattande tjänster.  

Enligt 4 mom. får det genom beslut om 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster inte heller åläggas överlappan-
de skyldigheter med bestämmelserna i denna 
lag eller med bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den, annan lagstiftning eller fö-
retagets koncessionsvillkor. I momentet av-
gränsas hurdana skyldigheter Kommunika-
tionsverket får ålägga i sitt beslut om skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster i förhållande till den övriga lagstift-
ningen. Med stöd av momentet får Kommu-
nikationsverket inte upprepa sådana skyldig-
heter i beslutet om att ålägga skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
som är tillämpliga på postföretaget antingen 
med stöd av den branschspecifika lagstift-
ningen eller med stöd av annan lagstiftning. 
Lagstiftning som gäller postföretag är för det 
första denna lag och den reglering på lägre 
nivå som utfärdats med stöd av den. Utöver 
dessa ingår lagstiftning som gäller postverk-
samhet t.ex. i strafflagen. Även i annan än i 
den branschspecifika lagstiftningen ingår 
skyldigheter som postföretag i likhet med 
andra företag ska iaktta. Sådana skyldigheter 
ingår t.ex. i bolagslagstiftningen. Konces-
sionsbeslutet är däremot ett instrument som 
innehåller villkor gällande koncessionshava-
ren. Avsikten är inte att skapa överlappande 
villkor genom koncessionen och beslutet att 

ålägga skyldighet att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster. Momentet behövs för att 
koncessionen enligt artikel 9.2 i direktivet 
inte får leda till uppkomsten av överlappande 
villkor som är tillämpliga på företag med 
stöd av annan än den branschspecifika natio-
nella lagstiftningen. 

Genom paragrafen genomförs artikel 4 och 
artikel 22.2 i postdirektivet och den stämmer 
överens med artikel 9.2 och 9.3 i direktivet.  

24 §. Förutsättningarna för åläggande av 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster. Enligt 1 mom. kan skyldighet 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
åläggas ett postföretag som uppfyller de i 6 § 
avsedda förutsättningarna för beviljande av 
koncession. Enligt 2 § i lagförslaget avses 
med postföretag en koncessionshavare enligt 
3 §. Därför får skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster endast åläggas 
sådana företag som har koncession för till-
handahållande av brevtjänster.  

Även vid åläggandet av skyldigheten att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
ska det granskas att företaget uppfyller vissa 
ekonomiska och funktionella grundförutsätt-
ningar. I bestämmelsen hänvisas till 6 §, dvs. 
förutsättningarna är desamma som de som 
ställs för koncessionshavarna. De gäller eko-
nomiska resurser, förmåga att iaktta bestäm-
melser och föreskrifter som gäller postverk-
samhet, förmåga till regelbunden verksamhet 
och nationell säkerhet. Kommunikationsver-
ket ska före åläggandet av skyldighet att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster 
granska att förutsättningarna uppfylls. Förut-
sättningarna behöver inte granskas separat 
om aktören just har beviljats koncession. Ge-
nom bedömningen av förutsättningarna 
skyddas också den som skyldigheten att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster 
åläggs, eftersom myndigheten inte då kan 
ålägga ett till sin ekonomiska grund mycket 
svagt företag sådana skyldigheter som det 
inte kan uppfylla.   

I momentet föreskrivs vidare att ett postfö-
retag kan åläggas att tillhandahålla både så-
dana tjänster som dess koncession omfattar 
och pakettjänster som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna. Bestämmelsen är ny och 
nödvändig på grund av den nya definitionen 
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av koncessionspliktig verksamhet. Bestäm-
melsen är nödvändig också för att skyldighe-
ten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster inte längre åläggs i koncessionen. 
Enligt den gällande lagstiftningen hör till den 
koncessionspliktiga verksamheten också de 
paket som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna. I den föreslagna regleringen får ett 
företag som bedriver koncessionspliktig 
verksamhet tillhandahålla pakettjänster, men 
de är inte längre koncessionspliktiga. I områ-
det för de samhällsomfattande tjänsterna in-
går dock också de pakettjänster som definie-
ras i 15 §, varför det är nödvändigt att kunna 
ålägga ett postföretag som tillhandahåller 
dem också skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster i fråga om paket-
tjänster. 

Enligt 2 mom. ska skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster åläggas det 
postföretag som har de bästa förutsättningar-
na för det. Om flera postföretag är verksam-
ma inom det område som granskas ska en 
jämförelse genomföras mellan dem vid valet 
av företag som ska tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster. I jämförelsen rangordnas 
de postföretag som verkar på alla geografiska 
områden. I jämförelsen ska uppmärksamhet 
fästas vid postföretagets ekonomiska resurser 
och verksamhetsmodeller. Kommunikations-
verket ska bedöma hur postföretaget ska 
kunna uppfylla de krav som ställs i 3 mom. 
för tillhandahållandet av tjänster. I jämförel-
sen ska således granskas bl.a. det hur väl fö-
retaget skulle kunna uppfylla t.ex. de krav 
som gäller utdelning och insamling. Även 
den geografiska räckvidden är viktig för till-
gången till posttjänster. Eftersom de be-
stämmelser som gäller samhällsomfattande 
tjänster uttryckligen ska trygga konsumen-
ternas och småföretagens tjänster, ska 
granskningen ta deras behov som utgångs-
punkt. Mellan jämnstarka företag kan även 
det ha betydelse om företaget självt är villigt 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjäns-
ter. Förfarandet ska till denna del regleras på 
ett sätt som motsvarar 59 § i kommunika-
tionsmarknadslagen. 

I 3 mom. föreskrivs om en exceptionell 
möjlighet att ålägga skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster för ett an-

nat område än företagets verksamhetsområde 
eller i fråga om andra tjänster än dem som 
företaget tillhandahåller. Enligt momentet ett 
postföretag kan åläggas skyldighet att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster ock-
så på andra områden än dess koncessionsom-
råde eller åläggas att tillhandahålla också 
andra samhällsomfattande tjänster än de som 
företaget har tillhandahållit, om det med tan-
ke på tryggande av tillhandahållandet av 
samhällsomfattande tjänster är nödvändigt 
och åläggandet av skyldigheten inte är orim-
ligt för postföretaget.  

Momentet motsvarar i huvudsak den be-
stämmelse som ingår i 6 § 4 mom. i den gäl-
lande lagen om posttjänster. I momentet fö-
reslås endast sådana ändringar som är nöd-
vändiga på grund av ändringen i förfarandet 
för åläggandet av skyldigheten att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster. Liksom 
det framgår av motiveringen till lagen om 
posttjänster är förfarandet enligt bestämmel-
sen avsett att användas endast i sådana ytterst 
exceptionella situationer där de samhällsom-
fattande tjänsterna inte annars kan tryggas. 
En sådan exceptionell situation kan anses fö-
religga t.ex. då ett företag som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster helt lägger ned 
sin verksamhet på något område och inga 
andra koncessionshavare finns på området. 
Då uppstår ett behov att förordna ett företag 
till att sköta områdets samhällsomfattande 
tjänster.  

I en situation som den ovan beskrivna kan 
skyldighet åläggas även i fråga om andra 
tjänster än dem som företaget tillhandahåller. 
Skyldigheten kan dock endast gälla sådana 
tjänster som hör till området för de i 15 § de-
finierade samhällsomfattande tjänsterna. I 
sak motsvarar bestämmelsen den nuvarande 
regleringen. Enligt den gällande 6 § 4 mom. 
kan skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster också åläggas ett postföretag 
även för ett annat område eller för andra 
posttjänster som ingår i andra samhällsomfat-
tande tjänster än de för vilka företaget har 
sökt koncession. Enligt lagen om posttjänster 
krävs koncession för allt tillhandahållande av 
posttjänster. Om ett postföretag åläggs att 
tillhandahålla andra tjänster än dem som fast-
ställts i koncessionen, åläggs det sålunda i 
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praktiken att tillhandahålla sådana tjänster 
som det inte annars skulle tillhandahålla. En-
ligt propositionen behövs däremot inte kon-
cession för alla tjänster. Ett postföretag får 
dock t.ex. tillhandahålla pakettjänster utöver 
brevtjänster och det kan då åläggas en skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster enligt 1 mom. I det ovan beskrivna 
eller i andra exceptionella situationer ska 
postföretaget kunna åläggas skyldighet att 
tillhandahålla även sådana tjänster som det 
inte annars tillhandahåller. En förutsättning 
för denna skyldighet som motsvarar skyldig-
heten i den gällande lagen är en sådan excep-
tionell situation som också avses i den gäl-
lande lagen.      

Genom paragrafen genomförs artikel 4 och 
artikel 22.2 i postdirektivet och den stämmer 
överens med artikel 9.2 och 9.3 i direktivet.  

25 §. Ändring av skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster. I paragra-
fen föreskrivs om de förutsättningar under 
vilka en gällande skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster vid behov kan 
ändras. 

För det första kan Kommunikationsverket 
ändra en skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster på ansökan av den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster eller med dennes medgivande. Detta 
motsvarar ändring av koncessionsvillkoren i 
den reglering som gäller koncessioner. Om 
tillhandahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna ber Kommunikationsverket ändra 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster, ska Kommunikationsverket 
vid prövningen av ansökan granska om änd-
ringen påverkar huruvida de samhällsomfat-
tande tjänsterna fortfarande är tryggade. 
Kommunikationsverket ska alltså granska de 
grunder på vilka också Åläggande av skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster prövas. Skyldigheten att tillhandahål-
la samhällsomfattande tjänster får dock inte 
ändras helt fritt på ansökan av den som till-
handahåller de samhällsomfattande tjänster-
na. En tilläggsförutsättning är enligt 1 mom. 
att den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska visa en sådan särskild or-
sak varför ändringen av skyldigheten är nöd-
vändig. En sådan särskild orsak ska vara på 

det sättet vägande att det har en klar inverkan 
på företagets förmåga eller förutsättningar att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 
Såsom en särskild orsak kommer t.ex. i fråga 
en situation där företagets ekonomiska ställ-
ning plötsligt rasar. 

I 2 mom. föreskrivs vidare att Kommunika-
tionsverket kan ändra skyldigheten att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster även 
annars, om det i de faktorer som legat som 
grund för beslutet sker väsentliga ändringar 
och en ändringen av skyldigheten är nödvän-
dig för tryggandet av de samhällsomfattande 
tjänsterna. Ett exempel på en sådan situation 
kan vara att en tillhandahållare av samhälls-
omfattande tjänster helt lägger ned sin verk-
samhet och en ersättare snabbt måste hittas. 
En motsvarande situation kan uppstå om 
koncessionen upphör att gälla på något av 
områdena för tillhandahållande av posttjäns-
ter. Då kan Kommunikationsverket t.ex. ut-
vidga skyldigheten för en annan tillhandahål-
lare av samhällsomfattande tjänster till en så-
dan produkt som skyldigheten inte tidigare 
gällde. 

Genom paragrafen genomförs artikel 4 och 
artikel 22.2 i postdirektivet och den stämmer 
överens med artikel 9.2 och 9.3 i direktivet.   
 
5 kap. Prissättning och kostnadsredovisning 

hos den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster 

26 §. Prissättning. I 1 mom. föreskrivs om 
principerna för prissättningen av de post-
tjänster som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna. De posttjänster som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna ska prissättas 
så att priserna är rimliga samt sådana att 
tjänsterna är tillgängliga för alla användare 
oberoende av deras boningsort. Till princi-
perna för prissättningen hör att priserna ska 
vara kostnadsorienterade och främja ett ef-
fektivt tillhandahållande av samhällsomfat-
tande tjänster. Dessutom ska prissättningen 
ske enligt principerna för öppenhet och icke-
diskriminering. Regleringen om prissättning-
en motsvarar till sina utgångspunkter den nu-
varande lagstiftningen, men i propositionen 
föreslås att lagstiftningen ska preciseras. 
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Prissättningens rimlighet ska bedömas från 
den genomsnittliga användarens synvinkel. 
Denna princip förstärks av kravet i den andra 
strecksatsen att tjänsterna ska vara tillgängli-
ga för alla användare oberoende boningsort.   

I direktivet förutsätts att priserna ska vara 
kostnadsbaserade och uppmuntra till ett ef-
fektivt tillhandahållande av samhällsomfat-
tande tjänster. I paragrafen föreslås att ter-
men kostnadsorienterad ska användas, efter-
som den har fått en vedertagen tolkning i 
kommunikationsmarknadslagen och den 
motsvarar till sitt innehåll den princip som 
avses i direktivet.  

Med kostnadsorienterade priser avses pri-
ser som är rimliga med beaktande av de 
kostnader som uppstår och verksamhetens ef-
fektivitet. I kostnadsorienterade priser ska 
också en rimlig avkastning på kapitalet beak-
tas, vilket påverkas av postföretagets inve-
steringar och de risker som hänför sig till 
dem. Avkastningskravet kan dock inte till 
exempel riktas till sådant immateriellt kapital 
som uppstått internt och som inte ingår i ba-
lansräkningen, eftersom dess skiljande på 
samma sätt som fysiskt och finansiellt kapital 
vid fastställandet av avkastningskravet inte är 
möjligt att genomföra på objektiva grunder. 
Avkastningskravet kan inte heller riktas på 
goodwill som uppstått i samband med före-
tagsarrangemang. När prissättningens kor-
rekthet bedöms kan dessutom beaktas förut-
om de kostnader som uppstått också de pro-
gnoser om kommande volymer och kostna-
der som tillhandahållaren av de samhällsom-
fattande tjänsterna lagt fram. Härvid är det 
fråga om sådana prognoser som den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster har 
använt som grund för sin prissättning. 

Om kostnadsredovisningen för tillhanda-
hållare av samhällsomfattande tjänster för-
skrivs nedan i 28 §. Verksamhetens effektivi-
tet bedöms genom att jämföra de kostnader 
som uppstår av att producera produkten eller 
tjänsten med kostnader som förorsakas av 
produktion av likadana produkter och tjänster 
vid andra företag som är verksamma i mot-
svarande förhållanden. Prissättningens sam-
band med verksamhetens effektivitet behöver 
endast undersökas om det finns orsak att 
misstänka verksamhetens effektivitet. 

I paragrafen har på det sätt som förutsätts i 
direktivet införts krav på att prissättningen är 
rimlig för användarna och krav på att priser-
na är kostnadsorienterade. Dessa krav kan i 
vissa situationer vara sinsemellan motstridi-
ga. Ett kostnadsorienterat pris kan vara orim-
ligt för användarna t.ex. då priserna jämförs 
med priser för andra motsvarande tjänster el-
ler med prisnivån i andra länder där förut-
sättningarna för tillhandahållande av post-
tjänster är jämförbara. Priset kan dock också 
vara rimligt om jämförelsegrunden är tjäns-
ternas marknadspris eller den reella prisut-
vecklingen fastän kravet på kostnadsorienter-
ing inte heller helt uppfylls.  

Avsikten med samhällsomfattande tjänster 
är att trygga samhällsomfattande tjänster till 
rimliga priser för alla användare, varvid kra-
vet på rimlighet kan bedömas vara det primä-
ra. Då är det möjligt att tillhandahållare av 
samhällsomfattande tjänster kan bli tvungna 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
också med förlust. Då nettokostnaderna för 
samhällsomfattande tjänster blir orimliga kan 
dock tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster kräva ersättning av kostnaderna på 
vissa villkor. Om ersättandet föreskrivs ned-
an i 32 - 34 §. 

Prissättningen ska också iaktta de i direkti-
vet nämnda principerna för icke-
diskriminering och öppenhet för insyn. Med 
principen för icke-diskriminering avses att 
användare av samhällsomfattande tjänster 
som är i samma situation ska bemötas på 
samma sätt. Prissättningen ska också vara 
öppen för tillsyn.  

Enligt den motsvarande paragrafen i lagen 
om posttjänster tillämpas inte bestämmelser-
na i denna lag om prissättning till den del nå-
got annat följer av internationella fördrag 
som är förpliktande för Finland. I 1 § i lag-
förslaget föreslås en bestämmelse som också 
ersätter bestämmelsen i fråga i lagen om 
posttjänster. Med stöd av nämnda 1 § tilläm-
pas i internationell postbefordran världspost-
fördragen på samma sätt som nu. Med stöd 
av världspostkonventionen transporteras i in-
ternationell postbefordran avgiftsfritt t.ex. 
krigsfångars och civilinternerades försändel-
ser och blindskriftsförsändelser. 
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Enligt 3 mom. ska om ändringar i prissätt-
ningen informeras minst en månad innan 
ändringen äger rum. En motsvarande be-
stämmelse ingår i 26 § 4 mom. i lagen om 
posttjänster. 

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 27 och 31 § artikel 12 i postdirek-
tivet. 

27 §. Enhetsprissättning och individuella 
prisavtal. I paragrafen föreslås en bestäm-
melse som förpliktar den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster att tillämpa en-
hetliga priser i hela landet. Skyldigheten ska 
gälla brevförsändelser som är avsedda att de-
las ut den andra vardagen efter avlämnings-
dagen. Skyldigheten gäller således bara tjäns-
ter som har en kvalitetsnorm för befordrings-
tiden. Skyldighet till enhetsprissättning ingår 
också i den nuvarande lagen om posttjänster 
och den tillämpas på s.k. 1 klass brev, dvs. på 
brevförsändelser som avses bli levererade 
den följande arbetsdagen efter avlämnings-
dagen.  

Priset på posttjänster som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna kan i princip vara 
olika beroende t.ex. på det geografiska läget. 
Direktivet möjliggör dock användning av en 
enhetlig prissättning för tjänster till enhets-
pris och andra postförsändelser som tillhan-
dahålls. För det allmänna intresset är det mo-
tiverat att ålägga skyldigheten att iaktta ett 
enhetligt pris i fråga om sådana brevförsän-
delser som den genomsnittliga användaren av 
samhällsomfattande tjänster använder. Ge-
nom enhetlig prissättning för basbrevproduk-
ten säkerställs att tjänsterna finns tillgängliga 
för användarna till samma pris oberoende av 
användarens geografiska position.  

I 2 mom. föreskrivs att tillhandahållare av 
samhällsomfattande tjänster får göra indivi-
duella prisavtal med användarna gällande 
posttjänster som ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna. Regleringen motsvarar den 
nuvarande och avsikten är inte att ändra det 
rådande rättsläget. Regleringens betydelse 
torde dock i praktiken bli liten, eftersom så-
dana försändelser som faktureras inte hör till 
området för de samhällsomfattande tjänster-
na, utan endast sådana försändelser som beta-
las med olika kontantbetalningsmedel.  

Bestämmelsen om individuella prisavtal 
tillämpas på produkter och tjänster som ingår 
i de samhällsomfattande tjänsterna men inte 
på andra posttjänster. Genom enskilda pris-
avtal avses inte t.ex. kurirförsändelser som 
ligger utanför lagens tillämpningsområde. 

Med stöd av 3 mom. ska prissättningen i 
individuella prisavtal som gäller produkter 
eller tjänster som ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna vara kostnadsorienterad och 
villkoren ska iaktta principerna om öppenhet 
och icke-diskriminering. Också tillämp-
ningsområdet för denna bestämmelse avgrän-
sas således till försändelser som betalas kon-
tant. Tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster får produktifiera de försändelser som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna hur 
de vill med beaktande av lagens krav. De pri-
ser och villkor som hänför sig till dem ska 
tillämpas på samma sätt både på sådana an-
vändare av posttjänster och på sådana andra 
tillhandahållare av posttjänster som sänder 
lika stora mängder på samma sätt. 

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 26 och 31 § artikel 12 i postdirek-
tivet. 

28 §. Användning av kostnadsredovis-
ningssystem. I 1 mom. åläggs tillhandahållare 
av samhällsomfattande tjänster att använda 
ett kostnadsredovisningssystem där avgifter-
nas rimlighet för de olika tjänsterna och av-
gifternas förhållande till kostnaderna framgår 
av de insamlade uppgifterna. Kostnadsredo-
visningen och prissättningen ska ha ett tyd-
ligt samband med varandra. I redovisningen 
ska de produkter som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna och andra produkter hållas 
i sär. De uppgifter som systemet producerar 
ska också kunna utnyttjas då nettokostnader-
na enligt 32 § i lagen räknas ut. 

Bestämmelser om kostnadsredovisningssy-
stemet ingår i artikel 14 i direktivet. I artikeln 
förutsätts att tillhandahållarna av de sam-
hällsomfattande tjänsterna i sin interna redo-
visning klart håller i sär å ena sidan varje så-
dan tjänst och produkt som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna och å andra sidan 
de som inte gör det. De interna redovisnings-
systemen ska grunda sig på enhetligt tilläm-
pade och objektivt försvarbara kostnadsredo-
visningsprinciper.   
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Med kostnadsredovisningssystem avses 
den helhet som bildas av de datasystem och 
verksamhetsmodeller hos postföretaget som 
används för kostnadsredovisning. Bestäm-
melser om kostnadsredovisningssystem ingår 
i 27 § i lagen om posttjänster. Eftersom till-
förlitliga uppgifter om kostnaderna är en för-
utsättning för bl.a. genomförandet av pris-
övervakningen för de samhällsomfattande 
tjänsterna, finns det ett behov av att föreskri-
va mer exakt än för närvarande om kostnads-
redovisningssystemen. 

Enligt 2 mom. får tillhandahållare av sam-
hällsomfattande tjänster ordna sin kostnads-
redovisning hur de vill inom ramen för de 
principer som föreskrivs i lag. Redovisnings-
systemet ska vara tillräckligt exakt med tanke 
på övervakningen av att företagets prissätt-
ning är rimlig, kostnadsorienterad och icke-
diskriminerande. Redovisningssystemet ska 
iaktta de allmänna principerna för redovis-
ning. Om rätten att utfärda närmare bestäm-
melser och föreskrifter om systemet ingår 
nedan i 29 §. 

Enligt 2 mom. ska en beskrivning av redo-
visningssystemet upprättas för tillsynsmyn-
digheten där åtminstone kostnadernas hu-
vudklasser och hur kostnaderna fördelas. 
Översändande av beskrivningen till tillsyns-
myndigheten behövs för att myndigheten ska 
kunna bedöma redovisningssystemets tillför-
litlighet och förmåga att producera tillräckli-
ga uppgifter om kostnaderna som grund för 
tillsynen. Dessutom förutsätter direktivet att 
dessa uppgifter vid behov också ska kunna 
sändas kommissionen.  

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 29 § artikel 14 i postdirektivet. 

29 §. Fördelning av kostnaderna. I 1 mom. 
föreskrivs om de allmänna principer enligt 
vilka den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska fördela kostnaderna för 
produkter och tjänster. Momentet grundar sig 
på artikel 14 i postdirektivet. Utgångspunk-
ten i artikel 14 är att kostnaderna alltid när 
det är möjligt ska fördelas utifrån en direkt 
analys av vad som förorsakade dem. I arti-
keln föreskrivs dessutom om fördelning i så-
dana situationer där en sådan omedelbar 
grund inte finns.   

Beräkningen av de kostnader som hör till 
tjänster som ingår i skyldigheten att tillhan-
dahålla samhällsomfattande tjänster förutsät-
ter att man på verifierbara och objektiva 
grunder reder ut de kostnader som föranleds 
av att producera produkterna som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna, medräknat en 
rimlig kostnad för eget och främmande kapi-
tal, dvs. en rimlig avkastning på det bundna 
kapitalet.  

Generellt avses med orsaksprincipen att 
kostnaderna fördelas till det räkenskapsob-
jekt som har orsakat kostnaden. Kostnaderna 
fördelas och periodiseras till de perioder och 
de åtgärder som de anses ha förorsakats av. 
Om en faktor som förklarar uppkomsten av 
en kostnad finns, ska kostnaderna fördelas i 
enlighet med den.  

Enligt punkt 1 i momentet ska de kostnader 
som direkt kan hänföras till vissa tjänster el-
ler produkter hänförs till de tjänsterna och 
produkterna. Sådana direkta kostnader som 
direkt förorsakas av produktionen av en 
tjänst eller produkt kan fördelas direkt. 

De kostnader som inte direkt kan fördelas 
till en viss tjänst eller produkt är s.k. allmän-
na kostnader och gemensamma kostnader. 
Dessa kostnader hänförs på produkter eller 
tjänster i enlighet med användningen av re-
surser eller i enlighet med sådana fördel-
ningsfaktorer som beskriver konsumtionen. 
Bestämmelser om fördelningen av indirekta 
kostnader ingår i punkt 2 och 3. 

Den beskrivning av kostnadsfördelningen 
som finns i direktivet är allmänt hållen. Hu-
vudprincipen ska dock anses vara att kostna-
derna fördelas till det redovisningsobjekt 
som har orsakat kostnaden. Fördelningsprin-
ciperna är dock alltid i viss grad öppna för 
olika tolkningar och avtalsmässiga. I synner-
het orsakas problem av fördelning till olika 
redovisningsobjekt av kostnader som föror-
sakas av användning av gemensamma resur-
ser. Orsaksprincipen förutsätter för de indi-
rekta kostnadernas del alltid en situations-
bunden tillämpning. Uppmärksamhet ska 
t.ex. fästas vid att kostnaderna för nätverket 
av verksamhetsställen fördelas på ett behö-
rigt sätt med beaktande av postdirektivet 
samt kommissionens tolkningspraxis och till-
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lämpningspraxis i Europeiska unionens med-
lemsländer.  

Fördelningen av kostnaderna görs genom 
att identifiera resursernas faktiska använd-
ning och genom att fördela kostnaderna på 
redovisningsobjekt genom de kostnadsdriva-
re som bäst beskriver verksamhetens natur, 
såsom volym, omsättningens relationstal, 
kostnadernas relationstal, den använda ar-
betstiden och ytkvadratmeter samt andra 
motsvarande drivare.  

I 1 mom. 2 punkten föreskrivs om fördel-
ningen av sådana kostnader som inte kan 
fördelas direkt. Primärt ska sådana indirekta 
kostnader som nämnts fördelas på grundval 
av en direkt analys av deras ursprung. Om 
detta inte är möjligt, ska kostnaderna fördelas 
på grundval av påvisade samband med en 
annan kostnadsgrupp. Som ett sista alternativ 
enligt punkt 2 ska kostnaderna fördelas i för-
hållande till kostnader som kan hänföras till 
alla tjänster och produkter. I punkt 3 före-
skrivs om kostnader som inte direkt kan hän-
föras till en viss produkt eller tjänst och be-
hövs både för tillhandahållande av samhälls-
omfattande tjänster och för tillhandahållande 
av andra tjänster än dem. De ska fördelas ge-
nom att tillämpa samma kostnadsfaktorer 
både för de samhällsomfattande tjänsterna 
och för andra posttjänster. Momentet inne-
håller grundprinciperna i enlighet med direk-
tivet för fördelningen av kostnader. 

I 2 och 3 mom. bemyndigas att genom för-
ordning av statsrådet och genom myndighets-
föreskrifter utfärda preciserande bestämmel-
ser om de allmänna principerna för fördel-
ning av kostnaderna och om kostnadsredo-
visningssystemet. Detta behövs för att säker-
ställa tillräcklig information om de samhälls-
omfattande tjänsternas kostnader och för 
tryggande av deras kvalitet samt för att sä-
kerställa tillgången till uppgifter enligt artikel 
14 i direktivet. Paragrafen stöder uppfyllan-
det av den skyldighet som åläggs ovan i 28 §.  

Enligt 2 mom. kan närmare bestämmelser 
om de allmänna principerna för fördelningen 
av kostnaderna utfärdas genom förordning av 
statsrådet. I artikel 14.2 och 14.3 i direktivet 
framförs huvudprinciperna för hur kostna-
derna ska hänvisas, vilka också ingår i 1 
mom. och som statsrådet samt tillsynsmyn-

digheten ska beakta vid utfärdande av be-
stämmelser. Genom förordning kan tillsyns-
myndighetens behörighet inte begränsas i 
strid med direktivet. 

Statsrådets förordning avses bli utfärdad så 
att de principer som föreskrivs i 1 mom. pre-
ciseras genom den. I förordningen kan inklu-
deras sådan mer detaljerad reglering om för-
delningsprinciperna som det inte är ända-
målsenligt att föreskriva om på lagnivå. I 
praktiken bildas lösningarna till de frågor om 
mätning, omfattning, bedömning och perio-
disering som uppstår i redovisningen för 
samhällsomfattande tjänster som hänför sig 
till kostnadsredovisningen för de samhälls-
omfattande tjänsterna utifrån verksamheten 
hos tillhandahållare av de samhällsomfattan-
de tjänsterna och instruktionerna och bedöm-
ningarna hos tillsynsmyndigheten. Kommu-
nikationsverket fastställer i sitt tillsynsarbete 
vilken kostnadsfördelning i praktiken som 
motsvarar det som föreskrivs i lagen i enlig-
het med direktivet. 

I 3 mom. ges tillsynsmyndigheten rätt att 
utfärda närmare föreskrifter om kostnadsre-
dovisningssystemet. I punkt 1 i momentet 
ges tillsynsmyndigheten rätt att meddela fö-
reskrifter om de uppgifter som är nödvändiga 
för att påvisa sambandet mellan kostnadsre-
dovisningssystemet och prissättningen. Före-
skrifterna behövs för att säkerställa att till-
synsmyndigheten får tillräckliga uppgifter för 
att övervaka om företaget har iakttagit sina 
skyldigheter i fråga om prissättning. Vid be-
redningen av föreskrifterna ska verket iaktta 
sedvanligt förfarande för hörande och begära 
utlåtande om utkastet till föreskrifter av de 
instanser vars verksamhet påverkas av före-
skrifterna. 

Föreskrifter kan enligt 2 punkten meddelas 
om innehållet och formen av beskrivningen 
av kostnadsredovisningssystemet samt enligt 
3 punkten om ingivande av beskrivningen av 
kostnadsredovisningssystemet till Kommuni-
kationsverket. Bestämmelsens syften är att 
säkerställa att myndigheten har till sitt förfo-
gande tillräckliga uppgifter i ändamålsenlig 
form för att utföra sin tillsynsuppgift.  Ut-
gångspunkten kan anses vara att dokumenta-
tionen av systemet motsvarar den nivå på 
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vilken bolaget internt dokumenterar sin egen 
kostnadsredovisningsmodell.  

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 28 § artikel 14 i postdirektivet. 
Bestämmelser om sändande av uppgifter till 
kommissionen ingår dessutom i 74 §. 

30 §. Tillsynen av kostnadsredovisningssy-
stemet. I paragrafen föreslås att det ska före-
skrivas om tillsynen av kostnadsredovis-
ningssystemet. I artikel 14.5 i direktivet för-
utsätts att ett behörigt organ som är friståen-
de från den som tillhandahåller de samhälls-
omfattande tjänsterna kontrollerar att ett re-
dovisningssystem som stämmer överens med 
direktivet iakttas. Ett utlåtande om att redo-
visningssystemen följs ska offentliggöras re-
gelbundet.  

En i revisionslagen (459/2007) avsedd re-
visor ska enligt 1 mom. granska företagets 
kostnadsredovisningssystem i samband med 
revisionen av företaget. En i paragrafen av-
sedd revisor kan vara företagets egen revisor 
om han eller hon uppfyller de förutsättningar 
som nämns i revisionslagen. De kostnader 
som föranleds av revisionen ska betalas av 
postföretaget. Ett motsvarande förfarande är i 
bruk vid granskningen av telebolagens kost-
nadsredovisningssystem enligt kommunika-
tionsmarknadslagen.  

Revisorn ska enligt 1 mom. utarbeta en be-
rättelse över granskningen som företaget ska 
ge in till tillsynsmyndigheten inom en utsatt 
tid. Berättelsen är nödvändig för att myndig-
heten ska kunna utföra den tillsynsuppgift 
som föreskrivits den. 

Enligt 2 mom. får Kommunikationsverket 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
revisorns berättelse. Föreskrifterna kan gälla 
sättet på vilket revisionen utförs, material 
och kriterier utifrån vilka kostnadsredovis-
ningssystemet granskas. 

I 3 mom. föreskrivs en skyldighet för till-
synsmyndigheten att offentliggöra en berät-
telse om iakttagande av kostnadsredovis-
ningssystemen. I praktiken är berättelsen ett 
sammandrag av den berättelse som fåtts av 
revisorn. 

Genom bestämmelsen genomförs artikel 
14.1, 14.4, och 14.5 i postdirektivet. Be-
stämmelser om sändande av uppgifter till 
kommissionen ingår dessutom i 74 §. 

31 §. Skyldighet att redogöra för prissätt-
ning samt kostnadsredovisning. I paragrafen 
föreslås bestämmelser om bevisbördan vid 
bedömningen av prissättningen. Då Kommu-
nikationsverket bedömer om prissättningen 
hos tillhandahållaren av de samhällsomfat-
tande tjänsterna gjorts i enlighet med lag, är 
tillhandahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna skyldig att visa att det pris som den 
tar ut för en produkt uppfyller de krav som 
föreskrivs i lagen.  

Bestämmelsen utgör en ändring i nuläget, 
eftersom det i den gällande lagen inte finns 
bestämmelser om bevisbördan. Bestämmel-
sen är motiverad för att effektivisera tillsyns-
verksamheten i fråga om prissättningen. Till 
utredningar som gäller prissättningen hänför 
sig ofta affärshemligheter och utredning av 
prissättningen kräver att man sätter sig in i 
företagets interna kostnadsredovisning. Post-
företagen har bland de behöriga parterna de 
bästa förutsättningarna att lägga fram bevis 
som gäller prissättningen.  

Kommunikationsverket är inte när det ut-
övar tillsyn över prissättningens lagenlighet 
skyldig att i sin bedömning iaktta de princi-
per som den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster har följt i sin kostnadsredo-
visning. Tillsynsmyndigheten kan fritt be-
döma lagenligheten av prissättningen på ett 
sätt som är oberoende av företagets kostnads-
redovisningssystem. I tvistesituationer be-
gränsar inte företagets kostnadsredovisnings-
principer och uträkningar Kommunikations-
verkets behörighet att fastställa de kostnader 
som ska beaktas. Om företaget har utarbetat 
sina kostnadsredovisningsprinciper i enlighet 
med de principer som föreskrivs ovan samt i 
enlighet med Kommunikationsverkets före-
skrifter och andra instruktioner, ska bedöm-
ningen av prissättningens lagenlighet dock i 
princip grundas på företagets kostnadsredo-
visningssystem. 

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 26 och 27 § artikel 12 i postdirek-
tivet. Bestämmelser om sändande av uppgif-
ter till kommissionen ingår dessutom i 75 §. 

 
6 kap. Beräkning och ersättning av netto-

kostnaderna för samhällsomfat-
tande tjänster 
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32 §. Nettokostnaderna för samhällsomfat-
tande tjänster. I paragrafen fastställs vad som 
avses med nettokostnader för samhällsomfat-
tande tjänster och hur de ska räknas ut. I den 
nuvarande lagen ingår ingen reglering om 
nettokostnaderna. Regleringen behövs för att 
trygga finansieringen av de samhällsomfat-
tande tjänsterna och den grundar dig på be-
stämmelserna i direktivet. 

Enligt paragrafen är nettokostnaderna för 
de samhällsomfattande tjänsterna sådana 
kostnader som hänför sig till och som behövs 
för samhällsomfattande tjänster.  

Nettokostnaderna för de samhällsomfattan-
de tjänsterna ska enligt direktivet räknas ut 
som en skillnad mellan de nettokostnader 
som orsakas tillhandahållaren av att produce-
ra samhällsomfattande tjänster å ena sidan 
inom ramen för skyldigheten att tillhandahål-
la dessa tjänster och å andra sidan utan denna 
skyldighet. Avsikten är således att utreda 
skillnaden mellan företagets nettokostnader 
som skyldig att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster och som (den teoretiska situa-
tionen) icke-skyldig att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster. 

I uträkningen av nettokostnaderna ska be-
aktas övriga faktorer som påverkar situatio-
nen, bl.a. den immateriella fördel och mark-
nadsfördel, rätten till rimlig vinst och sporrar 
till ökad kostnadseffektivitet som postföreta-
get får av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Vid uträkningen 
av nettokostnaderna ska beaktas således både 
de materiella och de immateriella fördelar 
som tillhandahållaren av de samhällsomfat-
tande tjänsterna fått. Generellt kan det sägas 
att kostnaderna och avkastningen ska bedö-
mas så att den avkastning som tjänsterna gett 
upphov till och de kostnader som hänför sig 
till dem beaktas symmetriskt.  

Enligt bilaga 1 till direktivet ska uträkning-
en grunda sig på kostnader som å ena sida 
uppstår som delfaktorer av individualiserade 
tjänster om dess tjänster endast kan tillhan-
dahållas med förlust eller till kostnader som 
avviker från vanliga kommersiella villkor. Å 
andra sidan ska uträkningen grunda sig på 
kostnader för service till vissa användare el-
ler användargrupper, om de bara kan tillhan-
dahållas tjänster på förlust eller till kostnader 

som avviker från vanliga kommersiella vill-
kor, när de kostnader beaktas som orsakas av 
tillhandahållandet av vissa tjänster, intäkter-
na som uppkommit av dem och enhetliga pri-
ser. Till denna kostnadsklass hör de använda-
re eller användargrupper till vilka en kom-
mersiell aktör fri från skyldigheten att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster inte 
skulle tillhandahålla posttjänster. 

Vidare föreskrivs i bilaga 1 till direktivet 
att nettokostnaderna för vissa delar av skyl-
digheten att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster räknas separat för att inte eventu-
ella direkta eller indirekta fördelar och kost-
nader ska räknas två gånger. Den helhets-
kostnad som skyldigheterna att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster orsakar utsedda 
tillhandahållare av samhällsomfattande tjäns-
ter ska räknas ut så att de nettokostnader som 
orsakas av de särskilda delfaktorerna av 
skyldigheterna att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster räknas i hop och alla imma-
teriella fördelar beaktas.  

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 33 - 35 § artikel 7 i postdirektivet 
och bilaga I till direktivet. 

33 §. Kostnadsesättning till den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster. I 1 
mom. föreskrivs att tillhandahållare av sam-
hällsomfattande tjänster ska av statmedel få 
ersättning för den del av nettokostnaderna av 
de samhällsomfattande tjänsterna som för 
tillhandahållarna utgör en orimlig ekonomisk 
belastning. Vid bedömningen av belastning-
ens orimlighet ska beaktas företagets storlek, 
företagsverksamhetens natur samt omsätt-
ningen av företagets postverksamhet och an-
nan verksamhet som nära anknyter till den. 
Dessutom ska andra omständigheter beaktas 
som är jämförbara med dem som nämnts 
ovan. Sådana faktorer kan vara t.ex. företa-
gets ställning på marknaden eller företagets 
lönsamhet och dividendutdelningsförmåga. 
Om ett företag hör till en koncern, ska den 
postverksamhet som bedrivs av koncernen 
och annan verksamhet som hänför sig till 
verksamheten bedömas i sin helhet.    

Direktivet möjliggör att tillhandahållaren 
av samhällsomfattande tjänster ur offentliga 
medel ersätts den andel av de nettokostnader 
som orsakas av skyldigheten att tillhandahål-
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la samhällsomfattande tjänster som för till-
handahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna är orimlig. Ersättning av kostna-
derna ska genomföras opartiskt, öppet för in-
syn, icke-diskriminerande och proportioner-
ligt. Detta innebär att överföringen av medel 
får förorsaka så lite snedvridning av konkur-
rensen eller användarnas efterfrågan som 
möjligt. När eventuell ersättning betalas ska 
bestämmelserna om statsstöd i EG-fördraget 
beaktas.  

Samhällsomfattande posttjänster produce-
ras vanligen i en samproduktionsprocess med 
andra posttjänster och t.ex. i samband med 
tidningsutdelning och utdelning av oadresse-
rade försändelser. Eftersom definitionen av 
de försändelser som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna preciseras, hör bara en li-
ten del av de försändelser som behandlas i 
processen till de samhällsomfattande tjäns-
terna. Utgångspunkten i den föreslagna re-
gleringen är att samhällsomfattande tjänster 
även i fortsättningen ska kunna produceras 
på marknadsvillkor som en del av den helhet 
som består av postverksamhet och verksam-
het som hänför sig till den. Kostnaderna för 
de samhällsomfattande tjänsterna kan även i 
framtiden täckas av avkastningen från de 
tjänster som inte ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna.  

Smärre kostnader för tillhandahållaren av 
samhällsomfattande tjänster berättigar inte 
ännu nödvändigtvis till sådan ersättning som 
avses i paragrafen. Tillhandahållaren av 
samhällsomfattande tjänster kan alltså bli 
tvungen att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster också på förlust, om det inte med 
beaktande av företagets helhetsekonomiska 
situation är orimligt. Tillhandahållaren av 
samhällsomfattande tjänster ska inte heller 
vara berättigad till ersättning av alla netto-
kostnader, utan endast till anden del av dem 
som utgör en orimlig belastning. Lösningen 
har motiverats bl.a. därför att tillhandahålla-
ren av samhällsomfattande tjänster får av sin 
ställning en konkurrensfördel även på andra 
servicemarknader och förmår utnyttja skal-
fördelar i sin verksamhet. Fastän det kan vara 
svårt att påvisa en sådan fördel i praktiken, 
reflekterar den dock även mer omfattande na-
turen av postföretagets affärsverksamhet. 

Postföretag får inte nödvändigtvis någon be-
tydande vinst från tillhandahållandet av en 
enskild produkt eller tjänst, men tillhandahål-
lande av tjänster för meddelandeförmedling 
kan ändå vara meningsfullt och lönsamt med 
tanke på behoven av postföretagets kundkrets 
och den helhet som serviceutbudet bildar.  

Enligt 2 mom. ska kommunikationsmini-
steriet besluta om ersättning av de ovan 
nämnda kostnaderna. Beslutet ska basera sig 
på den nettokostnadsberäkning som Kom-
munikationsverket utarbetat. I 2 mom. kon-
stateras vidare att andra postföretag är skyl-
diga att delta i ersättandet av kostnaderna i 
förhållande till omsättningarna eller försädel-
sevolymerna av den postverksamhet som de 
bedriver i Finland i enlighet med vad som fö-
reskrivs separat i lag. Avsikten är att om er-
sättning av nettokostnaderna till tillhandahål-
laren av de samhällsomfattande tjänsterna 
blir aktuell, ska andra postföretag på ett sätt 
om vilket föreskrivs särskilt åläggas att beta-
la en del av dessa kostnader. Om grunden för 
skyldigheten ska redan med stöd av grundla-
gen föreskrivas genom lag. Koncessions-
myndigheten kan således inte ålägga skyl-
digheten direkt med stöd av en koncession, 
utan om grunderna för skyldigheten ska först 
föreskrivas på lagnivå. I koncessionen kan 
däremot vid behov införas några mer detalje-
rade tekniska bestämmelser som komplette-
rar lagens bestämmelser. Därför föreskrivs i 
9 § i lagen att koncessionsmyndigheten får 
ställa ett koncessionsvillkor som gäller skyl-
digheten att erlägga den ovan nämnda bi-
dragsandelen.   

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 32, 34 och 35 § artikel 7 i postdi-
rektivet och bilaga I till direktivet. 

34 §. Ansökan om ersättning och beräkning 
av nettokostnaderna för samhällsomfattande 
tjänster. Enligt 1 mom. i paragrafen får till-
handahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna yrka på ersättning av de ovan i 33 
§ avsedda kostnaderna. Ansökan om ersätt-
ning för de kostnader ska göras hos kommu-
nikationsministeriet. Ersättning betalas retro-
aktivt för högst ett år från att yrkandet fram-
ställdes. 

Enligt 2 mom. ska kommunikationsmini-
steriet be Kommunikationsverket räkna ut 
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nettokostnaderna för de samhällsomfattande 
tjänsterna om en tillhandahållare av sam-
hällsomfattande tjänster kräver det och läg-
ger fram sannolika grunder för att tillhanda-
hållandet av samhällsomfattande tjänster ut-
gör en orimlig ekonomisk belastning för den. 
Kommunikationsverket ska i sådana fall räk-
na ut nettokostnaderna för de samhällsomfat-
tande tjänsterna för den tillhandahållare av de 
samhällsomfattande tjänster som framfört 
kravet genom att iaktta bestämmelserna i bi-
laga 1 till postdirektivet och andra närmare 
bestämmelser som utfärdats med stöd av be-
myndigandet i 35 § nedan.   

Enligt 3 mom. är tillhandahållare av sam-
hällsomfattande tjänster skyldiga att ge 
Kommunikationsverket de uppgifter som be-
hövs för att beräkna nettokostnaderna. 
Kommunikationsverket är inte skyldigt att 
använda de uppgifter som den som tillhanda-
hållar samhällsomfattande tjänster gett eller 
iaktta de principer som tillhandahållaren an-
vänt vid kostnadsredovisningen. Företagets 
kostnadsredovisningsprinciper och uträk-
ningar begränsar inte i nettokostnadsredovis-
ningen Kommunikationsverkets behörighet 
att fastställa de kostnader och andra faktorer 
som ska beaktas. Om företaget har utarbetat 
sina kostnadsredovisningsprinciper i enlighet 
med de principer som föreskrivs ovan i 28 § 
samt i enlighet med Kommunikationsverkets 
föreskrifter och andra instruktioner, ska be-
räkningen av nettokostnaderna dock i princip 
grundas på företagets kostnadsredovisnings-
system. 

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 32, 33 och 35 § artikel 7 i postdi-
rektivet och bilaga I till direktivet. 

35 §. Bemyndigande att utfärda förord-
ning. Enligt paragrafen kan närmare be-
stämmelser om beräkning av nettokostnader-
na vid behov utfärdas genom förordning av 
statsrådet. I förordningen ska ingå bestäm-
melser om faktorer som hänför sig till det 
praktiska genomförandet av uträkningen av 
nettokostnaderna. 

Genom bestämmelsen genomförs tillsam-
mans med 32 - 34 § artikel 7 i postdirektivet 
och bilaga I till direktivet. 
 

7 kap. Samarbete mellan postföretagen samt 
och informationssystem 

36 §. Förmedling och transitering av post-
försändelser som inlämnats av misstag och 
undantag från skyldigheten att förmedla 
brevförsändelser. Enligt paragrafen är ett 
postföretag skyldigt att se till att brevförsän-
delser som av misstag lämnats in till det för 
förmedling vidarebefordras för att förmedlas 
av ett annat postföretag, om adressplatsen för 
brevförsändelsens adressat inte är belägen 
inom det förstnämnda postföretagets konces-
sionsområde.  

Skyldigheten till samarbete gäller endast 
situationer där det är fråga om misstag. Be-
stämmelsen grundar sig på 28 § 1 mom. i den 
gällande lagen om posttjänster. När bestäm-
melsen behandlades i trafikutskottet ansåg 
utskottet det vara viktigt att postföretag inte 
med stöd av den kan utvidga sitt konces-
sionsområde jämfört med vad som fastställts 
i koncessionen. Därför begränsades bestäm-
melsen till att gälla situationer där det är frå-
ga om misstag. 

Postföretag lyckas troligen inte i allmänhet 
reda ut om försändelser som kommit till nätet 
lämnats avsiktligt eller av misstag. Om inget 
annat kan visas ska utgångspunkten vara att 
det antas att det är fråga om ett misstag.  
Postföretagen ska försöka minimera sådana 
misstag på alla sätt som finns till deras förfo-
gande. De ska särskilt se till att deras insam-
lingsställen och verksamhetsområde har ut-
märkts tydligt. Ett postföretag som blir 
tvunget att förmedla andras försändelser ska 
prissätta förmedlingen på ett kostnadsoriente-
rat sätt. Det ska också använda villkor som är 
icke-diskriminerande och öppna för insyn. 
Genom kostnadsorienterat pris och öppna 
och icke-diskriminerande villkor avses i den-
na paragraf detsamma som annanstans i den-
na lag. 

De andra momenten i paragrafen gäller 
postföretagens internationella samarbete med 
andra postföretag. I det föreslagna mom. 2 
föreskrivs om transiträtt, som är en av de vik-
tigaste grundläggande principerna i världs-
postfördragen. Enligt artikel 4 i konventionen 
riktar sig denna skyldighet till utsedda opera-
törer. Lagen om posttjänster innehåller inga 
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bestämmelser om transitering. Genom den 
föreslagna bestämmelsen lyfts principen på 
lagnivå eftersom den innehåller en grund-
princip som gäller individens rättigheter och 
skyldigheter. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska ett 
postföretag som verkar som en i 9 § 2 mom. 
1 punkten avsedd utsedd operatör på ska på 
det säkraste sättet och längs de snabbaste vä-
gar som företaget använder för sina egna för-
sändelser transportera sluten post och brev-
försändelser i öppen transit som en annan ut-
sedd operatör har lämnat till företaget. Ge-
nom den artikel i världspostkonventionen 
som ligger som grund för bestämmelsen sä-
kerställs den internationella postgångens 
funktionsduglighet. De utsedda operatörerna 
har en ömsesidig skyldighet att transportera 
varandras internationella försändelser. På 
detta sätt säkerställs att en operatörs försän-
delser frambefordras också i de länder där 
den själv sköter utdelning av försändelser. En 
sådan skyldighet möjliggör postgång från ett 
land till ett annat. Dessutom tryggas trans-
porternas kvalitet genom att ålägga de utsed-
da operatörerna att transportera försändelser-
na lika snabbt och säkert som de egna för-
sändelserna.  

Skyldigheten gäller bara den utsedda ope-
ratören enligt 9 § som ska sköta internatio-
nell postgång. Bestämmelsen gäller inte 
andra operatörers försändelser som transpor-
teras på basis av avtal. Enligt definitionen i 
artikel 1 i världspostkonventionen är en slu-
ten postsändning märkta säckar eller andra 
transportenheter som innehåller postförsän-
delser och som är förseglade med bly eller på 
annat sätt.  

I 3 mom. föreslås en bestämmelse som 
motsvarar världspostkonventionen om de si-
tuationer där en utsedd operatör inte är skyl-
dig att transportera eller dela ut utrikes för-
sändelser. Med stöd av momentet kan en ut-
sedd operatör vägra förmedla försändelser 
från utlandet i situationer där avsändaren i 
vinningssyfte har postat eller låtit postat sina 
försändelser i ett annat land eller via ett annat 
land.   

I praktiken kan momentet bli tillämpligt i 
undantagsfall, när det är fråga om stora för-
sändelsevolymer av företagspost och när det 

kan påvisas att avsändaren handlar i vin-
ningssyfte. För det första är en utsedd opera-
tör inte skyldig att transportera eller dela ut 
sådana brevförsändelser som avsändare vilka 
är bosatta i Finland postar eller låter posta i 
ett annat medlemsland för att därigenom dra 
nytta av de förmånligare avgifter som tilläm-
pas där. Det är då fråga om ett förfarande där 
avsändaren inte sänder brev i sitt hemland 
utan via ett annat land tillbaka till sitt hem-
land. Genom detta förfarande kan avsändaren 
dra nytta av ett annat lands lägre postavgifter.  

En utsedd operatör kan vägra transportera 
eller dela ut brevförsändelser som avsändar-
na postar eller låter posta i stora mängder i 
andra länder än i Finland, om avsändaren vill 
dra nytta av de olika terminalavgifterna. Det 
är fråga om ett förfarande där avsändaren 
postar sina försändelser från ett tredje land 
till Finland. Den utsedda operatören kan då 
vägra förmedling av försändelserna om de 
terminalavgifter den får blir mindre än om 
avsändaren hade sänt försändelserna från sitt 
hemland.  

I bestämmelsen föreslås dessutom en be-
stämmelse om förfarandet i situationer där 
man försöker utnyttja de olika avgifterna i 
olika länder genom ovan beskrivna förfaran-
den. Enligt den föreslagna bestämmelsen kan 
destinationslandets utsedda operatör kräva 
avgiften av avsändaren eller, om denne väg-
rar betala avgiften, av den utsedda operatören 
i avgångslandet. Om dessa vägrar betala 
inom utsatt tid, kan den utsedda operatören i 
destinationslandet returnera försändelserna 
till avgångslandets utsedda operatör och krä-
va ersättning för de kostnader som föranletts 
av sändandet. Det föreslagna förfarandet 
motsvarar vad som bestäms i artikel 26 i 
världspostkonventionen.  

Genom bestämmelsen genomförs artikel 
11a i postdirektivet delvis. 

37 §. Postnummersystemet. I paragrafen fö-
reslås en bestämmelse om skyldigheter som 
gäller postnummersystemet. Den gällande 
lagen om posttjänster innehåller inga be-
stämmelser om postnummer. Den reglering 
som gäller tillgången till postnummersyste-
met behövs eftersom medlemsstaterna med 
stöd av artikel 11 a i postdirektivet ska säker-
ställa öppen och icke-diskriminerande till-
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gång till de delar av postbranschens infra-
struktur som behövs för att skydda användar-
nas fördel och/eller för att främja effektiv 
konkurrens. En av delarna i den ovannämnda 
infrastrukturen är postnummersystemet. Den 
reglering som gäller postnummersystemet 
behövs för att säkerställa att andra postföre-
tag får de uppgifter de behöver från systemet. 

Postnumren har under tidens lopp utfor-
mats till ett styrningssystem för verksamhe-
ten hos den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster. Samma postnummersystem 
används också för många andra funktioner i 
samhället, varför ändringar i det påverkar 
t.ex. befolkningsdatasystemet. Genom den 
föreslagna regleringen ingrips inte i grunder-
na för systemet, utan avsikten med reglering-
en är att säkerställa att andra aktörer ur sy-
stemet får de uppgifter de behöver i sin verk-
samhet. 

I 1 mom. åläggs koncessionsmyndigheten 
att se till att ett postnummersystem förvaltas 
för skötseln av postverksamheten. Enligt 
momentet är det allmänna postnummersy-
stemet bundet vid geografiska områden. 
Postnummerområdena är dock inte beroende 
av de administrativa regiongränserna. Till 
enskilda kunders bruk kan dessutom ges 
postnummer som inte är bundna vid geogra-
fiska områden. Vidare definieras i momentet 
att ett postnummer är ett kännetecken som 
består av fem siffror som placeras före 
adressortens namn. 

I Finland består postnummersystemet en-
dast av siffror, medan det i många andra län-
der består av både siffror och bokstäver. Det 
offentliga postnummersystemet i Finland kan 
delas upp i två grupper av postnummer: de 
allmänna dvs. det geografiska adressystemets 
postnummer samt storkunds- eller företags-
postnummer. Den geografiska näradressen 
hör alltid till den första gruppen, dvs. till det 
allmänna postnumret. Dessutom används 
allmänna postnummer i postnumren för post-
boxar och insamlingstjänster. De skiljs åt 
från de geografiska postnumren genom en 
annorlunda slutdel. Företagspostnumren är 
inte bundna till ett visst adresställe, men även 
de delas ut enligt sorteringscentral. Företags-
postnummer utnyttjas av både företag och av 
aktörer inom den offentliga förvaltningen. 

Enligt den föreslagna 2 mom.ska kommu-
nikationsministeriet införa ett villkor i kon-
cessionen om skyldighet för ett postföretag 
att förvalta postnummersystemet i enlighet 
med vad som föreskrivs i 9 §. Skyldigheten 
kan självfallet bara åläggas ett enda företag, 
eftersom det i landet inte kan finnas flera 
postnummersystem. I praktiken är det mest 
naturligt att ställa ett koncessionsvillkor som 
gäller postnummersystemet till den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster. Sy-
stemet har skapats till ett redskap för styr-
ningen av dess processer. Avsikten är således 
inte att ändra nuvarande praxis genom be-
stämmelsen. 

Paragrafens 2 mom. innehåller dessutom en 
bestämmelse genom vilken det postföretag 
som förvaltar postnummersystemet åläggs att 
iaktta vad som föreskrivs i denna paragraf. 

Enligt 3 mom. ska ett postföretag som för-
valtar postnummersystemet hålla de uppgif-
ter som postnummersystemet innehåller of-
fentligt för påseende.  Med de uppgifter som 
postnummersystemet innehåller avses t.ex. 
själva postnumret, verksamhetsställets namn, 
uppgift om kommun och gatunamn. Däremot 
är avsikten inte att hålla uppgifter om enskil-
da bostäder i systemet offentligt för påseen-
de. Postföretaget ska dessutom på begäran 
överlåta uppgifter om postnummersystemet i 
en form som är användbar för skötsel av 
postverksamhet till ett kostnadsorienterat pris 
samt till villkor som är öppna för insyn och 
icke-diskriminerande. Genom kostnadsorien-
terat pris och öppna och icke-
diskriminerande villkor avses i denna para-
graf detsamma som annanstans i denna lag. 

De uppgifter som postnummersystemet in-
nehåller ska hållas offentligt för påseende 
t.ex. därför att avsändaren kan granska det 
rätta postnumret. Detta tjänar postgångens 
säkerhet. Postnumren kan hållas offentligt för 
påseende t.ex. på företagets internetsidor. Till 
god service hör att uppgifter om postnummer 
också finns tillgängliga i pappersform och 
per telefon, t.ex. vid ett servicenummer. 
Uppgifterna ska tillhandahållas i en sådan 
form som är tillgänglig för alla och vars för-
valtande inte orsakar företaget orimliga kost-
nader. På detta sätt kan t.ex. specialgrupper, 
såsom hörsel- eller synskadade, i praktiken 
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kan få den information om postnumren som 
de behöver. 

Skyldigheten att överlämna uppgifter gäller 
t.ex. sådana situationer där andra postföretag 
eller storkunder behöver andra än enskilda 
uppgifter om postnummer. Dessa kan vara 
t.ex. uppgifter om företagspostnummer. Fö-
retag som använder företagspostnummer får 
rätt att använda postnumret i fråga samt rätt 
till det särskilda sorteringsarbete som görs 
för företaget med hjälp av adressen. Det är 
dock möjligt att företaget vill låta utföra sor-
teringsarbetet av något annat postföretag. Då 
behöver det andra postföretaget uppgifter om 
de adresser som hänför sig till företagsnum-
ret i fråga. Det företag som förvaltar post-
nummersystemet är skyldigt att med stöd av 
denna paragraf överlämna uppgifter till ett 
kostnadsorienterat pris samt på villkor som är 
öppna för insyn och icke-diskriminerande. 

I 4 mom. föreskrivs om hur informationen 
om ändringar i postnummersystemet ska skö-
tas. Bestämmelsen gäller sådana ändringar 
som postföretaget själv inför i systemet. Så-
lunda gäller de föreslagna tidsfristerna inte 
t.ex. sådana ändringar som beror på ändring-
ar i gatunamn genom beslut av kommunen. I 
momentet föreskrivs för det första om en 
allmän informationsskyldighet. Enligt mo-
mentet ska postföretaget informera på ett ef-
fektivt sätt om ändringar i postnumren senast 
två månader innan ändringen träder i kraft. 
Effektiv allmän information kan anses vara 
information om saken på företagets internet-
sidor.  

I momentet föreskrivs dessutom om en sär-
skild informationsskyldighet i situationer där 
postnumren ändras. Även till de instanser 
som nämns i momentet ska information om 
ändringen också ges två månader innan änd-
ringen träder i kraft. Den särskilda informa-
tionsskyldigheten förutsätter att information 
om ändringen ges individuellt, t.ex. per brev.  

Enligt punkt 1 ska information om änd-
ringen ges dem som ändringen gäller. Dessa 
är alla de vars adress ändras i och med änd-
ringen av postnumret. Varje adressat svarar 
dock själv för att informera om den ändrade 
adressen till avsändarna. I punkt 2 föreskrivs 
en skyldighet att informera om ändringar i 
postnumret till de kommuner som ändringen 

berör. Kommunerna ansvarar för adressnamn 
och givande av dem på sitt område. Kommu-
nerna kan också själva eller på initiativ av 
invånarna föreslå ändringar i postnumren el-
ler i namnen eller gränserna på postnummer-
områdena. I punkt 3 förpliktas företaget att 
informera om ändringen till andra postföre-
tag. Detta behövs för att andra postföretag 
ska kunna hålla sina uppgifter uppdaterade 
och använda postnummersystemet på ett sätt 
som tryggar postgångens säkerhet. Enligt den 
sista punkten 4 ska uppgifterna särskilt också 
sändas till den som förvaltar befolkningsda-
tasystemet, till räddningsmyndigheterna samt 
till Nödcentralsverket. Skyldigheten behövs 
eftersom postnumren används i befolknings-
datasystemet. Också räddningsmyndigheter-
na och nödcentralerna använder postnummer 
i sin verksamhet, varför även dessa myndig-
heter ska hållas uppdaterade om ändringar i 
postnumren. 

Enligt 5 mom. ska den tidsfristen som före-
skrivs i 4 mom. inte tillämpas på ändringar 
som gäller endast enskilda adressathushåll el-
ler ett postnummer som getts till en enskild 
kund och som inte är knutet till det allmänna 
geografiska postnummersystemet. Med post-
nummer som ställts till en enskild kunds för-
fogande avses de ovan nämnda storkunder-
nas postnummer som ställs i synnerhet till fö-
retags och offentliga samfunds förfogande. 
Dessa ändringar har inte i allmänhet sådan 
större betydelse som skulle kräva att infor-
mationen sköts lika mycket på förhand som 
annars. 

Genom paragrafen genomförs artikel 11a i 
postdirektivet delvis. 

38 §. Adressregister. I paragrafen föreslås 
att det ska föreskrivas om adressregister del-
vis på samma sätt som i den gällande lagen. 
Den föreslagna paragrafen grundar sig på 40 
§ i lagen om posttjänster. Vidare föreslås i 
paragrafen ny reglering om överlåtelse av 
uppgifter. 

Adressregistret är en av de delar i postbran-
schens infrastruktur till vilken öppet och 
icke-diskriminerande tillträde ska säkerstäl-
las enligt artikel 11a i postdirektivet. Det är 
nödvändigt att säkerställa att också andra 
postföretag får information från adressre-
gistret, eftersom befordran av postförsändel-
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ser är bunden vid att adresserna är riktiga och 
aktuella.  

Enligt 1 mom. har postföretag rätt att för 
skötsel av postverksamhet och för förmed-
ling av andra försändelser än dem som hör 
till postverksamheten förvalta ett adressregis-
ter över adressater. Postföretaget är således 
en sådan registeransvarig som avses i per-
sonuppgiftslagen. 

Postföretag har rätt att förvalta ett adress-
register för att kunna sköta postverksamhet 
och för att kunna sända försändelserna till 
adressaternas korrekta adress. Om motsva-
rande rätt föreskrivs i 40 § i den gällande la-
gen om posttjänster. Enligt den gällande be-
stämmelse kan registret gälla såväl adressater 
som avsändare. Uppgifter om avsändare be-
höver dock inte registreras. Uppgifter om 
adressater behövs både för att sköta post-
verksamhet enligt denna lag och för förmed-
ling av försändelser som inte hör till post-
verksamhet. Postföretag ska t.ex. kunna an-
vända adressregistret för att leverera paket, 
fastän det skulle vara fråga om paket som 
inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
och som således inte hör till denna lags till-
lämpningsområde. Därför föreslås ett tillägg 
till adressregistrets syfte enligt vilket uppgif-
terna också kan användas för förmedling av 
andra försändelser än dem som hör till post-
verksamheten. 

Vid skötsel av postverksamhet och vid 
förmedling av andra försändelser än sådana 
som ingår i postverksamheten behövs uppgif-
terna i adressregistret vanligen när adressen 
är antecknad ofullständigt eller felaktigt på 
försändelsen. Postföretaget är skyldigt att på 
ett sätt som föreskrivs nedan i 54 § utreda 
den rätta adressen för sådana försändelser i 
synnerhet med hjälp av uppgifterna i de egna 
registren.  

Enligt momentet får postföretag avtala om 
förvaltande av adressregistret med ett annat 
företag. Bestämmelsen är ny och möjliggör 
att den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster inte själv behöver sköta re-
gistrets underhåll, utan tillhandahållaren kan 
ge underhållet i uppdrag till ett annat företag. 
Ett separat företag kan t.ex. vara ett företag 
som grundats i samma koncern som tillhan-
dahållaren av de samhällsomfattande tjäns-

terna hör till. I en miljö med många aktörer 
kunde det också t.ex. vara ett samföretag som 
bildats genom avtal som skulle sköta adress-
registret för alla aktörerna, och till vars upp-
gifter alla postföretag skulle ha lika tillgång.  

Ett företag kan dock inte t.ex. vara skyldigt 
att överlåta registeruppgifter om det inte äger 
dem. Således får t.ex. ett företag som sköter 
det tekniska underhållet av adressregistret 
inte självständigt överlåta uppgifter ur re-
gistret, utan enbart på uppdrag av postföreta-
get. 

I 2 mom. föreskrivs om innehållet i de 
uppgifter som ska antecknas i adressregistret 
samt om rätt att få uppgifter ur befolknings-
registersystemet. Enligt momentet registreras 
i adressregistret utöver adressaternas namn- 
och adressuppgifter också personbeteckning 
samt andra uppgifter som är nödvändiga för 
säkerställandet av försändelsernas befordran 
och adressaternas rättigheter. Personbeteck-
ningen behövs för att kunna skilja personer 
med samma namn från varandra. Det föreslås 
att en rätt att registrera andra uppgifter ska 
fogas till bestämmelsen, eftersom avsikten är 
att bestämmelsen ska omfatta alla de uppgif-
ter som får antecknas i registret. Det är inte 
möjligt att säkerställa att försändelserna 
kommer fram med hjälp av namn- och 
adressuppgifter samt personbeteckning. Ut-
över dessa ska i adressregistret kunna an-
tecknas uppgifter om t.ex. uppehåll i utdel-
ningen. Såsom exempel på uppgifter som är 
nödvändiga för att trygga adressatens rättig-
heter är uppgifter om adressatens språk och 
om förbud mot att överlåta adressen. T.ex. 
förbud mot att överlåta adressen är i prakti-
ken omöjligt att genomföra om det inte får 
göras en anteckning om detta i adressre-
gistret. Bestämmelsen hindrar inte postföre-
taget från att registrera i sitt adressregister 
sådana personuppgifter om adressaterna, som 
enligt personuppgiftslagen eller annan lag-
stiftning får registreras på basis av personens 
samtycke, förbud, uppdrag eller avtal. Såda-
na uppgifter kan vara t.ex. telefonnummer el-
ler andra elektroniska kontaktuppgifter. 

Enligt momentet har den som tillhandahål-
ler samhällsomfattande tjänsterna rätt att för 
skötsel av postverksamhet, för säkerställande 
av att försändelserna kommer fram och för 
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att trygga adressaternas rättigheter ur befolk-
ningsdatasystemet få uppgifter om personbe-
teckningar och ändringar i dem, för- och ef-
ternamn samt ändringar i dem och uppgift 
om tidpunkten för ändringen, uppgifter över 
personer som fötts, flyttat till landet och 
adressuppgifter över personer som finns i 
adressregistret utan adress, uppgift över föd-
da och döda personer och om adressaternas 
modersmål samt uppgifter om adresser som 
uppstår genom stadsplanering och utveckling 
av adresserna i glesbygden och om ändringar 
i dem, om koordinater för byggnader, bygg-
nads- och fastighetsbeteckningar, byggnads-
klassificering och ändringar i byggnads- och 
fastighetsuppgifterna och tidpunkten för änd-
ringarna. Rätten att få uppgifter gäller ovan 
nämnda uppgifter över alla personer som re-
gistrerats i befolkningsdatasystemet, med 
undantag av personer som har en gällande 
spärrmarkering enligt lagen om befolknings-
datasystemet och Befolkningsregistercentra-
lens certifikattjänster (661/2009). På de upp-
gifter som fåtts från befolkningsdatasystemet 
till adressregistret tillämpas bestämmelserna i 
denna lag och inte bestämmelserna i lagen 
om befolkningsdatasystemet och Befolk-
ningsregistercentralens certifikattjänster 
(661/2009). 

I 40 § 2 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster föreskrivs också om rätten hos 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster att få vissa uppgifter från befolk-
ningsdatasystemet. I den föreslagna bestäm-
melsen utvidgas rätten att få uppgifter hos 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster. Utvidgningen behövs eftersom sä-
kerställandet av att postförsändelserna kom-
mer fram förutsätter att det är möjligt att från 
befolkningsdatasystemet också få andra än 
sådana uppgifter som nämns i den gällande 
lagen. Det föreslås att det ska föreskrivas på 
lagnivå om saken för att säkerställa att till-
handahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna får uppgifterna i fråga. Rätten att 
få uppgifter begränsas som för närvarande till 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster, eftersom denne har ålagts skyldighet 
att tillhandahålla tjänster till alla användare 
av posttjänster inom sitt verksamhetsområde. 
Postföretagens adressregisteruppgifter kan i 

allmänhet grunda sig på t.ex. kundförhållan-
de, ett postföretags utdelningsproduktion och 
produktionsplanering. Eventuellt kan också 
kommunerna samt hus- och fastighetsbola-
gen fungera som informationskällor, om de 
vill överlåta uppgifter frivilligt. 

I 3 mom. föreskrivs om användning och 
överlåtelse av registeruppgifter. Bestämmel-
sen motsvarar i huvudsak 40 § 3 mom. i la-
gen om posttjänster. I bestämmelsen förbjuds 
postföretag från att överlåta vidare adressa-
tens personbeteckning. Förbudet i den gäl-
lande lagen att överlåta vidare andra motsva-
rande signum föreslås bli struket, eftersom 
det som avses är företagsnummer, som det 
inte finns orsak att skydda på samma sätt 
som personbeteckningar.  

Paragrafens 4 mom. gäller skyldigheten för 
postföretag att lämna ut uppgifter i adressre-
gistret till ett annat postföretag. Enligt mo-
mentet ska ett postföretag som förvaltar ett 
adressregister och ett företag som avtalat 
med detta om förvaltandet av adressregistret 
på begäran överlåta namn- och adressuppgif-
ter som de fått av adressater eller myndighe-
ter samt uppgifter om uppdrag som gäller 
ändringar i utdelning till ett annat postföretag 
om företaget behöver dem för att sköta sin 
postverksamhet. Skyldigheten att lämna ut 
uppgifter gäller således utöver postföretaget 
också sådana företag som förvaltar adressre-
gistret för postföretag. Det företag som skö-
ter det tekniska underhållet av adressregistret 
får dock inte lämna ut uppgifter i sitt eget 
namn, utan avtal om utlämnande av uppgifter 
görs alltid av postföretaget. Avsikten är att de 
uppgifter som omfattas av skyldigheten att 
lämna ut uppgifter ska uppräknas uttömman-
de i bestämmelsen. Med uppdrag som gäller 
ändringar i utdelningen avses t.ex. uppgifter 
som gäller avbrott i utdelningen eller avtal 
om vidarebefordran. Sådana uppgifter ska 
ges andra postföretag för att säkerställa pos-
tens felfria utdelning. Skyldigheten att över-
låta uppgifter gäller i praktiken sådana upp-
gifter som motsvarar definitionen av post-
adress i standarden JHS 106. I den nämnda 
definitionen ingår namn, näradress inklusive 
bostadsnummer, postnummer och postan-
stalt. Postadressen definieras på samma sätt 
också i Världspostföreningens standard S42. 
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Skyldigheten att lämna ut uppgifter gäller 
inte uppgifter som finns i adressregistret med 
stöd av annan lagstiftning, såsom telefon-
nummer som samlats in på grundval av 
adressatens samtycke.  

Enligt momentet ska postföretag på begä-
ran även i realtid lämna ut de ändringar som 
sker i de nämnda uppgifterna. T.ex. namn-
ändringar och adressändringar är väsentliga 
uppgifter för postutdelning. Överlåtelsen ska 
ske på begäran, varmed avses antingen en-
skilda framställningar eller t.ex. ett avtal om 
regelbunden uppdatering av uppgifterna. Ge-
nom skyldighet att lämna ut uppgifter i real-
tid avses att överlåtelsen inte i onödan får 
fördröjas, utan uppgifterna ska lämnas ut av-
talsenligt. Registerföraren och postföretaget 
kan avtala om frekvensen för utlämningarna.  

Enligt momentet ska uppgifterna lämnas ut 
i en form som är användbar vid skötsel av 
postverksamhet samt till ett kostnadsoriente-
rat pris och på villkor som är öppna för insyn 
och icke-diskriminerande. Med användbar 
form avses att uppgifter inte får överlåtas i 
sådan form som skulle omöjliggöra använd-
ningen av dem i postverksamhet. Det motta-
gande postföretaget får dock inte bestämma 
att uppgifterna ska överlämnas t.ex. genom 
ett program som bara det själv använder. 
Med kravet om kostnadsorienterat pris och 
öppna och icke-diskriminerande villkor avses 
i denna paragraf detsamma som annanstans i 
denna lag. 

Enligt 5 mom. kan den registrerade trots 
vad som föreskrivs i denna paragraf förbjuda 
att hans eller hennes personuppgifter lämnas 
ut i samband med tjänster för granskning och 
korrigering av adresser. Bestämmelsen mot-
svarar 40 § 3 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster. Endast termen användning före-
slås för exakthetens skull bli ersatt av utläm-
ning. 

Enligt 6 mom. ska postföretag avföra en ti-
digare uppgift ur adressregistret senast tio år 
efter det att postföretaget har fått kännedom 
om en ändring i uppgifterna. Momentet mot-
svarar till sitt innehåll 40 § 4 mom. i lagen 
om posttjänster. I det föreslås dock en preci-
sering genom vilken det förtydligas att skyl-
digheten att avföra uppgifter bara gäller för-
åldrade uppgifter. 

Genom paragrafen genomförs artikel 11a i 
postdirektivet delvis. 

39 §. Anordningar och konstruktioner som 
används vid utdelningen. I 1 mom. föreskrivs 
om ett postföretags skyldighet att ordna till-
träde för ett annat postföretag till postlådor 
som är i dess besittning eller till någon annan 
sådan konstruktion där adressatens adress-
plats finns. Bestämmelsen tillämpningsområ-
de begränsas endast till konstruktioner som 
är i postföretagets besittning, varför postföre-
taget inte kan vara skyldig att säkerställa till-
gång för andra företag till t.ex. till de boxar 
som placerats i husbolagens trappuppgångar. 
Ett postföretag får inte heller överlåta till 
andra postföretag t.ex. en dörrkod som det 
fått av ett husbolag, utan överlåtandet av ko-
den bestäms av fastighetsägarna. Därför är 
det viktigt att husbolag ingår separata avtal 
med varje postföretag om överlåtande av 
nycklar eller dörrkoder.  

I praktiken är de konstruktioner som avses 
i paragrafen i synnerhet postboxar, eftersom 
de finns i postföretagets utrymmen. Postbox-
arna är en sådan del av postbranschens infra-
struktur till vilken öppen och icke-
diskriminerande tillgång ska säkerställas en-
ligt artikel 11a i postdirektivet. Det finns be-
hov att säkerställa att också andra postföretag 
kommer åt att dela ut postförsändelser i post-
boxarna. I praktiken gäller bestämmelsen ut-
delning till sådana adresser som inte är 
bundna till ett geografiskt adresställe.  

Med ordnande av tillträde avses i paragra-
fen inte nödvändigtvis fysiskt tillträde till det 
utrymme där postboxarna eller andra kon-
struktioner finns. Enligt bestämmelsen får ett 
postföretag ordna tillträdet på valfritt sätt 
som dock inte får utgöra ett hinder för ett an-
nat postföretags verksamhet. Tillträdet kan 
med stöd av bestämmelsen t.ex. ordnas så att 
en anställd vid postföretaget vidarebefordrar 
försändelserna till postboxarna. Tillträdet får 
inte begränsas med sådana villkor som hind-
rar ett annat postföretags postverksamhet. 
Som ett exempel på ett villkor som kan utgö-
ra ett hinder för verksamheten kunde vara en 
begränsning av tillträdet till endast en viss 
kort tid. Tillträdet kan inte heller ordnas så 
att det förorsakar konkurrerande företag 
orimliga kostnader.  
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I paragrafen föreskrivs dessutom att tillträ-
de ska genomföras till ett kostnadsorienterat 
pris på villkor som är öppna för insyn och 
icke-diskriminerande. Med kravet om kost-
nadsorienterat pris och öppna och icke-
diskriminerande villkor avses i denna para-
graf detsamma som annanstans i denna lag. 

Enligt 2 mom. ska den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster ge andra postfö-
retag all den information om postlådors pla-
cering som är nödvändig för deras skötsel av 
postverksamhet. Nedan enligt 44 § ska den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster för brev fastställa postlådornas pla-
cering.   Genom bestämmelsen säkerställs att 
också andra postföretag får uppgifter av till-
handahållaren av de samhällsomfattande 
tjänsterna om postlådornas placering för att 
sköta sin egen postverksamhet. Skyldigheten 
att lämna information gäller alla sådana upp-
gifter om placeringen som postföretaget be-
höver i sin verksamhet. Uppgifter som be-
hövs i postverksamhet är uppgifter om vid 
vilken gatuadress postlådan är placerad samt 
en mer detaljerad beskrivning av placeringen 
om det inte enbart på basis av gatuadressen 
framgår. Däremot hör t.ex. ruttplanerna till 
varje företags egen planering, varför uppgif-
ter om t.ex. ruttplaner hos den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster inte behö-
ver överlåtas med stöd av bestämmelsen.  
Genom paragrafen genomförs artikel 11a i 
postdirektivet delvis. 
 
8 kap. Mottagande och utdelning av försän-

delser  

40 §. Mottagande och utdelning av brev-
försändelser. I paragrafen ska föreskrivas om 
postföretags skyldighet att ta emot brevför-
sändelser för förmedling. Dessutom ska pa-
ragrafen innehålla de grunder på vilka post-
företag kan vägra ta emot eller förmedla för-
sändelser. I 1 mom. kopplas postföretagets 
skyldighet till dess koncession och leverans-
villkor. Om postföretaget med stöd av sin 
koncession och sina leveransvillkor endast 
t.ex. förmedlar försändelser från företags-
kunder, är det inte skyldigt att ta emot privata 
kunders försändelser för förmedling.  

Paragrafen motsvarar till stora delar 11 § i 
den gällande lagen om posttjänster. Endast i 
2 mom. 5 punkten föreslås ett tillägg enligt 
vilket postföretag dock får vägra ta emot el-
ler förmedla brevförsändelser, om en oför-
säkrade försändelse som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna eller en försändelse 
som inte ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna innehåller pengar, värdepapper eller 
något annat värdefullt. Med stöd av tillägget 
får pengar, värdepapper eller annat värdefullt 
endast sändas i försäkrade brev som ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna. I andra 
brevförsändelser än dem som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna får pengar inte 
sändas fastän de försäkrats. En ändring av 
den nuvarande bestämmelsen behövs, efter-
som posttjänster inte är avsedda för omfat-
tande förmedling av penningförsändelser. 
Värdetransporter utgör en risk för postföreta-
get och dess anställda och kräver sådana sä-
kerhetsåtgärder som inte behövs i postföreta-
gets basverksamhet. Försäkrade försändelser 
som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
kan inte användas för transport av pengar i 
stor utsträckning, eftersom brev som ingår i 
de samhällsomfattande tjänsterna och som 
ska betalas kontant inte är ett ändamålsenligt 
transportsätt för företag. 

Genom paragrafen genomförs delvis artik-
larna 3 - 5 i postdirektivet. 

41 §. Leveransvillkor. I paragrafen före-
skrivs om postföretags skyldighet att offent-
liggöra leveransvillkoren och fastställa deras 
innehåll. Dessutom innehåller paragrafen re-
glering som gäller prislistan och erbjudande 
om posttjänster. Paragrafen motsvarar i hu-
vudsak 24 § i den gällande lagen om post-
tjänster.  

Enligt 1 mom. ska postföretagen ha leve-
ransvillkor. För tydlighetens skull föreslås en 
uttrycklig bestämmelse om denna skyldighet. 
Genom tillägget ändras inte det rådande rätts-
läget. Momentet innehåller dessutom be-
stämmelser om offentliggörandet av leve-
ransvillkoren. Enligt momentet ska leverans-
villkoren offentliggöras på företagets inter-
netsidor och på begäran gratis finnas till-
gängliga i pappersform. Leveransvillkoren 
ska offentliggöras på företagets internetsidor, 
eftersom de då finns vitt tillgängliga. Dessut-
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om ska leveransvillkoren hållas för påseende 
i pappersform, liksom nu.  

I paragrafens 2 mom. föreslås språkliga 
ändringar. För att förenhetliga de begrepp 
som används i förslaget föreslås i paragrafen 
att uttrycket kund som används i den gällan-
de lagen ersätts med uttrycket användare av 
posttjänster. 

Till sitt innehåll motsvarar 3 mom. med 
små språkliga ändringar 24 § 3 mom. i den 
gällande lagen om posttjänster. 

Informationsskyldigheten i 4 mom. mot-
svarar till sitt innehåll den gällande lagen om 
posttjänster. Enligt momentet ska användarna 
informeras om nya leveransvillkor minst en 
månad innan de träder i kraft. Med stöd av 24 
§ 4 mom. i den gällande lagen om posttjäns-
ter ska leveransvillkoren sändas till Kommu-
nikationsverket för godkännande. För att 
villkoren ska kunna godkännas ska konsu-
mentombudsmannen avge ett förordande ut-
låtande om dem. Det föreslås att förfarandet 
slopas, eftersom ett förhandsgodkännande av 
leveransvillkor är en exceptionell praxis som 
inte används inom andra branscher. Kommu-
nikationsverket kan direkt med stöd av sina 
tillsynsbefogenheter övervaka att postföreta-
gens leveransvillkor uppfyller de förutsätt-
ningar som föreskrivs i lag och att de inte 
strider mot lagen om posttjänster. 

Genom paragrafen genomförs artikel 6 i 
postdirektivet. 

42 §. Kontroll av posttjänsternas kvalitet. I 
paragrafen föreskrivs om postföretagets 
skyldighet att offentliggöra uppgifter om 
tjänsternas kvalitet och antalet reklamationer. 
Paragrafen grundar sig på 25 § i den gällande 
lagen om posttjänster. I paragrafen föreslås 
ett tillägg enligt vilket informationen och un-
dersökningen ska sändas till Kommunika-
tionsverket för kännedom. Genom bestäm-
melsen säkerställs att postföretaget sänder 
uppgifterna till tillsynsmyndigheten. 

Det föreslås att en bestämmelse om ut-
förande av en undersökning för att mäta hur 
kvalitetsnormen har uppfyllts fogas till para-
grafen. Enligt bestämmelsen ska undersök-
ningen bli utförd hos en instans som är obe-
roende av den som tillhandahåller samhälls-
omfattande tjänster. Avsikten är inte att änd-
ra nuvarande praxis, utan endast att föreskri-

va om skyldigheten på lagnivå och att 
genomföra bestämmelsen i direktivet. 

Genom paragrafen genomförs artiklarna 16 
och 19 i postdirektivet. 

43 §. Utdelning. Paragrafen innehåller sär-
skilda bestämmelser om utdelning som i stor 
utsträckning grundar sig på bestämmelserna i 
den gällande lagen om posttjänster. 

I 1 mom. föreskrivs om var brevförsändel-
ser ska delas ut å ena sidan i småhus och å 
andra sidan i höghus. Enligt bestämmelsen 
ska brevförsändelser till småhus bäras ut till 
en postlåda som med beaktande av de lokala 
förhållandena är belägen på ett rimligt av-
stånd från adressatens adress. I bestämmelsen 
föreslås att uttrycket delas ut ersätts med ut-
trycket bäras ut. Den föreslagna ändringen är 
språklig och avsikten är inte att ändra det rå-
dande rättsläget. 

Enligt 1 mom. ska brevförsändelser som 
delas ut till bostadslägenheter i höghus bäras 
ut till de enskilda bostädernas brevinkast. Det 
föreslås att bestämmelsen ändras så att skyl-
digheten att dela ut brevförsändelser i lägen-
heternas individuella brevinkast bara ska gäl-
la bostadslägenheter. Vid utdelning till af-
färslokaler ska således kunna användas brev-
inkast, box, låda eller annat sådant sätt som 
postföretaget och adressaten har avtalat om. 
En motsvarande praxis har nu antecknats i 
Kommunikationsverkets riksomfattande an-
visningar och rekommendationer om arran-
gemangen vid postutdelning. Också posten i 
höghusens bostadslägenheter kan bäras ut till 
boxar om postens adressater och postföreta-
get når ett avtal om det. Ett husbolag ska så-
ledes kunna ingå avtal med postföretaget om 
användning av boxutdelning. Även sådan 
boxutdelning om vilken avtalats före lagens 
ikraftträdande kan fortsätta. Lagändringen 
förpliktar inte heller att avstå från andra så-
dana boxutdelningar som är i bruk och som 
med stöd av Kommunikationsverkets anvis-
ningar har ansetts vara lagenliga. Objekt där 
en sådan boxutdelning är i användning är 
t.ex. lofthus, kontorshotell, kasernområden, 
hotell, sjukhus, studenthem och motsvarande 
byggnader, vilka nämns i Kommunikations-
verkets utdelningsinstruktion.  
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Den reglering som gäller utdelning till 
småhus och höghus baserar sig på 12 § 1 
mom. i den gällande lagen om posttjänster. 

Enligt 2 mom. i paragrafen när beslut fattas 
om utdelningsstället kan avseende dessutom 
fästas vid lokala omsändigheter eller adressa-
tens personliga specialbehov som beror på 
ålder eller hälsotillstånd. Paragrafen grundar 
sig på 12 § 2 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster. Några preciseringar föreslås 
dock i den. Uttrycket utdelningssätt som an-
vänds i bestämmelsen föreslås bli ersatt med 
uttrycket utdelningsställe. Utdelningsställe 
motsvarar bättre bestämmelsens syfte. Med 
utdelningssätt avses mer allmänt det hur ut-
delningen utförs och vilket fordon som an-
vänds. Från förteckningen över faktorer som 
ska beaktas avlägsnas ändamålsenliga grun-
der. Med ändamålsenliga grunder har avsetts 
t.ex. beaktande av Museiverkets föreskrifter. 
Grunder som motsvarar detta kan dock beak-
tas som lokala förhållanden. Personliga spe-
cialbehov definieras mer detaljerat än för 
närvarande när de begränsas till behov som 
beror på ålder eller hälsotillstånd. Avsikten 
är inte att ändra det nuvarande rättsläget. I 
nuvarande praxis har beaktats bland de per-
sonliga specialbehoven ålder och hälsotill-
stånd. 

I 2 mom. föreslås en ny bestämmelse enligt 
vilken bland de personliga specialbehoven 
ska beaktas adressatens rörelsehinder eller 
minst 75 års ålder så som det bestäms närma-
re i Kommunikationsverkets föreskrifter som 
meddelats med stöd av 48 §. Kommunika-
tionsverkets gällande riksomfattande anvis-
ningar och rekommendationer om arrange-
mangen vid postutdelning innehåller anvis-
ningar om hur dessa personliga egenskaper 
ska beaktas i utdelningen. Enligt anvisning-
arna har en adressat med rörelsehinder eller 
en adressat som har fyllt 75 år på begäran rätt 
att få sin post utdelad antingen i en postlåda 
som placerats vid en köranslutning eller 
gånganslutning vid tomtens gräns eller i en 
individuell brevinkast i en bostadslägenhet.  

Förutsättningen för avvikande postutdel-
ning är enligt de gällande anvisningarna att 
varje adressat i samma hushåll är berättigad 
till avvikande postutdelning. En adressat som 
är rörelsehindrad eller som har fyllt 75 år och 

som bor i ett samhushåll men regelbundet el-
ler upprepat är tvungen att vara ensam så att 
sökande av posten märkbart försvåras, har 
dock rätt till den nämnda tjänsten.  

Utgångspunkten i propositionen är att de 
personliga grunder som avses i 2 mom. är de 
som uttryckligen nämnts, dvs. rörelsehinder 
eller minst 75 års ålder. Vardera grunden be-
rättigar ensam till avvikande utdelning. Per-
soner som är minst 75 år gamla ska således 
vara berättigade till den nämnda utdelningen 
oberoende av deras rörelseförmåga. För per-
soner med rörelsehinder ska igen garanteras 
avvikande utdelning oberoende av deras ål-
der. Den tilläggsförutsättning som beskrivs 
nedan ska också gälla båda grupperna. 
Tilläggsförutsättningen är att alla som bor i 
samma hushåll ska ha rätt till avvikande 
postutdelning. Vid tillämpningen av lagen 
om posttjänster finns rätten till avvikande ut-
delning endast med stöd av någondera av de 
grunder som nämns i bestämmelsen. Endast 
de nämnda orsakerna har särskilt behandlats 
som personliga specialbehov också i Kom-
munikationsverkets utdelningsanvisningar. 
Bestämmelsen innehåller en hänvisning till 
Kommunikationsverkets bemyndigande att 
meddela föreskrifter, med stöd av vilka an-
visningarna kunde lyftas på nivå av före-
skrift. Utgångspunkten är alltså att Kommu-
nikationsverkets föreskrifter till sitt innehåll 
ska motsvara de gällande anvisningarna och 
rekommendationerna.  

Enligt 3 mom. kan ankomstavi användas 
vid utdelning av försändelser som ska kvitte-
ras och vid utdelning av postpaket. Bestäm-
melsen motsvarar till sitt innehåll den be-
stämmelse som ingår i 12 § 3 mom. i den 
gällande lagen om posttjänster. Med överlå-
telsehandling kan också avses uppgifter som 
lagras elektroniskt i minnet i samband med 
en överlåtelse i elektronisk form. 

Enligt 4 mom. kan adressaten mot en rim-
lig avgift ingå avtal med postföretaget om ar-
rangemang som avviker från bestämmelserna 
i denna paragraf. Paragrafen motsvarar be-
stämmelsen som ingår i 14 § 1 mom. i den 
gällande lagen om posttjänster. Grunderna 
för bedömningen av rimligheten är inte här 
desamma som vid tillsynen av prissättningen 
av de samhällsomfattande tjänsterna. Där-
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emot påverkar motsvarande faktorer på rim-
ligheten som har redogjorts ovan i samband 
med motiveringen för 23 §. Den avvikande 
utdelningen för personer i hög ålder och per-
soner med rörelsehinder enligt 2 mom. ska 
genomföras utan separat avgift. 

Genom paragrafen genomförs artikel 3 i 
postdirektivet delvis. 

44 §. Placering av postlådor. I 1 mom. i 
den föreslagna paragrafen föreskrivs om fast-
ställande av postlådornas placering och om 
förande av ärendet till myndigheterna för be-
handling. Enligt 14 § 1 mom. i den gällande 
lagen om posttjänster ska varje postföretag 
utarbeta en plan om hur utdelningen i detalj 
ska ordnas. Enligt den föreslagna bestämmel-
sen beslutas postlådornas placering av det fö-
retag som enligt 9 § ålagts denna skyldighet, 
i första hand den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande brevtjänster. I praktiken är 
det tillhandahållaren av de samhällsomfat-
tande tjänsterna som också enligt den gällan-
de regleringen har beslutat om postlådornas 
placering i sina utdelningsplaner. Enligt den 
föreslagna bestämmelsen ska kraven i 43 och 
45 § och de föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 48 § beaktas vid beslut om pla-
ceringen. Ovan i 43 § föreskrivs om kravet 
på rimligt avstånd samt om avvikande utdel-
ning. Nedan i 45 § föreslås en bestämmelse 
om var sådana anordningar och konstruktio-
ner som behövs vid postutdelningen kan pla-
ceras. Enligt den föreslagna 48 § har Kom-
munikationsverket rätt att meddela föreskrif-
ter bl.a. om postlådornas placering. 

I 2 mom. föreskrivs att en part som är 
missnöjd med placeringen av postlådan kan 
hos kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
begära ett avgörande. Regleringen grundar 
sig till sitt innehåll på 23 § i den gällande la-
gen om posttjänster. Klagomål som gäller 
placeringen av postlådor förs liksom nu till 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet för 
avgörande, eftersom det i kommunen finns 
sådan lokalkännedom som behövs vid be-
slutsfattandet i ärendet. I momentet före-
skrivs dessutom att den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster kan söka avgö-
rande i en meningsskiljaktighet som gäller 
placering av postlåda om adressaten inte pla-
cerar postlådan på det ställe som tillhanda-

hållaren anger men inte heller bestrider ären-
det. Denna artikel är ny. Med stöd av den kan 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster föra till kommunens byggnadstill-
synsmyndighet för beslutsfattande t.ex. såda-
na fall där adressaten helt har tagit bort sin 
postlåda och avhämtar sin post på verksam-
hetsstället men inte för ärendet till någon in-
stans för behandling. I sådana situationer är 
det rimligt att också tillhandahållaren av 
samhällsomfattande tjänster har möjlighet att 
begära beslut av en myndighet om postlådor-
nas placering.  

Enligt det föreslagna 3 mom. ska kommu-
nens byggnadstillsynsmyndighet i sitt avgö-
rande beakta övrig användning av stället i 
fråga, kraven för en ändamålsenlig postverk-
samhet samt kraven i 43 och 45 § samt i de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 
48 §. Bestämmelsen grundar sig på 23 § i den 
gällande lagen om posttjänster. 

I propositionen föreslås att den bestämmel-
se stryks i den gällande lagen som gäller ut-
arbetande av en plan för ordnandet av utdel-
ningen. Bestämmelsen i den gällande lagen 
om utdelningsplanen har begränsats till en 
skyldighet att utarbeta en plan om ordandet 
av utdelningen, varför dess betydelse i prak-
tiken har varit tämligen liten. I lagen finns 
t.ex. inga bestämmelser om innehållet i ut-
delningsplanen. Det har dock varit möjligt att 
överklaga utdelningsplanen till Kommunika-
tionsverket med stöd av en särskild bestäm-
melse, varvid Kommunikationsverket genom 
tolkning har blivit tvungen att ta ställning till 
hurdan planen borde vara. Dessutom har me-
ningsskiljaktigheter gällande postlådornas 
placering kunnat föras till kommunens bygg-
nadstillsynsmyndighet för avgörande. Efter-
som det också vid överklagande över utdel-
ningsplanen i praktiken överklagas över den 
egna postlådans placering, har det i viss grad 
varit besvärligt att dra gränsen mellan ären-
den som gäller överklagande om å ena sidan 
utdelningsplanen och å andra sidan postlå-
dornas placering. Det har inte heller varit än-
damålsenligt att samma ärende har kunnat fö-
ras till två olika myndigheter för behandling, 
t.o.m. samtidigt. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen ska klagomålet alltid gälla post-
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lådornas placering och det ska behandlas av 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet. 

Paragrafen stämmer överens med artikel 8 i 
postdirektivet. 

45 §. Placering av anläggningar och kon-
struktioner som behövs för postutdelning. I 
paragrafen föreslås en bestämmelse om skyl-
dighet att tillåta placering av anläggningar 
och mindre konstruktioner som behövs för 
insamling och utdelning av post. De anlägg-
ningar och konstruktioner som avses i para-
grafen är i allmänhet postlådor och brevlå-
dor. Det rådande sättet för placering av post-
lådorna på småhusområden är gruppering. 
Skyldigheten gäller kommuner samt ägare av 
fastigheter och byggnader. I 1 mom. före-
skrivs att anordningar och konstruktioner inte 
får medföra onödig fara för trafiken eller vä-
sentlig olägenhet för underhåll, renhållning 
och annan användning av ett allmänt område. 
Underhåll och renhållning av områden 
nämns inte i den gällande lagen. Det är dock 
med tanke på kommuners allmänna skötsel 
av områden en väsentlig faktor som ska be-
aktas vid placeringen av postlådor och brev-
lådor. Därför föreslås att en bestämmelse om 
detta fogas till paragrafen. Lådor ska också 
kunna placeras på landsvägars skydds- eller 
frisiktsområden. 

Hänvisningen i 3 mom. till lagen om all-
männa vägar (243/1954) ska ändras till en 
hänvisning till landsvägslagen (503/2005). I 
övrigt motsvarar paragrafen 22 § i den gäl-
lande lagen om posttjänster.  

Paragrafen stämmer överens med artikel 8 i 
postdirektivet. 

46 §. Ersättning för placering av postlådor. 
Den föreslagna paragrafen gäller ersättning 
som ska betalas för men och skada som post-
lådor förorsakar. Enligt bestämmelsen ska er-
sättningen betalas i enlighet med bestämmel-
serna i lagen om inlösen av fast egendom och 
särskilda rättigheter. Ett avtal om ersättning 
binder också en senare ägare till fastigheten 
eller byggnaden. Bestämmelsen motsvarar 23 
§ 2 mom. i den gällande lagen om posttjäns-
ter. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

47 §. Förvaring av adressatens postförsän-
delser för avhämtning. I paragrafen före-

skrivs om avhämtningsarrangemang för post 
i sådana situationer där en fråga gällande 
postlådornas placering har förts till kommu-
nens byggnadstillsynsmyndighet för behand-
ling. Bestämmelsen kan tillämpas också i så-
dana situationer där mottagandet inte alls har 
ordnats. En sådan situation uppstår t.ex. när 
adressaten inte flyttar sin postlåda till det 
ställe som tillhandahållaren av samhällsom-
fattande tjänster anger men adressaten för 
inte heller ärendet till kommunens byggnads-
tillsynsmyndighet för behandling.  

Till sitt innehåll motsvarar bestämmelsen i 
punkt 1 i huvudsak 14 § 3 mom. i den gäl-
lande lagen om posttjänster. I slutet av be-
stämmelsens inledande stycke föreslås dock 
att det ska fogas ett omnämnande om ett an-
nat motsvarande avhämtningsställe. Ett annat 
motsvarande avhämtningsställe kan behövas 
t.ex. när meningsskiljaktigheten bara gäller 
sådana postföretags verksamhet som inte alls 
har egna verksamhetsställen. Då kan det hål-
la försändelserna tillgängliga på ett annat av-
hämtningsställe. Avhämtningsstället ska 
dock ordnas så att det motsvarar ett verk-
samhetsställe. Det ska t.ex. vara övervakat 
för att trygga förtroliga meddelandens sekre-
tess och försändelserna ska vara tillgängliga 
där på samma sätt som på ett verksamhets-
ställe. T.ex. öppettiderna ska motsvara öppet-
tiderna vid ett sedvanligt verksamhetsställe. I 
undantagsfall kan ett annat avhämtningsställe 
också behövas när det på området finns ett 
verksamhetsställe. En sådan situation kan 
uppstå i praktiken t.ex. när det på grund av 
meningsskiljaktigheter en längre tid finns ex-
ceptionellt mycket försändelser som ska av-
hämtas och de inte kan förvaras på verksam-
hetsstället. 

I punkt 2 föreslås en bestämmelse om för-
farandet i situationer där adressaten har in-
gripit i arrangemangen för mottagande av 
posten så att postföretaget inte kan dela ut 
brevförsändelser till adressaten i en postlåda 
som är placerad på ett i 44 § bestämt ställe. 
Enligt bestämmelsen har postföretag också 
då rätt att bevara brevförsändelserna för av-
hämtning på ett verksamhetsställe eller på ett 
annat motsvarande avhämtningsställe. I lagen 
om posttjänster ingår ingen motsvarande re-
glering. Bestämmelsen behövs för sådana si-
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tuationer där adressaten t.ex. tar bort sin 
postlåda från dess ställe för någon tid, men 
inte bestrider dess placering. Det har före-
kommit fall där adressaten har tagit bort sin 
postlåda t.ex. under semestern för att undgå 
avgiften för avbrott i utdelningen. I sådana 
situationer har försändelserna inte kunnat an-
ses vara obeställbara, eftersom det inte rått 
några oklarheter i fråga om adressatens 
adress. Därför ska deras förvaring ordnas lika 
som vid tvister.  

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

48 §. Kommunikationsverkets rätt att med-
dela föreskrifter. I paragrafen ges Kommuni-
kationsverket rätt att meddela föreskrifter om 
sådana frågor av teknisk natur om vilka det 
inte ska föreskrivas på lagnivå. Enligt 14 § 2 
mom. i den gällande lagen om posttjänster 
meddelar Kommunikationsverket vid behov 
mera detaljerade allmänna anvisningar om 
placeringen av anordningar och mindre kon-
struktioner för mottagande och utdelning av 
brevförsändelser. Kommunikationsverket får 
således i nuläget inte meddela juridiskt för-
pliktande föreskrifter. Med stöd av bestäm-
melsen har Kommunikationsverket meddelat 
riksomfattande anvisningar och rekommen-
dationer om arrangemangen vid postutdel-
ning. De nyaste anvisningarna är från den 3 
mars 2006. 

I propositionen föreslås att Kommunika-
tionsverket i stället för den nuvarande befo-
genheten att meddela anvisningar ska ha be-
fogenhet att meddela föreskrifter. Med hjälp 
av befogenheten att meddela föreskrifter blir 
Kommunikationsverkets anvisningar juri-
diskt bindande. Enligt denna premiss har 
man i praktiken hittills också agerat. Med 
stöd av den föreslagna bestämmelsen kan 
Kommunikationsverkets nuvarande normer 
lyftas till nivån av föreskrift. 

Enligt 1 mom. får Kommunikationsverket 
meddela närmare föreskrifter om placeringen 
av anordningar och mindre konstruktioner 
som behövs för mottagning och utdelning av 
brevförsändelser. Punkten grundar sig på 14 
§ 2 mom. i den gällande lagen om posttjäns-
ter. Med stöd av punkten får Kommunika-
tionsverket meddela föreskrifter som motsva-
rar de nuvarande anvisningarna bl.a. om var 

postlådor och grupper av postlådor kan pla-
ceras på olika områden, om avståndet från 
adressatens bostad till postlådan och om pla-
ceringen av postlådorna vid vägkanterna. 

Enligt punkt 2 kan Kommunikationsverket 
meddela närmare föreskrifter om beaktande 
av lokala förhållanden, adressatens personli-
ga specialbehov eller andra i 43 § 2 mom. 
avsedda ändamålsenliga grunder. Ovan i 43 § 
2 mom. föreskrivs att utdelningsstället dess-
utom kan bestämmas med beaktande av loka-
la förhållanden eller adressatens personliga 
specialbehov som beror på ålder eller hälso-
tillstånd. Punkten grundar sig på bestämmel-
sen i 12 § 2 mom. i den gällande lagen om 
posttjänster. Lokala förhållanden som avses i 
bestämmelsen kan vara t.ex. kultur- eller 
byggnadshistoriska och miljömässiga värden 
eller ställets tillgänglighet. Även rekommen-
dationer av andra myndigheter kan påverka 
postlådornas placering.  

Ovan i 43 § 2 mom. föreslås dessutom att 
bland de personliga specialbehoven ska be-
aktas adressatens rörelsehinder eller minst 75 
års ålder i enlighet med vad som bestäms 
närmare i de föreskrifter som Kommunika-
tionsverket har meddelat med stöd av 48 §.  

I de gällande utdelningsanvisningarna har 
Kommunikationsverket meddelat anvisningar 
där dessa faktorer uttryckligen har beaktats. I 
enlighet med vad som konstateras i motiver-
ingen för 43 §, är utgångspunkten den att de 
personliga specialbehov som berättigar till 
avvikande utdelning är de som uttryckligen 
nämns.  

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 
 
9 kap. Postföretagets ansvar 

49 §. Postföretagets ansvar. I detta kapitel 
och i denna paragraf föreskrivs om postföre-
tags ansvar så att bestämmelserna till stora 
delar grundar sig på den nuvarande re-
gleringen. Det föreslås dock vissa ändringar i 
paragrafernas struktur och delvis också i in-
nehållet. Genom ändringen av strukturen är 
avsikten inte att ändra det rådande rättsläget. 
I den föreslagna paragrafen ska föreskrivas 
om grunderna för postföretagets ersättnings-
ansvar samt om när ansvaret börjar och slu-
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tar. Paragrafen grundar sig på 19 § i den gäl-
lande lagen om posttjänster. 

I ansvarsfrågor tillämpas den föreslagna la-
gen parallellt med konsumentskyddslagen 
(38/1978) i sådana fall där det är fråga om ett 
förhållande mellan ett postföretag och en av-
sändare som är en konsument. Även princi-
perna för avtalsansvar ska tillämpas generellt 
i förhållande till avsändaren. Däremot tilläm-
pas närmast skadeståndslagen i förhållandet 
mellan ett postföretag och en adressat, efter-
som det mellan postföretaget och adressaten i 
allmänhet inte finns något avtalsförhållande. 

Enligt 1 mom. ansvarar ett postföretag för 
en skada som avsändaren eller adressaten or-
sakas av att en försändelse försenas, försvin-
ner eller skadas. Om befrielse från ansvar 
förskrivs särskilt nedan i 50 §. 

Postföretag är i princip skyldiga att ersätta 
den i paragrafen nämnda skadan som föror-
sakas av att vilken som helst försändelse som 
hör till lagens tillämpningsområde försenas, 
försvinner eller skadas. Den som söker er-
sättning ska dock i enlighet med sedvanliga 
skadeståndsrättsliga principer kunna styrka 
grunderna för sitt yrkande. Därför ska den 
som söker ersättning i praktiken visa för det 
första att försändelsen i fråga har lämnats för 
befordran av postföretaget. Om det är fråga 
om en försändelse som följs kan dess beford-
ran utredas från det att försändelsen har läm-
nats för befordran. Om det igen är fråga om 
t.ex. en vanlig brevförsändelse som är för-
sedd med ett frimärke är det i allmänhet 
mycket svårt att visa att den har kommit till 
postnätet. En vanlig brevförsändelse kan 
lämnas i en brevlåda och den kan inte identi-
fieras från den övriga postströmmen på något 
sätt. Således är yrkanden på skadestånd som 
gäller vanliga brev oftast svåra att styrka och 
de kan leda till skadeersättning i praktiken 
endast i exceptionella fall. Ersättningsansvar 
uppstår dock i de fall där bevisning lyckas 
framföras. 

I 2 - 4 mom. förslås bestämmelser om vem 
som har rätt till ersättning i vilken situation. I 
transportverksamhet av massnatur behövs en-
tydig reglering för att det inte ska uppstå 
oklarheter i fråga om vem som är berättigad 
till ersättning. Genom regleringen kan också 
sådana felsituationer undvikas där ersättning 

söks både av postföretaget och av en annan 
part. Den gällande lagen om posttjänster in-
nehåller ingen motsvarande reglering.  

Paragrafens 2 mom. gäller situationer där 
försändelsen har fördröjts. Då har avsändaren 
eller adressaten som lidit en skada på grund 
av förseningen rätt till ersättning. Det är skäl 
att föreskriva att skadeståndet ska betalas till 
den som lidit skada, eftersom förseningen 
kan orsaka skada antingen till avsändaren el-
ler till adressaten, beroende på fallet.  

I 3 mom. föreskrivs om skadestånd då för-
sändelsen förkommit. Enligt den föreslagna 
bestämmelsen har avsändaren rätt till ska-
destånd i sådana situationer. Skadestånd ska 
då betalas på den grund att avsändaren hade 
bestämmanderätt över försändelsen då den 
försvann. 

I det föreslagna 4 mom. föreskrivs om situ-
ationer där en försändelse har skadats. Då har 
postens avsändare rätt till ersättning tills för-
sändelsen överlåtits till adressaten. Skadeer-
sättningen bestäms enligt den som har be-
stämmanderätten också i situationer då en 
försändelse skadas. Avsändaren har bestäm-
manderätt över försändelsen till den har de-
lats ut till adressaten. Rätten till ersättning 
övergår till adressaten från och med den tid-
punkt då adressaten tagit emot försändelsen, 
dvs. då den levererats i enlighet med leve-
ransvillkoren. 

I 5 mom. föreskrivs om när postföretagets 
ansvar börjar och slutar. Momentet motsvarar 
19 § 3 mom. i den gällande lagen om post-
tjänster. Bestämmelsen i momentet i fråga 
om anteckning av personbeteckningen i över-
låtelsehandlingarna föreslås dock bli flyttad 
till 34 § 3 mom. som gäller utdelning. 

Genom paragrafen genomförs tillsammans 
med 50 - 52 § artikel 19.1 i postdirektivet. 

50 §. Befrielse från ansvar och begräns-
ning av ansvaret för postföretag. Det föreslås 
att största delen av bestämmelserna i 19 § i 
den gällande lagen om posttjänster flyttas till 
paragrafen. I paragrafen föreslås om de 
grunder med stöd av vilka postföretag kan 
befrias från ersättningsansvar eller med stöd 
av vilka ansvaret kan begränsas. 

Med stöd av 1 mom. fritas postföretag från 
skadeståndsansvar, om skadan har orsakats 
av en omständighet som företaget inte har 
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kunnat undvika och vars konsekvenser det 
inte har kunnat förhindra. Enligt bestämmel-
sen ska ett postföretag också kunna visa att 
skadan har orsakats av sådana faktorer. Mo-
mentet motsvarar bestämmelsen som ingår i 
19 § 1 mom. i den gällande lagen om post-
tjänster. När trafikutskottet behandlade reger-
ingspropositionen till lag om posttjänster (RP 
74/2000 rd) linjerade det upp i sitt betänkan-
de (TrUB 13/2000 rd) att postföretaget med 
stöd av bestämmelsen befrias från ansvar 
förutom genom att åberopa force majeure-
liknande situationer även på den grunden att i 
en helhetsbedömning av fallet det anses att 
vidtagande av åtgärder för förhindrande av 
skadan hade varit helt orimligt för postföre-
taget. 

Paragrafens 2 mom. gäller skada som har 
förorsakats uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet. Om ett postföretag eller någon, vars 
förfarande postföretaget bär ansvar för, har 
orsakat skadan på detta sätt, kan det inte åbe-
ropa bestämmelserna i 1 mom. eller i 51 § 
om befrielse från ansvar eller begränsning av 
ansvaret. Momentet motsvarar 19 § 2 mom. i 
lagen om posttjänster. 

Enligt det föreslagna 3 mom. är ett avtals-
villkor ogiltigt som till nackdel för avsända-
ren eller adressaten avviker från ansvarsbe-
stämmelserna i denna lag. Ansvarsbestäm-
melserna i den föreslagna lagen ska således i 
princip vara tvingande till kundens fördel. 
Enligt momentet får avvikelse från bestäm-
melserna dock göras genom avtal med någon 
annan än en konsument som avses i 1 kap. 4 
§ konsumentskyddslagen (38/1978), om av-
vikelsen är skälig med hänsyn till avtalspar-
ternas ställning, försändelsens exceptionella 
karaktär eller andra särskilda omständigheter. 
Med stöd av bestämmelsen kan postföretag 
sålunda avvika från ansvarsbestämmelserna i 
sina avtal med andra näringsidkare, om det 
på nämnda sätt är rimligt. Momentet motsva-
rar 19 § 4 mom. i lagen om posttjänster. I tra-
fikutskottets betänkande TrUB 13/2000 rd 
konstateras att ett sådant avtalsvillkor enligt 
de allmänna principerna i avtalsrätten är bin-
dande för parterna, men inte i princip t.ex. 
för adressaten. 

Paragrafens 4 mom. innehåller en bestäm-
melse som motsvarar 19 § 5 mom. i lagen om 

posttjänster. Enligt momentet har ett postfö-
retag och den, vars förfarande postföretaget 
ansvarar för, rätt att åberopa bestämmelserna 
om begränsning av ansvaret och befrielse 
från ansvar i denna lag även när ersättnings-
yrkandet inte grundar sig på denna lag, om 
ersättning kunde har yrkats med stöd av den-
na lag. Enligt trafikutskottets betänkande 
TrUB 13/2000 rd har genom bestämmelsen i 
lagen om posttjänster införts den i trans-
porträttsliga ersättningssystem allmänt ut-
nyttjade principen enligt vilken fraktföraren 
kan åberopa de ansvarsbegränsningar som 
gäller den transportform som används. Såle-
des kan postföretag åberopa ansvarsbegräns-
ningar i enlighet med den föreslagna lagen 
om ersättning hade kunnat krävas med stöd 
av den fastän kravet skulle grunda sig t.ex. på 
avtal eller skadeståndslagen. 

Genom paragrafen genomförs tillsammans 
med 49, 51 och 52 § artikel 19.1 i postdirek-
tivet. 

51 §. Begränsning av ansvaret. Den före-
slagna paragrafen innehåller bestämmelser 
om de begränsningar i ansvaret som tilläm-
pas då skador ersätts. Paragrafen grundar sig 
i huvudsak på 20 § i den gällande lagen om 
posttjänster.  

Paragrafens 1 och 3 mom. innehåller er-
sättningsansvarets övre gräns i euro per för-
sändelsetyp. Paragrafens 1 mom. gäller er-
sättning som betalas för försenade försändel-
ser och den motsvarar 20 § 1 mom. i lagen 
om posttjänster. Paragrafens 2 mom. gäller 
den maximala ersättning som betalas för ska-
dade eller försvunna försändelser. Bestäm-
melsen motsvarar 20 § 2 mom. i lagen om 
posttjänster. 

I 3 mom. föreskrivs om möjligheten att 
jämka skadeloppet. Momentet motsvarar 20 
§ 3 mom. i lagen om posttjänster. Då trafik-
utskottet kommenterade den nämnda be-
stämmelsen i lagen om posttjänster (TrUB 
13/2000 rd) konstaterade utskottet att en ut-
trycklig bestämmelse om medvållande be-
hövs på grund av sakens praktiska betydelse. 
På ersättningsansvar som följer av transport 
av postförsändelser kan dock också andra 
allmänna skadeståndsrättsliga principer i 
skadeståndslagen tillämpas. Exempel på till-
lämpning av bestämmelsen om medvållande 
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kunde vara en situation där postföretaget en-
ligt lag i sina leveransvillkor har förbjudit 
sändande av en viss typs innehåll i postför-
sändelser och sådant innehåll trots förbudet 
har sänts. Genom bestämmelsen om medvål-
lande kan ansvaret i enskilda fall jämkas 
t.o.m. så att ingen ersättning alls betalas. 

Paragrafens 4 mom. innehåller ett bemyn-
digande att utfärda förordning, med stöd av 
vilken maximibeloppet för ersättningarna kan 
granskas genom förordning av statsrådet för 
att motsvara ändringarna i penningvärdet. 
Bestämmelsen motsvarar 20 § 4 mom. i la-
gen om posttjänster. 

Genom paragrafen genomförs tillsammans 
med 49, 50 och 52 § artikel 19.1 i postdirek-
tivet. 

52 §. Anmärkning och preskription. I para-
grafen föreskrivs om anmärkning till postfö-
retaget och preskription av rätten till ersätt-
ning. Paragrafen motsvarar 21 § i lagen om 
posttjänster. I trafikutskottets betänkande 
TrUB 13/2000 rd konstateras att regleringen i 
tillämpliga delar motsvarar den reglering 
som tillämpas vid väg- och järnvägstranspor-
ter.  

Enligt betänkandet talar posttransporternas 
masskaraktär för att korta preskriptionstider 
tillämpas och att bestämmelserna förutsätter 
en anmärkning. Enligt den gällande lagen ska 
anmärkning göras om försändelsen skadats. I 
propositionen föreslås att skyldigheten att 
göra en anmärkning också ska utsträckas till 
förseningsfall. Trots att den allmänna ut-
gångspunkten i skadeståndsrätten är att ingen 
reklamation krävs för försening, krävs en 
anmärkning på grund av postverksamhetens 
natur. Postverksamhetens natur orsakar att 
postföretaget inte nödvändigtvis ens vet att 
försändelsen finns i dess nät för befordran. 
Det är rimligt att kräva en anmärkning för att 
talan inte ska kunna väckas ännu efter långa 
perioder. 

I 2 mom. föreslås ett tillägg i fråga om en 
vanlig postförsändelse, enligt vilket giltig-
hetstiden för rätten till ersättning vid ett van-
ligt brev ska räknas från den tidpunkt när 
adressaten borde ha upptäckt försvinnandet. 
En bakre gräns för anmärkningen behövs 
även i sådana fall där den försvunna försän-
delsen är ett vanligt brev. Utan en bakre 

gräns skulle rätten till ersättning för att ett 
vanligt brev har försvunnit inte alls preskri-
beras. Tidsfristen för anmärkning börjar löpa 
när adressaten borde ha upptäckt försvinnan-
det, om det är fråga om en vanlig brevför-
sändelse. Uppfyllandet av kriteriet ska tolkas 
från fall till fall.  

Genom paragrafen genomförs tillsammans 
med 49 - 51 § artikel 19.1 i postdirektivet. 
 
10 kap. Frambefordran av försändelser och 

behandling av obeställbara för-
sändelser 

53 §. Bestämmanderätten över postförsän-
delser. I paragrafen föreslås nya bestämmel-
ser som gäller avsändarens och adressatens 
rätt att bestämma över en postförsändelse 
medan den finns i postnätet. Lagbestämmel-
ser behövs för att klarlägga det gällande 
rättsläget. Bestämmelsen grundar sig på de 
principer som allmänt används inom trans-
porträtten, enligt vilka den som lämnat va-
rorna för transport har bestämmanderätten 
över dem, tills de har överlåtits till adressa-
ten. 

Enligt 1 mom. har avsändaren rätt att be-
stämma över en postförsändelse tills försän-
delsen har delats ut till den rätta adressaten 
om inte försändelsen enligt gällande lagstift-
ning har tagits i beslag. När avsändaren läm-
nar en försändelse för transport av ett postfö-
retag, uppstår ett avtalsförhållande mellan 
avsändaren och postföretaget. Med stöd av 
avtalsförhållande ska avsändaren ha rätt att 
bestämma över försändelsen. Avtalet är i 
kraft så länge som försändelsen finns i post-
nätet. Försändelsen lämnar postnätet då det 
delas ut till adressaten i enlighet med 54 §. 
Försändelsen delas i första hand ut i enlighet 
med den adress som finns antecknad på för-
sändelsen eller annars i enlighet med försän-
delsens tjänstevillkor. I försändelsens villkor 
kan t.ex. fastställas om försändelsen ska de-
las ut till hemmet eller om det ska avhämtas 
vid verksamhetsstället. En försändelse som 
ska kvitteras kan, med vissa undantag, också 
t.ex. överlåtas till en person som adressaten 
har befullmäktigat. Ett brev som delats ut i 
en postlåda eller ett brev eller paket som 
överlåtits till adressaten vid ett verksamhets-
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ställe har således adressaten bestämmanderätt 
över.  

Bestämmanderätten är inte nödvändigtvis 
kopplad till äganderätten. I distanshandeln 
har äganderätten kunnat övergå till köpa-
ren/adressaten men avsändaren/försäljaren 
har dock i princip bestämmanderätten över 
försändelsen tills den anländer till adressaten. 
Då ska frågor som hänför sig till äganderät-
ten lösas med stöd av avtalet om försäljning-
en av varan, men i fråga om bestämmande-
rätten över försändelsen tillämpas den före-
slagna regleringen, om inget annat har avta-
lats. 

I 1 mom. föreskrivs dessutom om situatio-
ner där avsändaren och adressaten samtidigt 
gör anspråk på en postförsändelse. Enligt be-
stämmelsen ska försändelsen då ges till av-
sändaren. Detta följer av den uppdelning av 
bestämmanderätten som föreskrivs i paragra-
fen. 

Det föreslagna 2 mom. kompletterar re-
gleringen i 1 mom. så att avsändaren där fö-
reskrivs vissa uttryckliga rättigheter medan 
försändelsen transporteras av postföretaget. 
När försändelsen är i ett postföretags besitt-
ning har avsändaren enligt den föreslagna be-
stämmelsen rätt att återta försändelsen, be-
stämma att försändelsen ska överlämnas till 
en någon annan än den som finns antecknad 
som adressat och korrigera eller ändra den 
postadress som finns antecknad eller ge post-
företaget andra motsvarande instruktioner. 
Bestämmanderätten kan gälla endast sådana 
försändelser som kan individualiseras och 
separeras från postströmmen även på annat 
sätt än bara utifrån namnet och adressen på 
adressaten. Sådana försändelser är brev och 
paket som följs. Av praktiska orsaker kan ett 
postföretag fastställa en tidsfrist för inom 
vilken tid - räknat från avsändandet - begäran 
ska framföras för att den ska kunna uppfyl-
las. En motsvarande reglering är i kraft också 
i internationell postbefordran med stöd av 
världspostfördragen. 

I 3 mom. föreskrivs om adressatens rätt att 
bestämma om att försändelser som är adres-
serad till honom eller henne ska vidarebe-
fordras till en annan adress. En sådan rättig-
het stämmer överens med rådande praxis. 
Det är skäl att konstatera existensen av denna 

rätt, för att det ska vara klart att den nya re-
gleringen inte hindrar adressaten från att ingå 
ett avtal om vidarebefordran. I momentet fö-
reslås för tydlighetens skull också en be-
stämmelse om att adressaten har rätt att be-
stämma över avbrott i utdelningen. Adressa-
ten kan i nuläget också avtala om avbrott i 
utdelningen, och denna praxis avses inte bli 
ändrad genom den nya regleringen.  

I momentet föreskrivs för tydlighetens 
skull också om när avsändarens bestämman-
derätt upphör. Försändelsen övergår till 
adressatens bestämmanderätt när försändel-
sen har delats ut till det ställe som motsvarar 
adressatens instruktioner. Om alltså adressa-
ten t.ex. har avtalat om avbrott i utdelningen, 
upphör avsändarens bestämmanderätt när 
försändelsen har delats ut till adressaten t.ex. 
bland försändelser som ska förvaras på post-
verksamhetsstället.  

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

54 §. Postföretagets skyldighet att leverera 
en försändelse till adressaten och behandling 
av obeställbara försändelser. I paragrafen fö-
reskrivs om postföretagets skyldighet att reda 
ut adressatens rätta adress i sådana situatio-
ner där den adress som antecknats på försän-
delsen visar sig vara felaktig eller bristfällig.  

Enligt 1 mom. är postföretag skyldiga att 
befordra brevförsändelser eller postpaket till 
den adress som finns antecknad på försändel-
sen. Om denna skyldighet finns för närva-
rande ingen uttrycklig reglering. Skyldighe-
ten att dela ut försändelsen till den adress 
finns antecknad på försändelsen följer redan 
av det avtal som ingåtts mellan avsändaren 
och postföretaget. Genom att lyfta skyldighe-
ten på lagnivå vill man förstärka denna pre-
miss och betona att avsändaren ska anteckna 
den rätta adressen på försändelsen. Postföre-
taget ska dock inte befordra försändelsen till 
den antecknade adressen om den är uppen-
bart felaktig. För att försändelsen inte ska de-
las ut till den angivna adressen, ska det vara 
möjligt att klart sluta sig till att adressen inte 
är riktig på basis av de faktorer som medde-
lats postföretaget eller av andra faktorer. En 
sådan situation kan komma i fråga t.ex. när 
försändelser som delats ut till samma adres-
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sat vid samma adress flera gånger returneras 
till postnätet såsom felutdelade. 

I 2 mom. föreskrivs om postföretagets 
skyldighet att reda ut adressatens rätta adress 
i sådana situationer där adressuppgiften på en 
brevförsändelse eller ett postpaket är bristfäl-
lig eller felaktig. Adressuppgiften kan vara 
felaktig t.ex. på grund av ett skrivfel eller 
bristfällig därför att det på försändelsens 
omslag fattas någon väsentlig uppgift. Vid 
utredningen av adressen ska postföretaget 
självfallet använda det adressregister som det 
förvaltar för att kunna befordra försändelser-
na till rätt adress. Genom att använda sitt 
adressregister kan postföretaget få reda på 
adressatens rätta adress i många situationer. 
T.ex. adressatens adresshistoria kan hjälpa att 
hitta den rätta adressen. I adressutredningen 
kan också sådana skrivfel i adresser rättas 
som inte kan identifieras i den maskinella 
sorteringen.  

Utöver sitt eget register ska postföretag en-
ligt momentet i adressutdelningen också an-
vända sådana offentliga register som är all-
mänt tillgängliga. Postföretag kan bli tvung-
na att precisera uppgifterna i försändelsen, 
t.ex. om adressatens organisation, genom så-
dana uppgifter som går att reda ut i företags- 
och organisationsdatasystemet, telefonkata-
logerna eller i motsvarande register som 
finns i allmänt bruk. Eftersom sådana register 
också finns tillgängliga för postföretag, är det 
motiverat att ålägga postföretagen skyldighet 
att också använda uppgifterna i dem innan 
det sänder försändelsen till Kommunika-
tionsverket för behandling. De uppgifter som 
fås i registret ska vara sådana att det med 
stöd av dem är möjligt att entydigt och säkert 
komplettera försändelsens namn- och adress-
uppgifter. Därför ska i utredningen användas 
sådana register som allmänt används för sök-
ning av uppgifter och som kan anses vara till-
förlitliga. I nuläget har till Kommunikations-
verket också sänts sådana försändelser som 
skulle ha kunnat levereras med hjälp av upp-
gifter som framgår av offentliga register. 
Postföretaget är inte berättigat att öppna för-
sändelsen, varför bara sådana uppgifter kan 
användas vid adressutredningen som finns på 
försändelsens omslag.  

I momentet föreslås dessutom en bestäm-
melse om situationer där det i adressutred-
ningen framgår att adressaten ingått en 
adressändring som är i kraft. Då ska brevför-
sändelsen eller postpaketet enligt momentet 
sändas till den nya adress som framgår av 
adressändringen, om inte postföretaget har 
avtalat annat med avsändaren. Adressänd-
ringen är adressatens sätt att säkerställa att 
hans eller hennes försändelser delas ut till 
den nya adressen. I sådana fall använder 
postföretaget i stället för den adress som av-
sändaren använt den nya adressen med stöd 
av det avtal som företaget ingått med adres-
saten. Försändelsen kan transporteras till en 
annan adress än den som avsändaren anteck-
nat också med stöd av ett avtal om vidarebe-
fordran som adressaten ingått.  

Postföretaget kan också komma överens 
med avsändaren om att ingen adressutred-
ning behövs för försändelserna. Sålunda kan 
postföretaget t.ex. utveckla sådana produkter 
som inte behöver hänvisas till adressutred-
ning. Detta möjliggör t.ex. utvecklingen av 
billigare företagsprodukter för sådana typer 
av försändelser där avsändaren inte anser att 
en adressutredning behövs. Avsikten är fort-
farande att adressutredning används för mer-
parten av försändelserna och avtalsvillkor av 
denna typ bara används när det är klart att 
ingen adressutredning behövs med tanke på 
adressatens och avsändarens rättigheter.  Av-
tal av den nämnda typen får postföretag dock 
inte enligt momentet ingå i fråga om produk-
ter som ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna. Brev och paket som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna ska således alltid 
vid behov föras till adressutredning och från 
detta kan inte avvikelse göras ens genom av-
tal. Om adressutredning i fråga om brevför-
sändelser eller postpaket som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna kan det dock inte 
enligt momentet avtalas annat med avsända-
ren.  

I 3 mom. föreskrivs om när postföretag ska 
returnera försändelsen till avsändaren. För 
det första ska brevförsändelser eller postpa-
ket returneras till avsändaren, om adressatens 
adress inte kan redas ut. För det andra retur-
neras till avsändaren sådana försändelser som 
adressaten inte vill ta emot.  Enligt bestäm-
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melsen returneras till adressaten med stöd av 
bestämmelsen t.ex. sådana paketförsändelser 
som adressaten inte hämtar inom den förva-
ringstid som är antecknad på ankomstavin. 
Regleringen grundar sig på 18 § i den gällan-
de lagen om posttjänster. 

I 3 mom. 3 punkten föreslås ny reglering. 
Enligt punkten ska en försändelse returneras 
när gällande avgift inte har betalats för för-
sändelsen och adressaten inte har löst ut för-
sändelsen fastän postföretaget erbjudit det för 
lösen. Enligt 40 § i förslaget är postföretag 
skyldiga att ta emot och förmedla brevför-
sändelser från var och en som så önskar mot 
gällande avgift. Postföretag kan självfallet 
inte ha någon skyldighet att förmedla vanliga 
försändelser gratis. Om försändelser dock 
kommer till postnätet t.ex. utan frimärke, kan 
de returneras till avsändaren, om dennes 
adressuppgifter framgår av försändelsen. 
Detsamma gäller försändelser som har för-
setts med otillräcklig avgift. Enligt bestäm-
melsen ska postföretag dock först erbjuda så-
dana brevförsändelser för lösen av adressa-
ten. Försändelsen får alltså inte returneras till 
adressaten eller sändas till Kommunikations-
verket innan adressaten har erbjudits en möj-
lighet att lösa ut det mot gängse avgift. Den 
föreslagna regleringen är ny. Även i nuläget 
tillämpas lösenförfarandet i praktiken, men 
det finns ingen reglering om det. Under be-
redningsarbetet har det framförts att det be-
hövs klarare bestämmelser om förfarandereg-
ler för sådana situationer där avgift inte har 
betalats. Genom bestämmelsen eftersträvas 
att rättsläget görs klarare. 

Enligt 4 mom. ska försändelsen returneras 
till avsändaren även när företaget av någon 
annan orsak som inte beror på det förmår vi-
darebefordra försändelsen. Såsom en annan 
orsak kan t.ex. vara att avsändaren inte har 
velat lösa ut en returnerad försändelse eller 
att en transitförsändelse från utlandet inte på 
grund av flygtrafiksäkerheten kan transporte-
ras i flygplan till adressaten. I sådana situa-
tioner är returnering av försändelsen endast i 
undantagsfall möjlig eftersom också returne-
ringen i allmänhet ska skötas som flygtrans-
port. 

För att en försändelse ska kunna returneras 
ska avsändarens namn och adress vara kända. 

Om avsändaren och avsändarens adress inte 
framgår av försändelsen ska postföretaget vid 
returneringen av försändelsen också använda 
sådana faktorer som framgår av den oöppna-
de försändelsen, av vilka avsändaren otvety-
digt framgår.   

I 4 mom. föreslås för det första att det ska 
fastställs när en försändelse ska behandlas 
som obeställbar. Obeställbar är en term som 
traditionellt har använts för att beskriva post-
försändelser som postföretaget inte lyckas 
befordra till adressaten. Termen används inte 
i den gällande lagen. I propositionen föreslås 
att termen tas i bruk för att lagens svårbegrip-
liga term "uppgifter i anslutning till säkerstäl-
landet av postgången" ska kunna strykas.  

Brevförsändelser eller paket ska enligt den 
föreslagna bestämmelsen behandlas som 
obeställbara då de inte har kunnat levereras 
till adressaten eller returneras till avsändaren 
av orsaker som inte beror på postföretaget. 
Orsaker som inte beror på postföretaget är 
sådana som postföretag genom sin sedvanli-
ga verksamhet inte har kunnat påverka. T.ex. 
mänskliga misstag i utdelningen ska postfö-
retag dock korrigera på annat sätt efter att de 
har upptäckts. En brevförsändelse ska sändas 
till Kommunikationsverket för behandling 
t.ex. i sådana situationer att inte heller avsän-
darens adress kan utredas eller om avsända-
ren inte avhämtar försändelsen. Ovan har 
som exempel nämnts transitförsändelser som 
inte har kunnat befordras till adressaten efter-
som försändelsens innehåll inte tillåter flyg-
transport. Även detta kan anses vara en orsak 
som inte beror på postföretaget. 

Obeställbara brevförsändelser ska behand-
las i huvudsak på samma sätt som nu. Med 
stöd av 18 § i den gällande lagen om post-
tjänster ska sådana försändelser sändas till 
Kommunikationsverket för behandling som 
sannolikt är avsedda att vara personliga. Så-
som försändelser som inte är avsedda att vara 
personliga har ansetts vara t.ex. direktre-
klampost, cirkulär eller motsvarande försän-
delser som sänts ut i identisk form. För att 
göra lagstiftningen klarare föreslås att alla 
försändelser utom direktreklampost ska sän-
das till Kommunikationsverket. I praktiken 
ändras inte rättsläget nämnvärt i fråga om 
behandling av brev. 
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I fråga om behandlingen av paketförsändel-
ser föreslås däremot en ändring. Av den före-
slagna bestämmelsen följer att paketförsän-
delser inte längre ska sändas till Kommuni-
kationsverket för behandling. Den föreslagna 
ändringen behövs för det första därför att pa-
ketförsändelser i princip endast innehåller 
varor och inte förtroliga meddelanden. För 
det andra gäller lagen endast paket som ingår 
i området för de samhällsomfattande tjäns-
terna och inte alls andra paketförsändelser. 
Övriga paket transporteras däremot av både 
postföretag och många logistikföretag. Övri-
ga paket kan till sitt innehåll och leveranssätt 
helt motsvara paket som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna, men de behandlas som 
varutransporter och inte som postpaket. 
Skillnaden kan uppstå bara av det om trans-
porten sköts av ett postföretag eller av ett 
transportföretag. Andra varutransporter re-
gleras av bestämmelserna inom transporträt-
ten, där utredning av adresser eller öppnande 
av försändelser inte regleras på något sätt. 
Transporterna sköts inte heller som myndig-
hetsverksamhet. Liknande försändelser ska 
regleras likvärdigt till denna del. Behandling 
av varutransporter som myndighetsverksam-
het förorsakar samhället onödiga kostnader. 

Obeställbara försändelser har behandlats 
vid Kommunikationsverket under tio års tid. 
Det problematiska har varit att postföretag 
inte har kunnat sända sådana paket för be-
handling av Kommunikationsverket där an-
tingen adressatens eller avsändarens adress-
uppgifter varit kända. Sådana paket måste nu 
förvaras hos postföretaget om inte adressaten 
vill ta emot dem och avsändaren inte betalar 
för deras returnering. I lagen om posttjänster 
ingår inga bestämmelser om behandling av 
sådana försändelser. Eftersom adressen redan 
är känd kan dessa försändelser inte sändas till 
Kommunikationsverket för behandling, efter-
som verket inte längre kan framföra tilläggs-
utredning i frågan. Det är därför nödvändigt 
att ändra rättsläget så att postföretaget ska få 
möjlighet att förstöra sådana försändelser ef-
ter en förvaringstid. 

Enligt 5 mom. tillämpas inte 2 - 4 mom. i 
denna paragraf på adresserad direktreklam. 
Adressutredning behöver således inte företas 
på adresserad direktreklam och den behöver 

inte heller returneras till avsändaren och ska 
inte heller sändas till Kommunikationsverket 
för behandling. Avsändaren kan självfallet 
avtala med postföretagen också om att adres-
serad direktreklam vid behov styrs till 
adressutredning eller returneras till avsända-
ren. I princip behövs ingen skyldighet att fö-
reta adressutredning för direktreklampost. 
Direktreklampost innehåller inte något sådant 
personligt meddelande som när det inte 
kommer fram skulle leda till rättsförluster. 
Adressutredning behövs inte heller för di-
rektreklampost av den orsaken att utredning-
en förorsakar kostnader som på grund av för-
sändelsernas natur ofta är onödiga. 

Enligt det föreslagna 6 mom. kan postföre-
tagen ta ut en avgift för ny befordran och re-
turnering av paket samt för försändelser som 
ska återställas enligt bestämmelserna om di-
stansförsäljning i 6 kap. i konsumentskydds-
lagen. Bestämmelsen motsvarar 32 b § mom. 
i den gällande lagen om posttjänster. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

55 §. Postföretags rätt att öppna slutna 
försändelser. I paragrafen föreslås en be-
stämmelse om när och hur postföretag har 
rätt att öppna slutna försändelser. Den före-
slagna regleringen grundar sig delvis på 17 § 
i den gällande lagen.  

Enligt det föreslagna 1 mom. har postföre-
tag ingen rätt att öppna slutna brev. Bestäm-
melsen ger inte postföretag rätt att öppna ett 
slutet brev i någon situation. Slutna obeställ-
bara brev behandlas vid Kommunikations-
verket så som det föreskrivs nedan i detta ka-
pitel. Momentet motsvarar den gällande la-
gen. Det bör märkas att postföretag inte hel-
ler får överlåta andra en bättre rätt än vad det 
själv har. Sålunda får ett postföretag inte t.ex. 
ge något annat företag fullmakt att öppna 
brev som lämnats för befordran av det. En-
dast adressaten kan ge fullmakt att öppna 
försändelsen. 

I det föreslagna 2 mom. föreskrivs om 
postföretags rätt att öppna postpaket i vissa, 
noggrant avgränsade fall. De två första punk-
terna gäller sådana skadade försändelser eller 
försändelser som förorsakar fara som är nöd-
vändigt att öppna så att de inte skadas ytterli-
gare eller att de inte skadar någons hälsa eller 
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egendom. Punkterna motsvarar den nuvaran-
de regleringen. 

I momentet föreslås en ny 3 punkt som ska 
ge postföretag rätt att öppna postpaket också 
när det är fråga om ett i 56 § avsett obeställ-
bart postpaket som det är nödvändigt att 
öppna för att kunna sälja eller förstöra det. 
Punkten är nödvändig för att trygga skyddet 
av förtroliga meddelanden. Paket är i all-
mänhet också nödvändiga att öppna för att 
sälja innehållet, om inte försändelsens inne-
håll annars framkommer. Även förstörande 
kan t.ex. av säkerhetsskäl kräva att försändel-
sen öppnas. Paket kan också innehålla förtro-
liga meddelanden som då de upphittas ska 
skiljas åt från det innehåll som transporteras i 
paketet innan det förstörs eller säljs.  

Paragrafens 3 mom. innehåller bestämmel-
ser om förfarandet i situationer där postföre-
taget öppnar postpaket. Ett postpaket får, i 
närvaro av en annan person, öppnas av en 
person som Kommunikationsverket har be-
myndigat för denna uppgift. Innehållet i ett 
öppnat postpaket får inte granskas mera än 
vad som är nödvändigt med beaktande av or-
saken till att det öppnas. Det bör också ob-
serveras att ett eventuellt förtroligt medde-
lande som ingår i ett postpaket inte får öpp-
nas. Nedan i det föreslagna 4 mom. ingår be-
stämmelser om behandlingen av ett sådant 
meddelande.  

På ett öppnat postpaket ska göras anteck-
ningar som bestäms av Kommunikationsver-
ket. Över öppnandet ska sättas upp ett proto-
koll som ska undertecknas av dem som har 
deltagit i öppnandet och som ska sändas 
Kommunikationsverket. På personer som är 
anställd hos ett postföretag tillämpas stad-
gandena om straffrättsligt tjänsteansvar när 
de utför uppgifter som nämns i denna para-
graf. De bestämmelser som gäller förfarandet 
vid öppnande av postpaket motsvarar 17 § 3 
mom. i den gällande lagen om posttjänster. 

I 4 mom. föreslås en ny bestämmelse som 
gäller förtroliga meddelanden i postpaket. 
Om ett postpaket som avses i 2 och 3 mom. 
innehäller ett förtroligt meddelandet ska det 
befordras till adressaten eller, om adressaten 
inte framgår av försändelsen, till Kommuni-
kationsverket för behandling. Postföretaget 
får således inte öppna eller förstöra förtroliga 

meddelanden. Den nya regleringen behövs 
för att trygga sekretessen av förtroliga med-
delanden.  

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

56 §. Förvaring och förstörande av försän-
delser. I den föreslagna paragrafen ska det 
föreskrivas om situationer där ett postföretag 
får förstöra en postförsändelse. 

Enligt 1 mom. får ett postföretag förstöra 
en postförsändelse vars innehåll uppenbart 
har förskämts. Postföretag får även i nuläget i 
motsvarande situationer förstöra en försän-
delse med stöd av 18 § 1 mom. i lagen om 
posttjänster. Uttrycket sannolikt i bestäm-
melsen föreslås bli ersatt av uttrycket uppen-
bart. Det är motiverat att kunna förstöra en 
försändelse endast när det på grundval av ytt-
re omständigheter såsom lukt eller utseende 
är uppenbart att innehållet har förskämts. 
Tröskeln för förstörande av en försändelse är 
även nu hög, varför ändringen av uttrycket 
inte påverkar den praktiska verksamheten. 

Enligt 2 mom. får ett postföretag förstöra 
en postförsändelse med avsändarens sam-
tycke. Den föreslagna bestämmelsen är ny, 
men genom den ändras inte nuläget. Det är 
möjligt att handla så också redan på basis av 
avtalsförhållande. Med stöd av den ovan fö-
reslagna nya 53 § har avsändaren rätt att be-
stämma över försändelsen tills den överlåtits 
till adressaten.  

Momentet innehåller också en bestämmelse 
enligt vilken postföretag också får förstöra 
sådana öppna försändelser, i vilka det uppen-
bart inte går att hitta uppgifter som främjar 
utredandet av avsändaren eller adressatens 
adressuppgifter. Sådana försändelser kan 
vara t.ex. postkort. I 18 § 1 mom. i lagen om 
posttjänster ingår en bestämmelse enligt vil-
ken ett postföretag inte är skyldigt att sända 
en sådan försändelse till Kommunikations-
verket. Avsikten är inte att ändra rådande 
rättsläge genom bestämmelsen. 

Med stöd av det föreslagna 3 mom. får 
postföretag förstöra obeställbara postpaket 
och försändelser som innehåller direktre-
klampost och om vars returnering det inte har 
avtalats med postförsändelsens avsändare. 
Postföretag får förstöra sådan obeställbar di-
rektreklampost med stöd av 18 § 3 mom. i 
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den gällande lagen. Däremot har ett postföre-
tag inte nu rätt att förstöra sådana obeställba-
ra postpaket som inte har kunnat befordras 
till adressaten. En sådan rätt behövs eftersom 
det i lagen om posttjänster föreskrivs bristfäl-
ligt om behandlingen av sådana paket. Om 
avsändarens adressuppgifter framgår av pa-
ketet kan det inte sändas till Kommunika-
tionsverket för behandling, eftersom Kom-
munikationsverkets utredningsåtgärder inte 
behövs. Dock kan postföretaget inte heller 
själv med stöd av den gällande lagstiftningen 
förstöra sådana postpaket. På grund av bris-
terna i den gällande regleringen kan postföre-
tag alltså inte göra annat i fråga om sådana 
försändelser än förvara dem i lager utan tids-
gräns. 

Genom förstöring av postpaket ingrips inte 
i det grundlagstryggade skyddet av förtroliga 
meddelanden, eftersom postpaket i princip är 
varuförsändelser. Ovan har redogjorts för de 
grunder varför det finns behov av att ändra 
regleringen så att behandlingen av obeställ-
bara paket inte längre sköts som myndighets-
verksamhet. 

I det föreslagna 4 mom. föreskrivs om me-
toder för förstöring av försändelser. Enligt 
momentet får ett postföretag förstöra ett i 3 
mom. avsett postpaket tidigast sex månader 
efter att adressaten har underrättats om för-
sändelsens ankomst eller avsändaren under-
rättats om försendelsens returneringen. För-
varingsskyldigheten gäller bara obeställbara 
postpaket, eftersom av de försändelser som 
avses i paragrafen endast paket kan vara så-
dana om vilka förfrågningar eventuellt görs 
under deras förvaringstid. Genom förvaring 
vill man trygga att förstöringen av paket inte 
leder till rättsförluster. Tidsfristen på sex 
månader räknas från tidpunkten för medde-
landet till avsändaren eller adressaten. Förva-
ringstiden för meddelanden till avsändaren 
börjar löpa när avsändaren meddelas om re-
turneringen av försändelsen och avsändaren 
uppmanas att lösa ut paketet. Om avsända-
rens uppgifter inte är kända ska sändningsti-
den räknas från meddelandet till adressaten, 
där det meddelats om försändelsens ankomst. 
I meddelandet ska det framgå att försändel-
sen kan förstöras eller säljas efter en förva-
ringstid på sex månader. 

Momentet innehåller också en bestämmelse 
enligt vilken förstöring i enlighet med para-
grafen ska göras på ett sätt som tryggar för-
troligheten i meddelanden. Utgångspunkten 
är att postföretaget inte förstör förtroliga 
meddelanden. Bestämmelsen gäller endast 
sådana ovanliga situationer där t.ex. i sam-
band med en förskämd försändelse också ett 
förtroligt meddelande måste förstöras. Då ska 
det säkerställas att innehållet i meddelandet 
inte längre är läsbart och försändelsen förstö-
ras t.ex. i en dokumentförstörare. 

I 5 mom. föreslås en bestämmelsen enligt 
vilken postföretag har rätt att sälja en försän-
delse i stället för att förstöra den. Enligt be-
stämmelsen har postföretag rätt, i stället för 
förstöring, att sälja i denna paragraf avsedda 
obeställbara postpaket på det sätt som före-
skrivs i lagen om näringsidkares rätt att sälja 
saker som inte har hämtats (688/1988). I den 
nämnda lagen föreskrivs om skyldighet att 
göra en anmälan om hot om försäljning, var-
efter föremålet ska förvaras i tre månader 
före försäljningen. Bestämmelserna i lagen i 
fråga gäller enligt ordalydelsen bara varor 
som en näringsidkare tagit emot för repara-
tion eller förvaring. Genom den föreslagna 
hänvisningsbestämmelsen utsträcks re-
gleringen att också gälla varor som postföre-
tag har tagit för befordran. En motsvarande 
bestämmelse i transporträtten ingår åtminsto-
ne i järnvägstransportlagen (1119/2000). 
Momentet innehåller dock en bestämmelse 
med stöd av vilken avvikelse görs från den 
förvaringstid som föreskrivs i lag. Enligt 
momentet ska postföretaget förvara postför-
sändelsen - i stället för den förvaringstid som 
föreskrivs i den nämnda lagen - i sex måna-
der innan företaget kan sälja försändelsen. 
Förvaringstiden kan inte vara kortare vid för-
säljning av försändelser än vad den är för 
postföretaget och Kommunikationsverket i 
andra fall. Både postföretaget och Kommu-
nikationsverket ska med stöd av andra be-
stämmelser bevara obeställbara försändelser i 
sex månader före deras förstöring eller för-
säljning. 

Enligt 6 mom. gäller på varor som trans-
porteras i postnätet och som inte längre går 
att koppla ihop med någon postförsändelse 
vad som föreskrivs i hittegodslagen 
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(778/1988). Bestämmelsen gäller sådant löst 
gods som faller ut från postförsändelser t.ex. 
då förpackningar har öppnat sig eller gått 
sönder. Löst gods upphittas i postförsändel-
sernas behandlingsutrymmen och det är i 
allmänhet inte längre möjligt att koppla ihop 
dem med sina förpackningar. Sådana föremål 
kan inte föras till Kommunikationsverket för 
behandling eftersom det inte finns några 
uppgifter att tillgå om dem med stöd av vilka 
de kunde sändas till avsändaren eller adressa-
ten. Ingen kan heller meddelas om dem, ef-
tersom det inte finns några uppgifter om 
adressaten eller avsändaren. Därför ska de 
behandlas som hittegods som ska sändas till 
polisen. Lösgods torde behandlas som inläm-
ningsfynd i enlighet med 5 § i hittegodslagen 
i fråga om vilka ingen hittelön betalas och 
vars äganderätt övergår till staten efter en tre 
månaders förvaringstid. 
Paragrafen har inget samband med reglering-
en i postdirektivet. 

57 §. Behandling av obeställbara försän-
delser vid Kommunikationsverket. I den före-
slagna paragrafen ska föreskrivas om i vilka 
fall och hur Kommunikationsverket kan öpp-
na slutna brev. Bestämmelsen grundar sig till 
största delen på 32 a § i lagen om posttjäns-
ter. I den föreslås några ändringar och tillägg. 
Dessutom föreslås språkliga ändringar i pa-
ragrafen som inte påverkar innehållet i re-
gleringen. 

I det föreslagna 1 mom. är det för det första 
skäl att precisera att Kommunikationsverket 
inte eftersträvar att utreda avsändaren eller 
adressaten utan deras adressuppgifter. Avsik-
ten är att genom ändringen förtydliga den 
gällande regleringen. 

Det föreslås ett tillägg i momentet om för-
sändelser för vilka postavgiften inte har beta-
lats eller för vilka en för liten avgift har beta-
lats. Enligt momentet ska förfarandet för 
obeställbara försändelser tillämpas på sådana 
försändelser endast för att utreda avsändarens 
uppgifter. Avsikten är att man inte försöker 
befordra försändelsen till adressaten om 
gängse avgift inte har betalats för den. Post-
företaget är inte skyldigt att leverera försän-
delser utan avgift och denna skyldighet kan 
inte heller åläggas någon myndighet. Kom-
munikationsverkets uppgift är inte heller att 

befordra sådana försändelser till adressaten 
på grund av förfrågningar. Det är dock än-
damålsenligt att returnera försändelsen till 
avsändaren, om en returadress kan hittas. Det 
kan t.ex. vara fråga om ett brev som av miss-
tag har stoppats i brevlådan utan frimärke. 

I momentet föreslås också ny reglering ge-
nom vilken den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster åläggs ska ge Kom-
munikationsverket gratis tillträde till sitt 
adressregister. Tillträdet ska säkerställas för 
att Kommunikationsverket ska kunna reda ut 
adressuppgifterna på adressaten eller avsän-
daren av en obeställbar försändelse. Re-
gleringen behöver ändras eftersom den gäl-
lande regleringen har konstaterats vara be-
svärlig att tillämpa i praktiken. Enligt 32 b § i 
den gällande lagen om posttjänster ska en 
öppnad försändelse sändas till postföretaget 
och uppgifter enligt vilka försändelsen kan 
vidarebefordras ska bifogas. Det har dock i 
praktiken visat sig att Kommunikationsverket 
borde ha rätt att själv reda ut adresser på ba-
sis av de uppgifter som finns i försändelsen. 
På detta sätt kunde försändelserna sändas vi-
dare snabbare och säkrare än i det nuvarande 
förfarandet, där försändelserna returneras till 
postföretaget. Så undviks också t.ex. onödigt 
överförande av en personbeteckning som 
funnits i försändelsen mellan Kommunika-
tionsverket och postföretaget. 

 Det föreslagna 2 mom. motsvarar i huvud-
sak 32 a § 2 mom. i lagen om posttjänster. 
Det föreslås dock att en ny punkt 3 fogas till 
momentet. I den föreslagna 3 punkten för-
skrivs Kommunikationsverket rätt att öppna 
ett slutet brev om det är uppenbart att inne-
hållet i försändelsen på grund av säkerhets-
skäl hindrar befordran av försändelsen. Punk-
ten behövs eftersom det inte i den gällande 
lagen om posttjänster ingår någon bestäm-
melse som skulle lämpa sig för sådana situa-
tioner där en transitförsändelse från utlandet 
inte kan vidarebefordras på grund av dess in-
nehåll. Enligt punkten ska det vara uppenbart 
att försändelsen har ett sådant innehåll. För-
sändelser som sänds per flygpost granskas av 
postföretaget på förhand så att innehåll som 
äventyrar säkerheten mycket säkert kan kon-
stateras. Transitförsändelser kan innehålla 
t.ex. sprängämnen som inte får transporteras 
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som flygtransport. Myndigheterna behöver 
kunna öppna sådana försändelser för att kun-
na behandla dem i enlighet med innehållet. 
Bestämmelser om behandling vid Kommuni-
kationsverket av öppnade försändelser ingår 
nedan i 59 §. 

Det föreslås att den bestämmelse som mot-
svarar 32 a § 3 mom. i lagen om posttjänster 
med reglering om öppnande av postpaket inte 
införs i paragrafen. Särskilda bestämmelser 
om paket behövs inte, eftersom de inte längre 
sänds till Kommunikationsverket för behand-
ling.  

Förfarandet för förstöring av försändelser 
regleras i det föreslagna 3 mom. Momentet 
motsvarar 32 a § 4 mom. i den gällande la-
gen. I den föreslås endast en liten terminolo-
gisk ändring som inte påverkar innehållet i 
regleringen.  

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

58 §. Returnering av försändelser från 
Kommunikationsverket till postföretag. I pa-
ragrafen ska föreskrivas om förfarandet i si-
tuationer där det i en sluten försändelse hittas 
uppgifter med stöd av vilka adressuppgifter-
na på adressaten eller avsändaren kan utre-
das. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 32 
b § i den gällande lagen. Avsikten är dock att 
ändra förfarandet så att Kommunikationsver-
ket sänder postföretagen de adressuppgifter 
som det själv har utrett. Med stöd av den gäl-
lande lagstiftningen har Kommunikations-
verket tillsammans med den på nytt slutna 
försändelsen sänt de uppgifter med stöd av 
vilka postföretaget har kunnat reda ut adres-
sen. Ovan i samband med motiveringen för 
57 § har klargjorts för orsakerna till ändring-
en av förfarandet. Försändelsen jämte 
adressuppgifter sänds dock fortfarande till 
postföretaget för vidarebefordran, liksom i 
nuläget. 

I 2 mom. föreslås en precisering i syfte att 
betona att det som utreds inte är adressaten 
eller avsändaren utan deras adresser. 

En bestämmelse som motsvarar 32 b § 3 
mom. i lagen om posttjänster föreslås bli flyt-
tad till 54 §, i vilken ingår bestämmelser om 
returnering av obeställbara försändelser till 
avsändaren. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

59 §. Behandling av öppnade försändelser 
vid Kommunikationsverket. I paragrafen fö-
reskrivs om förvaringstid, förstöring och för-
säljning av försändelser som öppnats av 
Kommunikationsverket. Regleringen mot-
svarar i huvudsak 32 c § i lagen om post-
tjänster.  

I 1 mom. föreslås en precisering, när ter-
men vidarebefordra ersätts med uttrycket 
sänds till adressaten eller returneras till av-
sändaren. Rättsläget ändras inte genom preci-
seringen. 

I det föreslagna 2 mom. föreskrivs om 
Kommunikationsverkets rätt att förstöra eller 
sälja obeställbara försändelser. Bestämmel-
sen motsvarar 32 c § 2 mom. i den gällande 
lagen. I den föreslås endast en liten termino-
logisk ändring som inte påverkar innehållet i 
regleringen.  

I 3 mom. föreskrivs om hur de medel som 
flutit in av försäljningen och pengar som 
funnits i försändelser intäktsförs vid Kom-
munikationsverket. Regleringen gäller de in-
komster som har flutit in av den försäljning 
av försändelser som Kommunikationsverket 
har skött. Postföretaget behöver inte intäkts-
föra till Kommunikationsverket motsvarande 
inkomster som flutit in. Regleringen föreslås 
bli kompletterad med en möjlighet att överlå-
ta innehållet i försändelserna till allmännytti-
ga ändamål. Den nya möjligheten behövs, ef-
tersom försändelserna inte nödvändigtvis in-
nehåller sådana varor som kunde ha ett för-
säljningsvärde. De kan dock ha ett bruksvär-
de, varför de skulle lämpa sig att bli donera-
de till välgörenhet. Eftersom den gällande 
regleringen inte direkt ger en möjlighet till 
det, behövs en bestämmelse om saken.  

Det föreslås att ett nytt 4 mom. fogas till 
paragrafen. Momentet gäller sådana försän-
delser som av säkerhetsskäl på grund av de-
ras innehåll inte kan vidarebefordras. Enligt 
momentet ska Kommunikationsverket av-
lägsna innehållet i sådana försändelser som 
hindrar befordran. Försändelser som kommer 
i fråga är i synnerhet de som innehåller äm-
nen eller varor som utgör en risk för flygsä-
kerheten. Dessa har beskrivits ovan i moti-
veringen till 57 §. I det föreslagna momentet 
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ingår en skyldighet för Kommunikationsver-
ket att avlägsna sådant innehåll och att däref-
ter sända försändelsen till postföretaget för 
vidarebefordran. Det beskrivna förfarandet är 
ändamålsenligt för att kunna befordra det öv-
riga innehållet och eventuellt meddelande i 
försändelsen till adressaten eller returneras 
till avsändaren.  

Det avlägsnade innehållet kan Kommuni-
kationsverket sälja, förstöra eller överlåta på 
samma sätt som i fråga om innehållet i obe-
ställbara försändelser. Således gäller för in-
nehållet i fråga t.ex. samma bestämmelser 
om försäljning, intäktsförande av medel och 
överlåtande till allmännyttiga ändamål. För-
farandet avviker dock från behandlingen av 
obeställbara försändelser så att den tidsfrist 
som där ingår i 1 mom. inte behöver iakttas. 
Således behöver inte Kommunikationsverket 
förvara avlägsnat innehåll sex månader utan 
det kan förstöras utan förvaringstid.  

I momentet föreskrivs också om hur Kom-
munikationsverket kan sända försändelsen 
till postföretaget för vidarebefordran. Enligt 
bestämmelsen ska Kommunikationsverket på 
försändelsen göra anteckningar om öppnande 
och avlägsnande av innehåll. Förfarandet 
motsvarar således i huvudsak det förfarande 
som iakttas i fråga om vidarebefordran av 
andra öppnade försändelser. Kommunika-
tionsverket ska dock på försändelsen göra en 
anteckning om att innehåll har avlägsnats 
från försändelsen. Anteckningen behövs för 
att skydda kommunikationens förtrolighet. 

Det gällande 4 mom. blir 5 mom. I 3 punk-
ten föreslås att hänvisningen till en försän-
delse som uppenbart inte har avsetts vara 
personlig ska strykas. En sådan hänvisning är 
onödig, eftersom det i regleringen av obe-
ställbara försändelser generellt inte längre 
används en uppdelning i uppenbart personli-
ga och andra försändelser. Med uttrycket av-
ses i den gällande lagen i synnerhet adresse-
rad direktreklam. Direktreklampost sänds 
dock inte till Kommunikationsverket för be-
handling.  Dessutom föreslås att samma änd-
ring som ovan i 56 § ska göras i kriteriet gäl-
lande förskämda försändelser i 4 mom. Såle-
des ersätts uttrycket sannolikt förskämd till 
uppenbart förskämd. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

60 §. Tjänsteansvar. I paragrafen före-
skrivs om straffrättsligt tjänsteansvar för dem 
som behandlar obeställbara försändelser. Re-
gleringen motsvarar i huvudsak 32 d § i den 
gällande lagen. I den föreslås endast en liten 
språklig ändring som inte påverkar innehållet 
i regleringen. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

61 §. Undantag från offentligheten för 
myndighetshandlingar samt tystnadsplikt. Pa-
ragrafen gäller sekretess och tystnadsplikt i 
fråga om postförsändelser och handlingar. 
Bestämmelsen grundar sig på 32 e § i lagen 
om posttjänster. I den föreslås en motsvaran-
de ändring som ovan i 58 §. Genom ändring-
en preciseras att utredningen gäller adress-
uppgifter och inte uppgifter om avsändaren 
eller adressaten. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 
 
11 kap. Övriga skyldigheter för postföretag 

62 §. Säkerställande av sekretessen i fråga 
om förtroliga meddelanden. I paragrafen fö-
reskrivs om den skyldighet att trygga sekre-
tessen för konfidentiella meddelanden som 
gäller alla postföretag. Paragrafen grundar 
sig på 15 § 1 mom. i lagen om posttjänster. 
Både i den gällande lagen och i den föreslag-
na lagen gäller paragrafen förutom postföre-
tagen också dem som tillhandahåller kunder-
na postföretagets tjänster. Med detta avses 
t.ex. ombudsposter.  

I bestämmelsen föreslås ett tillägg med 
stöd av vilket skyldigheten att trygga brev-
hemligheten också tillämpas på dem som 
med stöd av avtal som de ingått me ett post-
företag behandlar postförsändelser. Med en 
sådan behandlare avses t.ex. ett företag som 
sköter sortering eller utskrift för postföreta-
get utan att själv vara ett postföretag. 

I 15 § 2 mom. i lagen om posttjänster ingår 
en skyldighet att trygga de språkliga rättighe-
terna. I propositionen föreslås att skyldighe-
ten i fråga flyttas till 20 § för att gälla dem 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster. 
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Bestämmelsen strider inte mot artikel 9.2 
och 9.3 i postdirektivet. 

63 §. Tystnadsplikt. I paragrafen föreskrivs 
om tystnadsplikt genom vilken förtroliga 
meddelandens sekretess och uppgifter om 
kundförhållandet tryggas. Bestämmelsen 
grundar sig på 16 § i lagen om posttjänster. 

I bestämmelsen föreslås en motsvarande 
ändring som ovan i 63 § om brevhemlighet. 
Den gällande regleringen ålägger tystnads-
plikt för postföretag samt för dem som med 
stöd av avtal med postföretaget tillhandahål-
ler kunderna postföretagets tjänster. I prakti-
ken gäller detta ombudsposter. Det föreslås 
att tystnadsplikten också ska gälla dem som 
behandlar postförsändelser med stöd av ett 
avtal med postföretaget. Såsom det i motiver-
ingen till 62 § konstateras, kan en sådan be-
handlare vara t.ex. ett företag som sköter sor-
tering eller utskrift. 

Bestämmelsen strider inte mot artikel 9.2 
och 9.3 i postdirektivet. 

64 §. Beredskapsskyldighet för postföretag. 
Enligt paragrafen ska ett postföretag genom 
beredskapsplanering och genom att skapa be-
redskap för undantagsförhållanden se till att 
dess verksamhet fortsätter så ostört som möj-
ligt även under sådana undantagsförhållan-
den som avses i beredskapslagen 
(1080/1991) samt i störningssituationer under 
normala förhållanden. Den föreslagna be-
stämmelsen grundar sig till innehållet delvis 
på 29 § 1 mom. i lagen om posttjänster. Or-
dalydelsen i bestämmelsen föreslås bli änd-
rad så att den till sitt innehåll motsvarar be-
redskapsbestämmelserna i bl.a. kommunika-
tionsmarknadslagen och lagen om televi-
sions- och radioverksamhet. 

I bestämmelsen föreslås ett tillägg om 
skyldighet till beredskap också för störnings-
situationer under normala förhållanden. Syf-
tet med beredskapen är att säkerställa att 
postföretagen även i störningssituationer un-
der normala förhållanden kan fortsätta sin 
verksamhet. En motsvarande skyldighet gäll-
er på området för kommunikation också t.ex. 
telebolag samt dem som bedriver televisions- 
och radioverksamhet. Störningssituationer 
under normala förhållanden är sådana situa-
tioner som kan orsaka allvarliga störningar i 
postföretagets normala verksamhet. Stör-

ningar kan förorsakas t.ex. av pandemier, ter-
rordåd, storolyckor, naturkatastrofer, allvar-
liga störningar i verksamhetsidkarens egna 
anläggningar eller system eller av att data-
kommunikationer eller datasystem störs. 

Beredskapsskyldigheten innebär att postfö-
retag på förhand ska identifiera de konse-
kvenser som krissituationer och undantags-
förhållanden orsakar verksamheten samt ser-
vicebehovet i sådana situationer. Beredskap 
innebär under normala förhållanden bered-
skapsplanering och vissa förberedelser för 
krissituationer. Företag kan förbereda sig för 
krissituationer t.ex. genom att utbilda perso-
nalen, inrätta beredskapsgrupper, skydda an-
läggningar och lokaler, bygga tekniska re-
servsystem eller genom att komma överens 
med personalen om arbetsarrangemang i 
krissituationer. 

Olika postföretag kan åläggas att bereda sig 
för undantagsförhållanden och störningssitu-
ationer under normala förhållanden genom 
förberedelser på olika nivåer. I synnerhet 
tillhandahållare av samhällsomfattande tjäns-
ter ska skapa beredskap för olika situationer 
så att verksamheten är så väl tryggad som 
möjligt i alla förhållanden. 

Genom paragrafen genomförs artikel 5 i 
postdirektivet delvis. 

65 §. Närmare bestämmelser om bered-
skap. I paragrafen ska olika myndigheter 
bemyndigas att utfärda närmare bestämmel-
ser och föreskrifter om beredskap. Enligt 29 
§ 1 mom. i den gällande lagen befullmäktigas 
kommunikationsministeriet att utfärda in-
struktioner som hänför sig till beredskap för 
undantagsförhållanden. Bemyndigandet före-
slås bli struket, eftersom myndigheter enligt 
grundlagsutskottets hävdvunna praxis kan ut-
färda instruktioner inom området för sin fö-
reskrivna uppgift även utan ett bemyndigan-
de (t.ex. GrUU 48/2006 rd, GrUU 6/2003 rd, 
GrUU 20/2004 rd, GrUU 30/2005 rd).  För 
att precisera beredskapsskyldigheten är det 
däremot skäl att bemyndiga myndigheterna 
att utöver anvisningarna också utfärda rätts-
ligt bindande normer. Eftersom 64 § också 
gäller störningssituationer under normala 
förhållanden, kan också bestämmelser om 
beredskap i fråga om sådana situationer ut-
färdas på lägre nivå. 
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Enligt 1 mom. får närmare bestämmelser 
om skyldigheten för postföretag att skapa be-
redskap enligt 64 § utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Bestämmelserna kan gälla 
ordnande av nödvändig postverksamhet för 
att säkerställa ledandet av samhället eller 
samhällets säkerhet eller för att säkerställa 
näringslivets funktionsförmåga. Upprätthål-
landet av postnätet kan t.ex. i undantagsför-
hållanden ha en central betydelse för samhäl-
lets ledning och säkerhet om det blir nödvän-
digt att förmedla meddelanden till alla med-
borgare. Under undantagsförhållanden kan 
den elektroniska kommunikationens medel 
vara sårbara. I vissa situationer kan det också 
vara viktigt att kunna sända alla någon fysisk 
försändelse, varvid postnätets nåbarhet kan 
vara av grundläggande vikt. Med säkerstäl-
lande av näringslivets verksamhetsförmåga 
avses både säkerställande av postföretagets 
egen verksamhet och betydelsen av dess 
verksamhet för det övriga näringslivet. 

Genom förordning av statsrådet får be-
stämmelser utfärdas om sådana åtgärder ge-
nom vilka funktionsförmågan kan säkerstäl-
las. I förordningen kan t.ex. föreskrivas om 
vilka funktioner postföretagen ska prioritera i 
krissituationer. Inom elektronisk kommuni-
kation har det på förordningsnivå utfärdats 
bestämmelser t.ex. om skyldighet för telefö-
retag att förmedla myndighetsmeddelanden 
(statsrådets förordning om beredskapsskyl-
dighet i anslutning till kommunikations-
marknaderna och skyldigheten att förmedla 
myndighetsmeddelanden, 838/2003). På 
motsvarande sätt kan det finnas behov av så-
dan beredskap att den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster i en krissituation 
genom förordning särskilt ska åläggas att 
förmedla myndighetsmeddelanden i fysisk 
form. 

Kommunikationsverket bemyndigas i 2 
mom. att utfärda närmare tekniska föreskrif-
ter om postföretags beredskapsskyldighet. I 
momentet fastställs närmare vad bestämmel-
serna kan gälla. Enligt punkt 1 kan bestäm-
melserna gälla posttjänsternas tekniska egen-
skaper. Sådana kan vara t.ex. bestämmelser 
om betalningsanteckningar. Enligt punkt 2 
och 3 kan bestämmelserna gälla handlingar 
som hänför sig till tryggande av postföretags 

funktion och tjänster under undantagsförhål-
landen samt tekniska åtgärder för att minime-
ra störningar. Såsom ett exempel på dessa 
punkter kan vara tekniska krav för skyddsåt-
gärder i fråga om olika anläggningar eller sy-
stem samt dokumentation av dessa skyddsåt-
gärder. Med stöd av 4 mom. får Kommunika-
tionsverket utfärda bestämmelser om andra 
jämförbara tekniska frågor.  

Genom förordning av statsrådet eller ge-
nom Kommunikationsverkets föreskrifter får 
inte utfärdas allmänna rättsregler t.ex. om 
grunderna för individens rättigheter eller 
skyldigheter eller om saker som enligt grund-
lagen annars hör till området för lagstiftning-
en. 

Genom paragrafen genomförs artikel 5 i 
postdirektivet delvis. 

66 §. Kostnader som föranleds av bered-
skapen. I paragrafen föreskrivs om postföre-
tagens rätt att få ersättning för de kostnader 
som föranletts av beredningsskyldigheten ur 
Försörjningsberedskapscentralen. Enligt 1 
mom. har postföretag rätt att få ersättning för 
kostnader som föranleds av beredskap från 
den försörjningsberedskapsfond som avses i 
lagen om tryggande av försörjningsberedska-
pen (1390/1992) endast om kostnaderna med 
beaktande av naturen hos och omfattningen 
av postföretagets verksamhet är betydande. 

De uppgifter som beredskapskyldigheten 
förorsakar kan förutsätta åtgärder som tydligt 
avviker från den verksamhet som kan anses 
utgöra företagets normala verksamhet och av 
vilka väsentliga tilläggskostnader föranleds. 
Före sådana åtgärder vidtas ska postföretaget 
först avtala om kostnaderna med myndighe-
ten.  

Enligt 2 mom. fattas beslut om ersättande 
av de kostnader som avses i 1 mom. fattas av 
av Försörjningsberedskapscentralen på fram-
ställning av kommunikationsministeriet.  An-
sökan om ersättning riktas till Försörjnings-
beredskapscentralen. Eftersom kommunika-
tionsministeriet är sakkunnigmyndighet i frå-
ga om postverksamhet, föreslås ministeriet 
en klar roll i beredningen av ersättningsbe-
sluten. Därför ska Försörjningsberedskaps-
centralen fatta beslut på framställning av 
kommunikationsministeriet. Behandlingen av 
ersättningsansökan ska således motsvara bl.a. 
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det som föreskrivs i kommunikationsmark-
nadslagen och i lagen om televisions- och ra-
dioverksamhet. 

Vid bedömningen av om de kostnader som 
förorsakats av beredskapen är betydande ska 
kostnaderna ställas i proportion till bl.a. natu-
ren av postföretagets verksamhet, dess kon-
kurrenssituation på marknaden och postföre-
tagets omsättning. Vid prövningen ska också 
beaktas postföretagets möjlighet att utnyttja 
kommersiellt de investeringar som är nöd-
vändiga för att uppfylla beredskapsskyldig-
heten. 

Genom paragrafen genomförs artikel 5 i 
postdirektivet delvis. 
 
12 kap. Styrning och tillsyn över postverk-

samhet 

67 §. Allmän styrning, utveckling och till-
syn. I den föreslagna paragrafen föreskrivs 
om kommunikationsministeriets och Kom-
munikationsverkets uppgifter postområdet. 

Enligt 1 mom. ankommer den allmänna 
styrningen och utvecklandet av postverksam-
heten på kommunikationsministeriet. Kom-
munikationsverket å sin sida övervakar enligt 
2 mom. efterlevnaden av lagen. Kommunika-
tionsverkets uppgift är också att årligen of-
fentliggöra en berättelse om hur tillhandahål-
larna av samhällsomfattande tjänster har iakt-
tagit den kvalitetsnorm som föreskrivs i 19 §. 
Postföretag ska för sin del med stöd av 42 § 
låta utföra hos en oavhängig instans en un-
dersökning som mäter hur normen uppfylls 
och sända den för kännedom till Kommuni-
kationsverket. Fördelningen av uppgifterna 
motsvarar vad som föreskrivs i 30 § i den 
gällande lagen. 

Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas till 
paragrafen. Där föreskrivs kommunikations-
ministeriet samt Kommunikationsverket en 
skyldighet att vid behov samverka med kon-
kurrens- och konsumentmyndigheterna. Den 
nya bestämmelsen behövs för att genomföra 
den samarbetsskyldighet som förutsätts i di-
rektivet. 

Genom samarbete avses i paragrafen utbyte 
av uppgifter och förhandlingar mellan myn-
digheterna samt en strävan efter att koordine-
ra myndigheternas ställningstaganden. Myn-

digheterna kan samarbeta i tvisteärenden som 
behandlas hos flera myndigheter, t.ex. genom 
att ordna en gemensam överläggning mellan 
postföretaget och de myndigheter som be-
handlar ärendet. Samtidigt kunde överlägg-
ningar mellan flera myndigheter underlätta 
postföretagens ställning på ett sätt som är 
förenligt med förvaltningens tjänsteprincip. 

Samarbetet innebär också att de påföljder 
som en myndighet ålagt för en gärning eller 
försummelse i mån av möjlighet beaktas vid 
prövningen av påföljderna för gärningen eller 
försummelsen. 

Genom paragrafen genomförs artikel 22.1 i 
postdirektivet. 

68 §. Tillsynsavgift för postverksamhet. I 
paragrafen föreskrivs om postföretagens 
skyldighet att betala en tillsynsavgift för 
postverksamhet till Kommunikationsverket. 
Skyldigheten gäller alla postföretag. Till-
synsavgifterna bestäms på basis av de kost-
nader som orsakas Kommunikationsverket av 
skötseln av postverksamhetens tillsynsupp-
gifter. Bestämmelsen motsvarar 31 § i den 
gällande lagen om posttjänster. 

Regleringen om tillsynsavgift för postverk-
samhet motsvarar i sin helhet regleringen om 
tillsynsavgift för postverksamhet i lagen om 
posttjänster. Lagen om posttjänster ändrades 
genom lag 886/2005 (RP 67/2005) så att 
riksdagens grundlagsutskott riktlinjer i fråga 
om vissa avgifters statsförfattningsrättsliga 
skattenatur beaktades. Grundlagsutskottet har 
i sitt utlåtande om den nämnda regeringspro-
positionen (GrUU 29/2005) bedömt att be-
stämmelserna uppfyller de krav som grund-
lagsutskottet i sin praxis ställt på skattelagar. 

Den föreslagna paragrafen strider inte mot 
artikel 9.2 i postdirektivet. 

69 §. Storleken av tillsynsavgiften för post-
verksamhet. I bestämmelsen definieras stor-
leken på tillsynsavgiften för postverksamhe-
ten och bestämningen av den i olika situatio-
ner. Paragrafen motsvarar 31 a § i lagen om 
posttjänster. Det föreslås endast att avgiften 
för postföretagets två första verksamhetsår 
granskas.  

I 3 mom. föreskrivs om den tillsynsavgift 
som tas ut av nya postföretag som nyligen in-
lett sin verksamhet. Enligt 31 a § 2 mom. i 
den gällande lagen om posttjänster är till-
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synsavgiften för sådana företag det första 
verksamhetsåret 2 000 euro och det andra 
verksamhetsåret 10 000 euro. Eftersom syftet 
med lagen är att uppmuntra konkurrerande 
företag, föreslås att avgiften för nya företag 
sänks med hälften i jämförelse med nuläget. 
Enligt förslaget är den tillsynsavgift för post-
verksamhet som tas ut av ett nytt postföretag 
1 000 euro under det första verksamhetsåret 
och 5 000 euro under det andra året. Avgiften 
för det tredje verksamhetsåret och de därpå 
följande åren bestäms på det sätt som före-
skrivs i 1 mom. 

Avgiftens storlek och fastställandet av den 
har inget samband med postdirektivet. 

70 §. Omsättningen i en koncern såsom 
grund för bestämmande av avgiften. I para-
grafen föreskrivs om hur koncerners omsätt-
ning behandlas vid bestämmande av tillsyns-
avgift för postverksamhet. Paragrafen mot-
svarar 31 b § i lagen om posttjänster. 

Regleringen är nationell lagstiftning utan 
samband med postdirektivet. 

71 §. Bestämmande och uttagande av till-
synsavgift för postverksamhet. Enligt 1 mom. 
påförs tillsynsavgiften för postverksamhet av 
Kommunikationsverket. I 2 mom. åläggs 
postföretaget en skyldighet att lämna uppgif-
ter till Kommunikationsverket om sin om-
sättning för att verket ska kunna påföra av-
giften. Enligt 3 mom. får tillsynsavgiften för 
postverksamhet drivas in utan dom eller be-
slut. I momentet föreskrivs också om dröjs-
målsränta eller dröjsmålsavgift som drivs in i 
fall av dröjsmål. 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 31 c § i 
den gällande lagen. Det föreslås endast att 
laghänvisningen i 3 mom. ändras. 

Bestämmelserna om fastställande och in-
drivning av avgiften har inget samband med 
postdirektivet. 

72 §. Skyldighet att lämna uppgifter. I pa-
ragrafen föreskrivs om kommunikationsmi-
nisteriets och Kommunikationsverkets rätt att 
få uppgifter av postföretag. Bestämmelsen 
grundar sig delvis på 32 § i lagen om post-
tjänster. Det föreslås att den ändras så att den 
rättighet att få uppgifter som avses i direkti-
vet uppfylls. 

Enligt 1 mom. är postföretagen, trots vad 
som föreskrivs någon annanstans i lag om 

sekretess för handlingar, skyldiga att samla 
in och överlämna till kommunikationsmini-
steriet och Kommunikationsverket sådana 
uppgifter om sin ekonomi och  verksamhet 
enligt denna lag som dessa myndigheter be-
höver för att sköta uppgifter som avses i den-
na lag eller för att upprätta statistik som hän-
för sig till dessa uppgifter. Uppgifterna ska 
överlämnas avgiftsfritt, utan obefogat dröjs-
mål och i den form som myndigheten begär. 

Bestämmelsen motsvarar delvis 32 § i la-
gen om posttjänster. Den föreslås bli precise-
rad så att postföretaget är skyldigt både att 
samla in och att överlämna uppgifter till 
myndigheterna på begäran av dem. Insamling 
av uppgifter förutsätts t.ex. för de rapporter 
till kommissionen som sammanställts för till-
synen av postdirektivets implementering. 

I paragrafen föreslås också ett tillägg om 
skyldighet att överlåta uppgifter för statistik-
föring. Utvidgningen av rättigheten att få 
uppgifter behövs eftersom det i direktivet har 
fogats en bestämmelse med stöd av vilken 
myndigheterna ska få uppgifter också för sta-
tistiska ändamål. Myndigheternas statistikfö-
ring binds i bestämmelsen till uppgifterna en-
ligt denna lag. Kommunikationsverket utar-
betar för närvarande regelbundet statistik 
över post- och smågodstransportverksamhet. 
Dessutom hör till verkets uppgifter att sända 
uppgifter till europeisk statistik med hjälp av 
vilka postdirektivets genomförande uppföljs. 
Vid utarbetandet av statistik ska myndighe-
ten beakta att uppgifter om postföretagens af-
färsverksamhet inte får offentliggöra i större 
omfattning än vad som föreskrivs i statistik-
lagen (280/2004). 

Uppgifterna ska överlämnas avgiftsfritt, 
utan obefogat dröjsmål och i den form som 
myndigheten begär. I den gällande lagen om 
posttjänster ingår ingen sådan skyldighet. En 
sådan bestämmelse behöver införas i lagstift-
ningen för att trygga myndigheternas tillgång 
till uppgifter. Dessutom regleras myndighe-
ternas framställningar om uppgifter av för-
valtningsprocesslagen och de allmänna prin-
ciperna för förvaltningen, såsom proportiona-
litetsprincipen och principen för ändamåls-
bundenhet. Av proportionalitetsprincipen föl-
jer att myndigheternas framställningar om 
uppgifter ska vara proportionella. Därför kan 
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man inte kräva att uppgifter ska lämnas ut 
t.ex. i större utsträckning än vad som behövs 
för att uppnå ett mål. 

I 2 mom. föreskrivs om skyldigheter som 
gäller andra än postföretag. Enligt paragrafen 
gäller skyldigheten att samla in och överlåta 
uppgifter också andra företag som har i sin 
besittning information som är nödvändig och 
av betydelse för postverksamhet och de 
myndighetsuppgifter som avses i denna lag. 
Sådana företag kan t.ex. vara företag som 
tillhandahåller pakettjänster eller utskrifts-
operatörer. Uppgifter från andra än postföre-
tag är nödvändiga och betydelsefulla t.ex. då 
Kommunikationsverket utarbetar statistik 
över Finlands postmarknad. Sådan statistik 
kan inte uppföras utan information från andra 
företag om deras omsättning, försändelse-
mängder eller andra motsvarande centrala 
faktorer. Uppförande av statistik är igen nöd-
vändigt bl.a. för att Kommunikationsverket 
ska kunna uppfylla sin lagenliga uppgift att 
följa konkurrensläget på postmarknaden. 

Enligt 3 mom. ska kommunikationsmini-
steriet och Kommunikationsverket uppge an-
vändningsändamålet för uppgifterna samt 
motivera begäran om överlåtelse av uppgif-
ter. Skyldigheterna överensstämmer också 
med de allmänna förvaltningsmässiga princi-
perna. Framställningar om lämnande av in-
formation ska alltid motiveras utan företagets 
särskilda begäran. 

Enligt det föreslagna 4 mom. ska Kommu-
nikationsverket överlåta i 1 mom. avsedda 
uppgifter som fåtts vid utförandet av i denna 
lag föreskrivna uppgifter till kommunika-
tionsministeriet på ministeriets begäran. Rät-
ten enligt det föreslagna momentet att överlå-
ta uppgifter är inte mer omfattande än den 
rätt att få uppgifter som föreskrivs i 1 mom. 
Kommunikationsverket samlar i någon mån 
in uppgifter om postverksamhetens markna-
der redan nu, men i och med den i proposi-
tionen föreslagna marknadsbedömningen får 
verket betydligt mer informationsinsamlings- 
och analysuppgifter. Allmän styrning och ut-
veckling av postverksamheten kräver att 
kommunikationsministeriet vid behov kan 
använda de uppgifter som verket samlat in 
och analyserat. För att effektivisera och för-
enkla verksamheten ska Kommunikations-

verket åläggas skyldighet att överlämna upp-
gifter till ministeriet om ministeriet begär 
dem. 

I momentet föreskrivs vidare att Kommu-
nikationsverket utan dröjsmål ska underrätta 
den som de överlåtna uppgifterna gäller om 
överlåtelsen. Kommunikationsverket ska 
med stöd av bestämmelsen alltid meddela 
den som lämnat uppgiften utan separat begä-
ran. Syftet med bestämmelsen är att trygga 
rätten för den som uppgett uppgifterna att få 
veta till vilket ändamål uppgifterna används. 

Genom bestämmelsen genomförs artikel 22 
a.1 och 22 a.2 i postdirektivet. 

73 §. Användning av handlingar från ut-
ländska myndigheter. Enligt den föreslagna 
paragrafen får kommunikationsministeriet el-
ler Kommunikationsverket använda sekre-
tessbelagda handlingar som det tagit emot av 
utländska myndigheter endast för det ända-
mål för vilket de har getts. Ingen motsvaran-
de bestämmelse ingår i den gällande postlag-
stiftningen. Bestämmelsen behöver fogas till 
lagen för att implementera de skyldigheter 
som följer av postdirektivet. 

Den föreslagna bestämmelsen behövs ef-
tersom bestämmelserna om handlingars sek-
retess i medlemsländerna i Europeiska ge-
menskapen kan avvika från varandra. Huvud-
regeln i Finland är att handlingarna är offent-
liga. Om en finsk myndighet får sekretessbe-
lagt material från ett annat EG-land, ska det 
enligt bestämmelsen också i Finland behand-
las som sekretessbelagt. Materialet kan då 
inte bedömas med stöd av den finska lag-
stiftningen om handlingars offentlighet. Av-
sikten med bestämmelsen är att sänka trös-
keln för en annan stat att överlämna sekre-
tessbelagda handlingar till Finland, där de 
med stöd av offentlighetslagen kunde för-
vandlas till offentliga handlingar. Paragrafen 
gäller handlingar från alla länder. 

Med stöd av paragrafen får finska myndig-
heter också trots bestämmelserna om sekre-
tess från tillsynsmyndigheterna i ett annat 
EG-land ta emot material om ett finskt post-
företags verksamhet på en annan stats områ-
de eller om verksamheten hos ett utländskt 
postföretag i sitt hemland, om verksamheten 
har samband med tillsynen av finsk postverk-
samhet. 



 RP 216/2010 rd  
  

 

152

Utöver paragrafen kan också 24 § 1 mom. 
2 punkten i offentlighetslagen bli tillämplig, 
enligt vilken sekretessbelagda myndighets-
handlingar är handlingar som gäller finska 
statens, finska medborgares eller i Finland 
verkande finska sammanslutningars förhål-
landen till myndigheter, personer eller sam-
manslutningar i en annan stat, om utlämnan-
det av uppgifter ur dem skulle medföra skada 
eller olägenhet för Finlands internationella 
förhållanden eller förutsättningar att delta i 
det internationella samarbetet. Om en hand-
ling som i en annan stat klassificerats som 
hemlig behandlades som offentlig i Finland, 
skulle detta försvaga Finlands förutsättningar 
att delta i det internationella samarbetet på 
postbranschen. 

Genom bestämmelsen genomförs artikel 22 
a.4 i postdirektivet. 

74 §. Utlämnande av uppgifter till Europe-
iska kommissionen eller till en annan EES-
stat. Enligt 1 mom. är kommunikationsmini-
steriet och Kommunikationsverket skyldiga 
att på begäran av Europeiska kommissionen 
och tillsynsmyndigheten i en annan stat som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området överlämna uppgifter som behövs för 
tillsynen av den inre marknaden för post-
tjänster.  

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
kommunikationsministeriet och Kommunika-
tionsverket enligt 2 mom. rätt att överlämna 
sekretessbelagda handlingar till samt röja 
sekretessbelagda uppgifter för Europeiska 
kommissionen och tillsynsmyndigheten i en 
annan stat som hör till Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet, om det är nödvändigt 
för tillsynen av den inre marknaden för post-
tjänster. 

Genom bestämmelsen genomförs artikel 22 
a.3 i postdirektivet. I postdirektivet har fogats 
bestämmelser enligt modellen i telemark-
nadsdirektiven genom vilken man eftersträ-
var att skapa en fungerande inre marknad för 
posttjänster. Kommissionen övervakar im-
plementeringen av bestämmelserna i postdi-
rektivet och liberaliseringen av marknaden. I 
denna uppgift behöver den ett maximalt ut-
byte av uppgifter mellan medlemsländerna 
och kommissionen. Uppgifter ska också kun-

na flyttas mellan myndigheterna i olika med-
lemsländer. 

Enligt 30 § i offentlighetslagen kan myn-
dighet lämna ut uppgifter ur en sekretessbe-
lagd handling till en utländsk myndighet eller 
ett internationellt organ endast i de specialfall 
som nämns i paragrafen, om det inte finns 
särskilda bestämmelser i lag om frågan. Den 
föreslagna paragrafen är avsedd att vara en 
sådan bestämmelse. 
 
13 kap. Tvångsmedel, påföljder och änd-

ringssökande 

75 §. Tvångsmedel. I paragrafen föreskrivs 
om de tvångsmedel som Kommunikations-
verket har till sitt förfogande. Paragrafen 
motsvarar i huvudsak 33 § i lagen om post-
tjänster.  

I 1 mom. föreslås en ändring som behövs 
för den nya skyldigheten att lämna uppgifter 
som gäller andra än postföretag. Om den 
nämnda skyldigheten att lämna uppgifter fö-
reskrivs i 72 § 2 mom. I 1 mom. föreskrivs 
en möjlighet för Kommunikationsverket att 
utfärda förpliktande beslut till ett postföretag 
eller annan sådan sammanslutning som be-
stämmelserna i denna lag gäller. 

I 3 mom. föreslås dessutom en teknisk änd-
ring som beror på ändringen i namnet på la-
gen om verkställighet av skatter och avgifter. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

76 §. Olovligt bedrivande av postverksam-
het. I paragrafen föreskrivs om bötesstraff 
som den som bedriver olovlig postverksam-
het kan dömas till. Paragrafen motsvarar 35 § 
i lagen om posttjänster. Eftersom det i para-
grafen inte särskilt föreskrivs om graden för 
tillräknande, ska enligt 3 kap. 5 § 3 mom. i 
strafflagen endast uppsåtliga gärningar vara 
straffbara. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

77 §. Frankeringsförseelse. I paragrafen fö-
reskrivs om frankeringsförseelse och det 
straff som döms för den. Bestämmelsen mot-
svarar delvis 35 a § i lagen om posttjänster. 
Eftersom det i paragrafen inte särskilt före-
skrivs om graden för tillräknande, ska enligt 
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3 kap. 5 § 3 mom. i strafflagen endast upp-
såtliga gärningar vara straffbara. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

78 §. Brott mot tystnadsplikten. I paragra-
fen föreskrivs om straffet för brott mot tyst-
nadsplikten genom att hänvisa till strafflagen. 
Bestämmelsen motsvarar 36 § i den gällande 
lagstiftningen. Eftersom det i paragrafen inte 
särskilt föreskrivs om graden för tillräknan-
de, ska enligt 3 kap. 5 § 3 mom. i strafflagen 
endast uppsåtliga gärningar vara straffbara. 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

79 §. Avgörande av meningsskiljaktigheter. 
I paragrafen föreskrivs om möjligheten att 
föra meningsskiljaktigheter till Kommunika-
tionsverket för avgörande. Paragrafen grun-
dar sig på 37 § i lagen om posttjänster. 

Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrad så 
att det innehåller en allmän bestämmelse om 
rätten att föra ett ärende till Kommunika-
tionsverket för behandling. Om ett postföre-
tag eller en person vars rättighet, intresse el-
ler skyldighet ärendet gäller anser att någon 
handlar i strid med denna lag eller med be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
får företaget eller person i fråga enligt den 
föreslagna bestämmelsen föra ärendet till 
Kommunikationsverket för avgörande. 
Kommunikationsverket ska också på eget 
initiativ ta upp ärendet för avgörande. Be-
stämmelsen behövs för att klargöra att 
Kommunikationsverket som tillsynsmyndig-
het kan behandla ärenden som gäller verk-
samhet i strid med den föreslagna lagen. 
Längre fram i paragrafen föreskrivs om be-
gränsningar i Kommunikationsverkets be-
slutanderätt. 

Rätten att inleda ärenden förutsätter inte 
nödvändigtvis att den som inleder ärendet är 
en aktiv part i den verksamhet som blir före-
mål för Kommunikationsverkets bedömning. 
Postföretagets förfarande kan påverka andra 
postföretags verksamhetsmöjligheter varför 
andra postföretag ska ha en möjlighet att in-
leda ärenden om förfarandets laglighet vid 
Kommunikationsverket. Förutsättningen är 
dock att ärendet gäller ett annat företags rätt, 
intresse eller skyldighet. Tillsynsmyndighe-
ten ska självfallet ha rätt att behandla ärendet 

även på eget initiativ. Också användarna av 
posttjänster har rätt att inleda ärenden vid 
Kommunikationsverket, om ärendet gäller 
användarens rätt, intresse eller skyldighet. 

I 37 § i den gällande lagen om posttjänster 
ingår en bestämmelse med stöd av vilken till 
Kommunikationsverket får föras överklagan-
de som gäller utdelningsplaner eller postut-
delning. Det föreslås att bestämmelsen 
stryks. Bestämmelsen som gäller utdelnings-
planer måste strykas eftersom den föreslagna 
lagen inte innehåller bestämmelser om utdel-
ningsplaner. Meningsskiljaktigheter som 
gäller placeringen av postlådor föreslås bli 
behandlade i enlighet med nuläget vid kom-
munens byggnadsnämnd. Meningsskiljaktig-
heter som gäller postutdelning kan däremot 
föras till Kommunikationsverket med stöd av 
bestämmelsen som gäller tvistlösning i all-
mänhet. 

I momentet föreslås en tidsfrist inom vilken 
Kommunikationsverket ska fatta beslut i ett 
ärende som inletts hos det. Enligt bestäm-
melsen ska Kommunikationsverket i ärendet 
fatta beslut inom fyra månader från det att 
ansökan inkommit.  

Den som önskar få ett beslut av Kommuni-
kationsverket i fråga om en omständighet 
som gäller honom eller henne själv ska enligt 
momentet ges information om hur begäran 
om avgörande görs. Enligt 3 mom. omfattar 
Kommunikationsverkets beslutanderätt inte 
frågor som gäller avtalsförhållanden mellan 
postföretag och kunder eller ersättningsan-
svar. De nämnda bestämmelserna motsvarar 
det som föreskrivs i 37 § i lagen om post-
tjänster. 

Genom paragrafen genomförs artiklarna 
22.1 och 22.2 i postdirektivet. 

80 §. Ändringssökande. I paragrafen före-
skrivs om hur beslut av kommunikationsmi-
nisteriet och Kommunikationsverket över-
klagas. Paragrafen grundar sig på 3 och 38 a 
§ i lagen om posttjänster. 

Enligt 1 mom. får beslut som Kommunika-
tionsministeriet, Kommunikationsverket och 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
meddelat med stöd av denna lag överklagas 
genom besvär i enlighet med vad som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Det förfarande för överklagande som avses i 
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momentet iakttar den vanliga vägen för över-
klagande i förvaltningslagen. 

Ett beslut av kommunikationsministeriet 
och Kommunikationsverket ska enligt 1 
mom. iakttas också om det överklagas, om 
inte besvärsmyndigheten beslutar något an-
nat. Bestämmelsen motsvarar regleringen i 
kommunikationsmarknadslagen och genom 
den eftersträvas en snabbare process för 
överklagande.  

Enligt 2 mom. har Kommunikationsverket 
rätt att genom besvär överklaga ett i 1 mom. 
avsett beslut av domstolen genom vilket 
domstolen upphäver eller ändrar ett beslut av 
Kommunikationsverket. Bestämmelsen 
grundar sig på 38 a § i lagen om posttjänster.  

Genom paragrafen genomförs artikel 22.3 i 
postdirektivet.  
 
14 kap. Särskilda bestämmelser 

81 §. Handräckning. Enligt paragrafen har 
kommunikationsministeriet och Kommunika-
tionsverket rätt att få handräckning av poli-
sen, tullmyndigheterna och gränsbevak-
ningsväsendet för verkställandet av denna lag 
och de bestämmelser och föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den. Bestämmelsen mot-
svarar 39 § i lagen om posttjänster. Bestäm-
melser om handräckning ingår dessutom i 
polislagen (493/1995) och i gränsbevak-
ningslagen (578/2005). 

Paragrafen har inget samband med re-
gleringen i postdirektivet. 

82 §. Frimärksutgivning och användning 
av andra portomärken. Enligt den föreslagna 
paragrafen kan kommunikationsministeriet 
på ansökan bevilja postföretag rätt att utge 
internationellt godkända eller i Finland god-
kända frimärken. Enligt 42 § i den gällande 
lagen om posttjänster kan statsrådet bevilja 
rätt att ge ut internationella frimärken. Efter-
som koncessionsförfarandet dock föreslås bli 
överfört på kommunikationsministeriet, är 
det ändamålsenligt att också ansökningar om 
utgivning av internationella frimärken över-
förs på samma myndighet för behandling. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar 42 § 2 
mom. i den gällande lagen. 

Paragrafen stämmer överens med artikel 8 i 
postdirektivet. 

15 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbe-
stämmelser 

83 §. Ikraftträdande. Paragrafens 1 mom. 
innehåller en sedvanlig ikraftträdelsebe-
stämmelse. Avsikten är att denna lag ska trä-
da i kraft den 1 mars 2011.  

Det föreslås att lagen ska träda i kraft den 1 
mars 2011. Postdirektivet ska genomföras 
nationellt före utgången av 2010. Lagens 
slutliga innehåller torde dock bli klart så nära 
tidpunkten i fråga att det vore orimligt för 
postföretag att sätta i kraft lagen vid årsskif-
tet. Med stöd av den föreslagna övergångsbe-
stämmelsen ska skyldigheten i 16 § att sköta 
verksamhetsställenas tillgänglighet också 
börja tillämpas senare, från och med den 1 
juli 2011. 

Enligt 2 mom. upphävs genom denna lag 
lagen om posttjänster (313/2001). 

I 3 mom. föreslås att den avgiftslag som 
hör samman med lagen om posttjänster upp-
hävs. Enligt den föreslagna bestämmelsen 
upphävs lagen om avgift för tryggande av 
postförmedling i glesbygden (708/1997) ge-
nom denna lag.   

I den nämnda lagen förpliktas de postverk-
samhetsidkare som beviljats en begränsad 
koncession att erlägga staten en avgift av 
skattenatur. Avgiften bestäms på grundvalen 
av försäljningspriserna av de posttjänster 
som sålts på koncessionsområdet och befolk-
ningstätheten på området. Betalningens pro-
centuella andel räknas ut genom att dela den 
genomsnittliga befolkningstätheten på kon-
cessionsområdet med 50 och genom att av-
runda resultatet till det närmaste heltalet. 
Procentandelen är högst 20. Avgiften påförs 
inte på koncessionsområden där befolknings-
tätheten är mindre än 250 invånare per kva-
dratkilometer landområde.  

I regeringens proposition om den ovan 
nämnda lagen (RP 22/1997 rd) konstateras 
att lagens syfte är att lindra konsekvenserna 
av liberaliseringen av konkurrensen på post-
området. I propositionen konstateras dessut-
om att genom att uppbära avgift endast hos 
de utövare av postförmedling som har be-
gränsad koncession förhindrar man för Pos-
ten Finland Ab okontrollerbara prisfall på 
konkurrensutsatta områden. I regeringspro-
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positionen har regleringen om avgiften an-
setts behövlig för att trygga basposttjänster i 
glesbygden. Den lag som föreslås bli upp-
hävd innehåller inget förfarande för betalning 
av ersättning. I regeringspropositionen fram-
kommer att de insamlade avgifterna ska in-
täktsföras i statsbudgeten och ett motsvaran-
de anslag allokeras vid behov i statsbudge-
ten. Avgift i enlighet med lagen har inte dri-
vits in eftersom det inte har uppstått konkur-
rerande verksamhet med den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster. 

I den gällande lagen har inte föreskrivits 
om rätten för den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster att få ersättning för 
kostnader som förorsakas av att producera 
samhällsomfattande tjänster. De bestämmel-
ser som gäller ersättning av kostnader enligt 
direktivet har införts i 6 kap. i lagen som in-
går i denna proposition. Utgångspunkten i 
den föreslagna nya regleringen är att den som 
tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
har rätt till ersättning om de nettokostnader 
som föranleds av tillhandahållandet av sam-
hällsomfattande tjänster utgör en orimlig be-
lastning för den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster. Andra postföretag 
kan i enlighet med 9 och 33 § i lagen åläggas 
att delta i täckandet av de nettokostnader som 
ska ersättas genom att föreskriva därom sär-
skilt. Utgångspunkten i regleringen är dock 
att skyldigheten uppstår först om andelen av 
nettokostnaderna för de samhällsomfattande 
tjänsterna ska ersättas enligt 33 §. Enligt arti-
kel 9.2 i postdirektivet får beviljandet av till-
stånd villkoras av en skyldighet att bidra 
ekonomiskt till det fördelningssystem som 
avses i artikel 7, om tillhandahållandet av de 
samhällsomfattande tjänsterna innebär en 
nettokostnad och en orättvis ekonomisk be-
lastning för den eller de tillhandahållare som 
utsetts i enlighet med artikel 4. Om dessa 
förutsättningar uppfylls är skyldigheten att 
betala en bidragsandel i enlighet med direkti-
vet. 

Enligt lagen om avgift för tryggande av 
postförmedling i glesbygden uppstår postfö-
retagets betalningsskyldighet, när postverk-
samheten enligt den begränsade koncessio-
nen inleds. Indrivningen av avgiften beror 
inte på om det finns ett verkligt behov att 

täcka de kostnader som föranletts den som 
tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
av att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster. Den lag som föreslås bli upphävd 
motsvarar inte till denna del den föreslagna 
nya regleringen, varför den ska upphävas.  

Om en ersättningsskyldighet enligt 6 kap. 
uppstår ska om den avgift eller skatt som 
uppbärs av postföretagen för att täcka kost-
naderna föreskrivas särskilt på det sätt som 
förutsätts i grundlagen. I ingressen till direk-
tiv 2008/6/EY konstateras att de principer 
som för närvarande ingår i direktiv 97/67/EY 
om öppenhet, icke-diskriminering och pro-
portionalitet fortfarande ska tillämpas på alla 
finansieringsmekanismer. På motsvarande 
sätt ska alla beslut inom postområdet basera 
sig på grunder som är öppna för insyn, objek-
tiva och konstaterbara. Dessutom ska det be-
aktas att fastän direktivet möjliggör använd-
ning av särskilda finansieringsmetoder för att 
trygga de samhällsomfattande tjänsterna ska 
medlemsstaterna iaktta bestämmelserna i 
EG-fördraget om anmälningsförfarande för 
statsstöd och om statsstöd.  

Upphävande av lagen om den ovannämnda 
avgiften är motiverat också därför att den har 
stiftats före ikraftträdandet av det första post-
direktivet 97/67/EY trädde i kraft. När lagen 
stiftades kunde de ovan beskrivna kraven i 
direktivet inte beaktas fullt ut eller den ut-
veckling som hänför sig till den fulla liberali-
seringen av postmarknaden. Också Europeis-
ka kommissionen har i sin officiella anmärk-
ning gällande posttjänster fäst uppmärksam-
het vid den effekt av marknadshinder som 
lagen har på marknadsetableringen. 

I 4 mom. ingår en sedvanlig bestämmelse 
enligt vilken åtgärder som verkställigheten 
av lagen krävs för får vidtas innan lagen trä-
der i kraft. 

84 §. Övergångsbestämmelse. Enligt 1 
mom. i den föreslagna paragrafen ska en 
koncession för postverksamhet vid ikraftträ-
dandet av denna lag vara i kraft tills en ny 
koncession har beviljats med stöd av denna 
lag. Koncessionen gäller dock högst till ut-
gången av koncessionsperioden. Om villko-
ren för koncessionen strider mot denna lag, 
ska bestämmelserna i denna lag iakttas. 
Övergångsperioden i fråga om koncessionen 
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är i allmänhet nödvändig för att säkerställa 
att det vid tidpunkten för ikraftträdandet av 
lagen inte uppstår en situation där den gamla 
koncessionen skulle upphöra att vara i kraft 
men ingen ny koncession ännu har beviljats. 
Vid tidpunkten för beredningen av lagen ver-
kar en sådan situation osannolik i praktiken, 
eftersom den enda koncessionshavaren är 
Itella Abp och koncessionen upphör först vid 
utgången av 2021. 

Enligt 2 mom. behandlas ansökningar om 
koncession som har anhängiggjorts före la-
gens ikraftträdande enligt bestämmelserna i 
denna lag. Enligt bestämmelsen kan den nya 
lagen tillämpas på sådana ansökningar som 
ännu inte hunnit bli behandlade före ikraft-
trädandet av lagen. 

Enligt 3 mom. i övergångsbestämmelsen 
ska, när lagen träder i kraft, skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
som är i kraft vid ikrafträdande av denna lag 
gälla till dess att Kommunikationsverket 
meddelar ett beslut genom vilket en ny skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster åläggs eller genom vilket en skyldig-
het inte alls åläggs eller åläggs endast delvis. 
Eftersom skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster föreslås bli ålagd 
genom beslut av Kommunikationsverket, har 
Itella Abp ålagts en skyldighet att hålla i 
kraft den skyldighet som ålagts bolaget, tills 
Kommunikationsverket har bedömt markna-
den i hela landet och på basis av sin bedöm-
ning beslutat om åläggande av skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 
Det finns dock också behov av att föreskriva 
om att innehållet i skyldigheten att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster bestäms 
enligt 3 kap. i denna lag. På så sätt blir den 
nya definitionen av samhällsomfattande 
tjänster delvis tillämplig genast när lagen trä-
der i kraft. Den övergångsperiod som ingår i 
10 mom. ska dock beaktas, eftersom den på-
verkar innehållet i skyldigheten att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster. Över-
gångsperioden i det nämnda momentet gäller 
krav på tillgänglighet för verksamhetsställen. 
Det ska börja tillämpas senare, från och med 
den 1 juli 2011. 

Enligt det föreslagna 4 mom. ska Kommu-
nikationsverket utföra en i 22 § avsedd 

marknadsutvärdering första gången så att den 
är tillgänglig senast ett år efter lagens ikraft-
trädande. Kommunikationsverket ska utvär-
dera marknaden för brev- och pakettjänster 
som grund för åläggande av skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 
Bedömningen kräver tid varför det inte kan 
krävas att den är klar genast när lagen träder i 
kraft. I bestämmelsen föreslås en bakre gräns 
på ett år för utförandet av den första bedöm-
ningen av marknaden. Bedömningen är i var-
je fall skäl att göra så snart som möjligt för 
att den nya lagstiftningen ska kunna tilläm-
pas i sin helhet. 

Enligt 5 mom. tillämpas vad som bestäms i 
38 § om adressregister i denna lag även på de 
uppgifter som finns i postföretagets register 
vid lagens ikraftträdande. Regleringen i den 
nya lagen ska kunna tillämpas både på upp-
gifter som fanns i registret tidigare och på 
uppgifter som senare registreras, annars kan 
adressregistret inte bli fungerande. På grund 
av övergångsbestämmelsen kan också upp-
gifter som redan fanns i adressregistret t.ex. 
lämnas ut till ett annat postföretag i enlighet 
med vad som föreskrivs i 38 §. 

Ett postföretag som vid denna lags ikraft-
trädande har rätt att ge ut frimärken får enligt 
6 mom. fortsätta att ge ut frimärken under sin 
koncessionstid. Bestämmelsen motsvarar den 
övergångsbestämmelse som ingår i lagen om 
posttjänster. 

Enligt 7 mom. tillämpas på avtal som gäller 
vid denna lag ikräftande de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet. Om en för-
sändelse har lämnats till ett postföretag för 
transport före denna lags ikraftträdande, ska 
på postföretagets ansvar tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Motsvarande övergångsbestämmelser ingår i 
lagen om posttjänster. De behövs också i 
denna lag för att på de nämnda situationerna 
kunna tillämpa de bestämmelser som var i 
kraft vid tidpunkten för ingående av avtalet 
och tidpunkten för skadan. 

I 8 mom. föreslås bestämmelser om be-
handling av obeställbara försändelser i vissa 
situationer. Enligt momentet ska bestämmel-
serna i lagen om behandling av obeställbara 
postförsändelser också tillämpas på sådana 
försändelser som, lämnats för befordran före 
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ikraftträdandet av denna lag och som postfö-
retaget inte medan lagen om posttjänster var i 
kraft har kunnat sända till Kommunikations-
ministeriet eller sälja eller förstöra. Syftet 
med bestämmelsen är att möjliggöra att det 
med stöd av bestämmelserna i denna lag är 
möjligt att sända till Kommunikationsverket, 
sälja eller förstöra sådana försändelser som 
har anhopats hos Itella Abp medan lagen om 
posttjänster var i kraft. Anhopningen av för-
sändelser beror på de brister i regleringen 
som denna lag avser avhjälpa. 

Det föreslagna 8 mom. innehåller också en 
bestämmelse, med stöd av vilken Kommuni-
kationsverket får förstöra eller sälja de 
nämnda försändelserna genom iakttagande av 
sedvanliga förfaranden. Dessa försändelser 
behöver inte öppnas eller förvaras i sex må-
nader. Öppnande eller förvarande av försän-
delserna är onödigt eftersom försändelserna 
redan länge, som längst två år, förvarats av 
postföretaget på grund av bristerna i re-
gleringen och inga förfrågningar om dem har 
gjorts under denna tid.  

Paragrafens 9 mom. innehåller en över-
gångsbestämmelse om lösgods som blivit i 
postföretagets besittning. Enligt vad som be-
stäms i 56 § 6 mom. på varor som befordrats 
i postnätet och som inte längre går att koppla 
i hop med någon postförsändelse också på en 
sådan i bestämmelsen avsedd vara som var i 
postföretagets besittning vid lagens ikraftträ-
dande. Med stöd av övergångsbestämmelsen 
ska också sådana varor som kommit loss från 
postförsändelser som blivit i postföretagets 
besittning medan lagen om posttjänster var i 
kraft ska också behandlas som hittegods. 

I 10 mom. ingår en övergångsbestämmelse 
som gäller skyldigheter i anknytning till till-
gänglighet. Skyldigheten att sörja för till-
gängligheten av verksamhetsställena enligt 
16 § tillämpas från och med den 1 juli 2011. 
Den skyldighet som gäller tillgängligheten är 
ny och med stöd av den ska tillhandahållaren 
av samhällsomfattande tjänster för att främja 
tillgängligheten vidta sådana åtgärder som är 
möjliga för det. För att göra olika ändringar 
föreslås tillhandahållaren av samhällsomfat-
tande tjänster en övergångsperiod på ett halvt 
år.  
 

2.2 Lag om sättande i kraft av de be-
stämmelser i Världspostkonventio-
nen som hör till området för lagstift-
ningen  

1 §. I paragrafen ingår en sedvanlig blan-
kettbestämmelse genom vilken de bestäm-
melser i konventionen som hör till området 
för lagstiftningen sätts i kraft. Dessa be-
stämmelser beskrivs ingående i avsnitt 1 om 
konventionens innehåll och dess förhållande 
till lagstiftningen i Finland samt i avsnitt 4.1 
om behovet av riksdagens samtycke. 

2 §. Paragrafen innehåller en sedvanlig 
ikraftträdandebestämmelse enligt vilken det 
föreskrivs om lagens ikraftträdande genom 
förordning av republikens president. Avsik-
ten är att lagen ska träda i kraft samtidigt 
som den nya postlagen träder i kraft. Det fö-
reslås att postlagen ska träda i kraft den 1 
mars 2011. 
 
3  Närmare bestämmelser 

Den föreslagna postlagen innehåller be-
myndiganden med stöd av vilka statsrådet får 
utfärda förordningar och Kommunikations-
verket får meddela föreskrifter.  

Enligt förslaget ska genom förordning av 
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om 
innehållet i koncessionsansökan (4 §), placer-
ing av verksamhetsställen (16 §), fördelning 
av kostnader i enlighet med principerna i 1 
mom. i paragrafen (29 §), uträkning av net-
tokostnaderna (35 §) samt beredskap (65 §). 
Avsikten är att utfärda en eller flera förord-
ningar av statsrådet som innehåller närmare 
bestämmelser i enlighet med bemyndigande-
na.  

Avsikten är att genom förordning av stats-
rådet föreskriva om innehållet i koncessions-
ansökan på samma sätt som i den gällande 
lagen. Däremot är den övriga regleringen på 
förordningsnivå ny. I de bestämmelser som 
gäller placering av verksamhetsställen fast-
ställs närmare t.ex. hur de grunder som ingår 
i 16 § kan granskas och hur de ska beaktas 
vid placeringen av verksamhetsställen. Såda-
na faktorer är enligt 16 § områdets befolk-
ningstäthet och areal, de behov att uträtta 
ärenden som framkommer på området, pla-
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ceringen av tjänster i allmänhet och andra lo-
kala förhållanden samt utvecklingen av nya 
former av posttjänst. Genom förordning får 
dessutom föreskrivas närmare om tekniska 
aspekter som hänför sig till ordnandet av ett 
nät av verksamhetsställen. De nämnda tek-
niska aspekterna kan hänföra sig t.ex. till ge-
nomförande av ett mobilt verksamhetsställe.  

Regleringen på förordningsnivå om fördel-
ning av kostnader och beräkning av netto-
kostnaderna avses bli utfärdad så att direkti-
vets krav verkställs genom den. Direktivet 
och i synnerhet dess bilaga innehåller delvis 
så detaljerad reglering av dessa ämnesområ-
den att det är ändamålsenligt att genomföra 
den på förordningsnivå. 

Regleringen på förordningsnivå om bered-
skap baserar sig inte på direktivet. Enligt 65 
§ får närmare bestämmelser om skyldigheten 
för postföretag att skapa beredskap enligt 64 
§ utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Bestämmelserna kan gälla ordnande av nöd-
vändig postverksamhet för att säkerställa 
ledningen av eller säkerheten för samhället 
eller för att säkerställa näringslivets funk-
tionsförmåga. I förordningen kan t.ex. före-
skrivas om vilka funktioner postföretagen 
ska prioritera i krissituationer. Motsvarande 
reglering på förordningsnivå om beredskap 
har utfärdats med stöd av kommunikations-
marknadslagen. 

Lagförslaget innehåller också bestämmel-
ser om Kommunikationsverkets rätt att utfär-
da bestämmelser. Kommunikationsverket 
bemyndigas enligt lagförslaget att utfärda 
närmare bestämmelser för det första om pla-
cering av anläggningar och mindre konstruk-
tioner som behövs för mottagande och utdel-
ning av brevförsändelser och för det andra 
om beaktande i postutdelningen av lokala 
förhållanden eller personliga specialbehov på 
grund av adressatens ålder eller hälsotillstånd 
(48 §). Med stöd av detta bemyndigande får 
Kommunikationsverket meddela föreskrifter 
som motsvarar de nuvarande utdelningsan-
visningarna och rekommendationerna av 
Kommunikationsverket.  

I förslaget bemyndigas Kommunikations-
verket också att utfärda närmare bestämmel-
ser om uppgifter som samlas in genom kost-
nadsredovisningssystemet samt om beskriv-

ningen av kostnadsredovisningssystemet (29 
§) och om vilka uppgifter och vilket material 
revisorns berättelse ska innehålla (30 §). 
Kostnadsredovisningssystemet och revisorns 
berättelse anknyter nära till Kommunika-
tionsverkets tillsynsuppgift, varför verket ska 
kunna meddela närmare föreskrifter om dem. 
Kommunikationsverket får också meddela 
närmare tekniska föreskrifter om skyldighet 
för postföretag att skapa beredskap (65 §). 

Också dessa gäller sådana tekniska frågor 
om vilka det är ändamålsenligt att föreskriva 
på nivå av föreskrifter. 
 
 
4  Ikraftträdande 

Det föreslås att lagen ska träda i kraft den 1 
mars 2011. Postdirektivet ska genomföras 
nationellt före utgången av år 2010. Lagens 
slutliga innehåller torde dock bli klart så nära 
tidpunkten i fråga att det vore orimligt för 
postföretag att sätta i kraft lagen vid årsskif-
tet. Med stöd av den föreslagna övergångsbe-
stämmelsen ska skyldigheten i 16 § att sköta 
verksamhetsställenas tillgänglighet också 
börja tillämpas senare, från den 1 juli 2011. 

Världspostkonventionen inklusive ändring-
ar trädde i enlighet med artikel 37 i konven-
tionen i kraft den 1 januari 2010 och förblir 
gällande fram till dess att avtalen från följan-
de kongress träder i kraft. 

I propositionen ingår också ett förslag till 
lag om sättande i kraft av de bestämmelser i 
konventionen som hör till området för lag-
stiftningen. Det föreslås att lagen ska träda i 
kraft vid en tidpunkt som fastställs genom 
förordning av republikens president. Avsik-
ten är att lagen ska träda i kraft samtidigt 
som den nya postlagen träder i kraft. Det fö-
reslås att postlagen ska träda i kraft den 1 
mars 2011. 

Enligt 59 § 1 mom. i självstyrelselagen för 
Åland ska lagtingets bifall inhämtas för kon-
ventionens ikraftträdande på Åland. Om 
Åland godkänner ikraftträdandelagen ska ett 
lämpligt omnämnande om detta tas in i för-
ordningen om lagens ikraftträdande. 
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5  Behovet  av r iksdagens samtycke 

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs 
riksdagens godkännande för fördrag och 
andra internationella förpliktelser som inne-
håller sådana bestämmelser som hör till om-
rådet för lagstiftningen eller annars har avse-
värd betydelse, eller som enligt grundlagen 
av någon annan anledning kräver riksdagens 
godkännande. T.ex. konventioner som gäller 
mänskliga rättigheter och grundläggande rät-
tigheter kan innehålla förpliktelser som har 
avsevärd betydelse. Till de bestämmelser 
som av någon annan anledning kräver riks-
dagens godkännande hör bl.a. de internatio-
nella förpliktelser som rör riksdagens bud-
getmakt. I praktiken har närmast de bestäm-
melser där staten förorsakas direkta kostna-
der ansetts vara sådana förpliktelser. 

Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis 
ska en bestämmelse i ett fördrag eller en an-
nan internationell förpliktelse anses höra till 
området för lagstiftningen om den gäller ut-
övande eller inskränkning av en grund-
läggande rättighet som är tryggad i grundla-
gen eller om den i övrigt gäller grunderna för 
individens rättigheter eller skyldigheter. En 
bestämmelse ska också anses höra till områ-
det för lagstiftningen om det enligt grundla-
gen ska föreskrivas i lag om den sak som be-
stämmelsen avser, om det finns gällande be-
stämmelser i lag om den sak som bestämmel-
sen avser eller om det enligt rådande uppfatt-
ning i Finland ska föreskrivas om den i lag. 
Grundlagsutskottet har ansett att en bestäm-
melse i en internationell förpliktelse på dessa 
grunder hör till området för lagstiftningen 
oberoende av om de står i strid med eller 
harmonierar med bestämmelser som utfärdats 
genom lag i Finland (se GrUU 11/2000 rd, 
GrUU 12/2000 rd och GrUU 45/2000 rd). 

Utgående från grundlagsutskottets utlåtan-
depraxis har det blivit kutym att riksdagen 
godkänner de statsfördrag och andra interna-
tionella förpliktelser som kräver dess sam-
tycke i sin helhet (GrUU 24/2001 rd). 
Världspostkonventionen har tidigare före-
lagts riksdagen för godkännande i sin helhet. 
De ändringar som gjordes i konventionen vid 
kongressen i Genève gäller också bestäm-
melser som hör till området för lagstiftning-

en. Ovan i avsnitt 1 (Konventionens innehåll 
och förhållande till lagstiftningen i Finland) 
redogörs närmare för innehållet i konventio-
nens artiklar. Konventionen innehåller be-
stämmelser som förpliktar medlemsländerna 
och deras utsedda operatörer. För konven-
tionsbestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen ska riksdagens godkännande 
inhämtas. 

Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis 
inverkar definitionerna indirekt på innehållet 
i och tillämpningen av de bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen. Därför an-
ser grundlagsutskottet att också definitioner-
na hör till området för lagstiftningen (GrUU 
6/2001 rd och GrUU 24/2001 rd). Av denna 
anledning ska definitionerna i artikel 1 anses 
höra till området för lagstiftningen. 

Av artiklarna är flera sådana som det i Fin-
land finns gällande lagstiftning om. Avsikten 
är att motsvarande bestämmelser också ska 
införas i förslaget till postlag. Den nationella 
lagstiftningen har behandlats artikel för arti-
kel i avsnitt 1. I postlagstiftningen ingår för 
det första reglering genom vilken genomförs 
de skyldigheter som ålagts medlemsländerna 
att utse ett organ för tillsynen av konventio-
nens efterlevnad (artikel 2), att säkerställa 
användarnas rätt till grundläggande posttjäns-
ter av hög kvalitet till rimliga priser (artikel 
3) samt att se till att deras utsedda operatörer 
sörjer för eftersändning av postförsändelser 
(artikel 5) och tillgången av grundläggande 
tjänster (artikel 12) samt att ta i bruk medel 
genom vilka överträdelser som hänför sig till 
porton och frankeringsanteckningar före-
byggs (artikel 11). I lagen ingår också be-
stämmer om frimärksutgivning, vilket enligt 
konventionen får göras med medlemsländer-
nas tillstånd (artikel 8), samt om postning av 
brevförsändelser i ett annat land (artikel 26). 
Eftersom de nämnda artiklarna gäller frågor 
om vilka det ingår bestämmelser i förslaget 
till postlag, hör de till området för lagstift-
ningen. Konventionens artikel 35 innehåller 
bl.a. en bestämmelse enligt vilken kongres-
sen genom ett majoritetsbeslut kan fatta be-
slut om ändringar som är bindande för samt-
liga fördragsslutande parter, varvid Finland 
mot sin vilja kan bindas vid en ändring. En 
dylik bestämmelse inverkar på Finlands su-
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veränitet och hör sålunda till området för lag-
stiftningen (GrUU 31/2001 rd och GrUU 
38/2001 rd). 

Förslaget till postlag innehåller också be-
stämmelser som gäller transiträtt (artikel 4), 
kostnadsorienterade avgifter och befrielse 
från avgifter (artiklarna 6 och 7), tilläggs-
tjänster som tillhandahålls (artikel 13), för-
bjudna försändelser (artikel 15) och kvali-
tetsnormer för tjänsterna (artikel 20). I dessa 
ändrade artiklar har förpliktelserna riktats an-
tingen mot medlemslandet eller mot en ut-
sedd operatör, beroende av den nationella 
lagstiftningen. De ändrade konventionsbe-
stämmelser som gäller förfrågningar om för-
sändelser (artikel 17), tullkontroll (artikel 18) 
samt land- och sjötransport av postpaket (ar-
tikel 33) riktar sig däremot till de utsedda 
operatörerna.  Alla artiklar som nämnts hör 
således till området för lagstiftningen.   

Artiklarna 21 –  25 innehåller bestämmel-
ser om de utsedda operatörernas ansvar och 
skadeståndsskyldighet, om ansvarsfrihet för 
medlemsländerna och de utsedda operatörer-
na, avsändarens ansvar, betalning av skade-
ersättning samt eventuellt återkrav av skade-
ersättningsbeloppet hos avsändare eller mot-
tagare. I 49 –  52 § i postlagen föreslås be-
stämmelser om postföretagens ansvar, befri-
ande eller begränsande av företagets ansvar, 
begränsningar i ansvaret och anmärkning och 
preskription. Den motsvarande regleringen i 
den gällande lagen om posttjänster ingår i 19 
- 21 §. Nämnda artiklar hör således till områ-
det för lagstiftningen. Om grunderna för av-
gifterna bestäms i Finland genom lag. Följ-
aktligen hör även artiklarna 27 – 33 till om-
rådet för lagstiftningen. 

Ur EU-rättsligt perspektiv är konventionen 
ett fördrag med delad behörighet, vars be-
stämmelser dels hör till medlemsstaternas 
och dels till unionens behörighet. I fråga om 
konventionen grundar sig unionens behörig-
het på bestämmelserna i postdirektivet. Ge-
nom godkännandet av direktivet kan behö-
righeten anses ha överförts till unionen i frå-
ga om artiklarna 6, 7, 12, 13, 17, 20 och 33. 
Även om bestämmelserna i fråga hör till om-
rådet för lagstiftningen, gäller riksdagens be-
hörighet för godkännande enligt grundlagens 
tolkningspraxis inte de bestämmelser som 

ingår i unionens behörighet (GrUU 6/2001, 
GrUU 16/2004). Det har ingen betydelse att 
unionen inte är part i konventionen. Trots att 
Finland tillsammans med de övriga med-
lemsstaterna när de lämnar sin åtagandehand-
ling handlar även på EU:s vägnar till den del 
som konventionsbestämmelserna ingår i 
EU:s exklusiva behörighet, gäller riksdagens 
behörighet för godkännande inte dylika kon-
ventionsbestämmelser (GrUU 16/2004). 

Av de artiklar som hör till området för lag-
stiftningen och som har behandlats ovan hör 
artiklarna 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 18 och 21 – 32 
till Finlands behörighet. För dessa begärs 
riksdagens godkännande. 
 
6  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

behandl ingsordning 

6.1 Inledning 

I propositionen föreslås att det ska utfärdas 
en ny postlag samt en lag om sättande i kraft 
av de bestämmelser i Världspostkonventio-
nen som hör till området för lagstiftningen. 
En del av bestämmelserna i den föreslagna 
postlagen är sådana att de också ska granskas 
från de i grundlagen tryggade grundläggande 
rättigheternas synvinkel. I detta kapitel 
granskas de bestämmelser som har särskilda 
anknytningspunkter till de grundläggande 
rättigheterna. 
 
6.2 Yttrandefriheten 

I enlighet med 6 § i den gällande lagen om 
posttjänster får postverksamhet utövas av 
sammanslutningar, ämbetsverk, inrättningar 
och stiftelser som beviljats koncession för 
detta av statsrådet. Postverksamhet är i nulä-
get koncessionspliktig verksamhet. Statsrådet 
är koncessionsmyndigheten och kan bevilja 
koncession för högst tjugo år. 

I propositionen föreslås att en del av post-
tjänsterna fortfarande ska vara koncessions-
pliktiga. Enligt 3 § i lagförslaget kräver till-
handahållandet av posttjänster som avser 
brevförsändelser en koncession. I praktiken 
bevaras området för koncessionspliktig verk-
samhet oförändrat med undantag av paket 
som ingår i de samhällsomfattande tjänster-
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na. Kommunikationsministeriet är konces-
sionsmyndigheten som kan bevilja konces-
sion för högst tio år. Koncessionen grundar 
sig på rättslig prövning, varför den alltid ska 
beviljas om de kriterier som föreskrivs i lag 
uppfylls. 

Enligt 12 § i grundlagen har var och en ytt-
randefrihet. I yttrandefriheten ingår rätten att 
framföra, sprida och ta emot information, 
åsikter och andra meddelanden utan att nå-
gon hindrar detta i förväg. Närmare bestäm-
melser om användning av yttrandefriheten 
utfärdas genom lag. Grundlagsutskottet har 
behandlat koncessionen för posttjänster för-
hållande till yttrandefriheten i sitt utlåtande 
28/2000 rd (regeringens proposition till 
Riksdagen med förslag till lag om posttjäns-
ter). Grundlagsutskottet har ansett att försla-
get inte är problematisk med tanke på den i 
grundlagen tryggande yttrandefriheten. Det 
väsentliga med tanke på masskommunikatio-
nens frihet är enligt utskottet att transport och 
utdelning av tidningar och tidskrifter utesluts 
från lagens tillämpningsområde. Lagens till-
lämpningsområde har enligt utskottets åsikt 
även annars avgränsats så att koncessionsre-
gleringen inte utsträcker sig till ett större om-
råde än vad som behövs för att uppnå lagens 
godtagbara syfte. 

I propositionen föreslås att lagen inte ska 
tillämpas på tillhandahållande av posttjänster 
som avser tidningar och tidskrifter. Även till 
övriga delar föreslås att lagens tillämpnings-
område bevaras oförändrat. Propositionen är 
således oproblematisk med tanke på den i 
grundlagen avsedda yttrandefriheten. Kon-
cessionens förhållande till näringsfriheten 
behandlas nedan. 
 
6.3 Näringsfriheten     

Enligt 18 § i grundlagen har var och en i 
enlighet med lag rätt att skaffa sin försörj-
ning genom arbete, yrke eller näring som han 
eller hon valt fritt. Grundlagsutskottet har i 
sin tidigare utlåtandepraxis behandlat förhål-
landet mellan koncessionen i fråga och när-
ingsfriheten bl.a. i sitt utlåtande 28/2000 rd 
(regeringens proposition till lag om post-
tjänster), och 61/2002 rd (regeringens propo-
sition om ändring av den lagstiftning som 

gäller kommunikationsmarknadslagen). 
Grundlagsutskottet har i sin utlåtandepraxis 
ansett näringsfriheten vara huvudregeln en-
ligt grundlagen, men ansett koncessionsplikt 
för näringsverksamhet i undantagsfall vara 
möjlig. Bestämmelser om koncessionsplikt 
ska dock föreskrivas i en lag som ska uppfyl-
la de allmänna förutsättningarna för lagar 
som begränsar grundrättigheter. I sitt ställ-
ningstagande om lagen om posttjänster har 
grundlagsutskottet ansett koncessionsförfa-
randet till sina grunder vara godtagbart. Ut-
skottet har betonat att syftet med konces-
sionsplikt för postverksamhet har varit att sä-
kerställa att posttjänster av god kvalitet och i 
synnerhet samhällsomfattande tjänster finns 
att tillgå på rättvisa villkor i hela landet.  

I propositionen föreslås att samhällsomfat-
tande tjänster ska säkerställas så att skyldig-
heten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster åläggs separat från koncessionen. 
Avsikten är att Kommunikationsverket först 
ska bedöma marknaden för brev- och paket-
tjänster och på basis av sin bedömning åläg-
ga skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster, om det är nödvändigt för 
tryggande av de samhällsomfattande tjäns-
terna. Skyldigheten att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster åläggs således inte 
längre direkt i koncessionen. Beviljande av 
koncession är dock fortfarande kopplad till 
tryggandet av samhällsomfattande tjänster, 
eftersom skyldigheten att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster endast kan åläggas 
en koncessionshavare. 

Koncession behövs fortfarande för att la-
gens syfte ska kunna uppfyllas. Lagens syfte 
är enligt den föreslagna 1 § 1 mom. att säker-
ställa att posttjänster och särskilt samhälls-
omfattande tjänster finns att tillgå på rättvisa 
villkor i hela landet. Utöver tryggandet av de 
samhällsomfattande tjänsterna möjliggör 
koncessionsförfarandet också att grundförut-
sättningarna för bedrivande av verksamhet 
även hos andra som bedriver postverksamhet 
bedöms innan verksamheten inleds. En sådan 
bedömning av grundförutsättningarna främ-
jar postanvändarnas intressen och är viktig 
med tanke på individens rättigheter i sam-
band med kommunikation samt samhällets 
funktion.  
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Grundlagsutskottet har i sin utlåtandepraxis 
ansett det vara viktigt att bestämmelserna om 
koncessionens förutsättningar och bestånd 
ger en tillräckligt klar förutsebarhet av myn-
digheternas åtgärder (t.ex. GrUU 28/200 rd). 
Med tanke på detta har utskottet bl.a. ansett 
att det i vilken grad myndigheternas befo-
genheter definieras av s.k. bunden prövning 
eller ändamålsenlighetsprövning är av bety-
delse. Beviljande av koncession baserar sig 
fortfarande på rättslig prövning, vilket även 
grundlagsutskottet har betonat i sin bedöm-
ning av propositionen om lagen om post-
tjänster.  

De förutsättningar för beviljande av kon-
cession som ingår i propositionen motsvarar i 
huvudsak de nuvarande förutsättningarna i 
lagen om posttjänster, varför de stämmer 
överens med utskottets tidigare utlåtande-
praxis. Endast den förutsättning som gäller 
den nationella säkerheten i 8 § 4 punkten är 
ny. Posttjänsterna utgör en del av sådan för 
samhället kritisk infrastruktur som ska funge-
ra pålitligt både i störningssituationer under 
normala förhållanden och i undantagsförhål-
landen som avses i beredskapslagen 
(1080/1001). Postnätet är på grund av sin nå-
barhet en väsentlig del av denna infrastruk-
tur. Dess funktion ska kunna säkerställas 
bl.a. därför att förtroliga meddelanden som 
sänds via nätet inte äventyras.  

Postföretagets verksamhet innebär behand-
ling av förtroliga meddelanden. Företaget har 
i sin verksamhet också tillgång till adressre-
gister. Missbruk av dessa meddelanden och 
uppgifter kan i värsta fall utgöra ett hot för 
den nationella säkerheten. Hotet kan t.ex. 
uppstå så att handlingar som är avsedda att 
vara hemliga görs tillgängliga för instanser 
som kunde använda dem för fientliga ända-
mål. Till förutsättningarna för beviljande av 
koncession är det för sådana situationer nöd-
vändigt att foga en punkt med stöd av vilken 
faktorer som hänför sig till den nationella sä-
kerheten kan beaktas. 

Koncessionsmyndigheten ska ha synnerli-
gen vägande skäl att misstänka att den natio-
nella säkerheten kan äventyras. Det ska ock-
så vara fråga om uppenbarligt äventyrande. 
För återtagande av koncession ställs sålunda 
en hög tröskel. T.ex. en sådan situation kun-

de komma i fråga där ett företag söker kon-
cession som ägs av en stat som uppträtt fient-
ligt mot Finland och där det föreligger en 
stark misstanke eller det t.o.m. har visats att 
avsikten är att skada. 

I 10 –  12 § i lagförslaget föreskrivs om 
ändring, återkallande och överföring av kon-
cession. Grundlagsutskottet har i samband 
med återtagande av olika tillstånd ansett det 
vara nödvändigt att åtgärden binds vid allvar-
liga och väsentliga överträdelser eller för-
summelser. Utskottet har också ansett att 
koncessioner endast kan återtas om de berör-
da personer har fått en anmärkning eller var-
ning som inte har lett till att bristerna i verk-
samheten har reparerats och att de nämnda 
åtgärderna inte ska genomföras före de be-
rörda personerna har getts en möjlighet att 
korrigera sitt fel (t.ex. GrUU 41/2006 rd, 
GrUU 28/2005 rd, GrUU 7/2005 rd, GrUU 
44/2004 rd, GrUU 16/2003 rd). 

I propositionen föreslås att den reglering 
som gäller återkallande av koncessionen pre-
ciseras. Koncessionen kan återkallas om 
postföretaget upprepat och allvarligt bryter 
mot de skyldigheter som närmare fastställs 
för det i 11 § eller om det inte längre har till-
räckliga ekonomiska resurser att sköta sina 
skyldigheter eller om det inte har inlett re-
gelbunden verksamhet i enlighet med kon-
cessionen inom nio månader från det att kon-
cessionsperioden började. Återkallande av 
koncessionen förutsätter dessutom att postfö-
retaget inte har rättat till sitt förfarande trots 
uppmaning inom en rimlig, minst tre måna-
der lång, tid. Den föreslagna regleringen är 
inte problematisk med tanke på den i grund-
lagen reglerade näringsfriheten. 

I den gällande lagen om posttjänster före-
skrivs om möjligheten att ålägga en skyldig-
het att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster också för andra geografiska områden 
eller för andra tjänster som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna än vad företaget 
angett i sin koncessionsansökan. En motsva-
rande möjlighet ingår också i den föreslagna 
lagen. I bestämmelsen har sådana ändringar 
införts som är nödvändiga på grund av änd-
ringarna i förfarandet för åläggande av skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster, men innehållet i regleringen är i sak 
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fortfarande detsamma. Grundlagsutskottet 
har tagit ställning till åläggande av en sådan 
skyldighet i sin bedömning av regeringens 
proposition till lag om posttjänster. Enligt ut-
skottets ståndpunkt ska åläggande av sådana 
skyldigheter som nämnts ovan bedömas som 
begränsningar i näringsfriheten. Utskottet har 
dock ansett att begränsningarna är godtagba-
ra och motiverade av vägande samhälleliga 
behov, eftersom man med dem eftersträvar 
att trygga jämlik tillgång i hela landet av 
posttjänster som ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna. Både i lagen om posttjänster 
och i 24 § i den föreslagna lagen begränsas 
möjligheten att ålägga en sådan skyldighet 
till sådana fall där det med tanke på tryggan-
det av samhällsomfattande tjänster är nöd-
vändigt och att det inte är orimligt för postfö-
retaget. 

Den reglering som föreslås i propositionen 
gällande förutsättningarna för koncessionen 
är som helhet proportionerlig och exakt av-
gränsad och därför problemfri med tanke på 
näringsfriheten. 
 
6.4 Skyddet av förtroliga meddelanden 

Enligt 10 § 2 mom. i grundlagen är skyddet 
för brev, telefonsamtal och annan förtrolig 
kommunikation okränkbar. Momentet har i 
tillämpningspraxis tolkats så att det generellt 
tryggar hemligheten av förtrolig kommunika-
tion, fastän där nämns brev och telefonsamtal 
som de i praktiken vanligaste formerna av 
förtroliga meddelanden. 

I propositionen tryggas skyddet för förtro-
liga meddelandens genom flera bestämmel-
ser. I 55 § i den föreslagna lagen ingår ett 
förbud enligt vilket postföretag i princip inte 
har rätt att öppna slutna brev. Enligt 62 § i 
lagen ska postföretag trygga sekretessen av 
förtrolig kommunikation. Förtroligheten av 
kommunikation skyddas också av den tyst-
nadsplikt som föreskrivs i 63 §. Motsvarande 
skyldigheter ingår också i den gällande lagen 
om posttjänster. Bestämmelserna stämmer 
således överens med grundlagsutskottets 
ställningstaganden. 

Till skyddet av förtroliga meddelanden hör 
också de bestämmelser som gäller behand-
ling av obeställbara försändelser. Det föreslås 

att dessa bestämmelser ska förnyas för att 
den nuvarande regleringen ställvis har visat 
sig vara bristfällig. En del av regleringen om 
obeställbara försändelser härstammar från la-
gen om posttjänster och motsvarar enligt 
grundlagsutskottets bedömning kraven i 
grundlagen. Grundlagsutskottet har bedömt 
den reglering som hänför sig till behandling-
en av obeställbara försändelser i lagen om 
posttjänster i sitt utlåtande 30/2001 rd (reger-
ingens proposition med förslag till lag om 
ändring av lagen om posttjänster). Bestäm-
melsen i förslaget om postföretags rätt att 
öppna postpaket motsvarar i huvudsak re-
gleringen i lagen om posttjänster som utskot-
tet har ansett vara tillräckligt exakt. Rätten att 
öppna paket kan enligt grundlagsutskottet 
endast användas i fall som avgränsats i lag 
och endast när öppnandet med tanke på upp-
nåendet av godtagbara syften är en nödvän-
dig åtgärd. 

I 55 § 2 mom. om öppnande av slutna 
postpaket föreslås en ny grund, enligt vilken 
postföretag har rätt att öppna ett obeställbart 
postpaket som är nödvändigt att öppna för att 
sälja eller förstöra det. Rätten att öppna kom-
pletteras också av regleringen om skydd av 
förtroliga meddelanden. Enligt 55 § 4 mom. 
ska ett förtroligt meddelande i ett postpaket 
befordras till adressaten. Om adressaten inte 
framgår av försändelsen ska meddelandet 
sändas till Kommunikationsverket för be-
handling. Postföretag får reda ut adressatens 
adress bara med stöd av sådana uppgifter 
som finns tillgängliga utan att öppna medde-
landet. Postföretagets skyldighet att trygga 
förtroliga meddelandens hemlighet begränsar 
också undersökningen av innehållet i postpa-
ket. 

Enligt propositionen har Kommunikations-
verket rätt att öppna slutna brevförsändelser 
då det utreder adressuppgifterna på avsända-
ren eller adressaten. I dessa fall begränsas 
Kommunikationsverkets rätt till sådana fall 
där öppnandet är nödvändigt för att utreda 
adressen. Syftet med öppnandet är att få reda 
på uppgifter med stöd av vilka brevförsän-
delsen kan frambefordras eller i andra hand 
returnera. Enligt grundlagsutskottet utlåtande 
(GrUU 30/2001 rd) är öppnande därför ett 
sätt att försöka uppfylla avsändarens vilja 
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och sålunda ett sätt att trygga var och ens rätt 
till förtrolig kommunikation.   

Kommunikationsverket får öppna slutna 
brev också då det är skäl att misstänka att det 
kan orsaka fara för hälsa eller egendom. 
Även den föreslagna nya grunden hänför sig 
till säkerhetsskäl: rätt att öppna ett slutet brev 
föreligger om det är uppenbart att innehållet i 
försändelsen av säkerhetsskäl hindrar vidare-
befordran av försändelsen. Då är det nödvän-
digt att öppna försändelsen för att det inne-
håll som utgör en säkerhetsrisk ska kunna av-
lägsnas från försändelsen. De nämnda grun-
derna avgränsar öppningsrätten exakt. Syftet 
med dem är att befordra försändelsen vidare 
samt att trygga hälsa eller egendom. Re-
gleringen som gäller öppnande är på beskri-
vet sätt exakt avgränsad och nödvändig för 
att uppnå godtagbara syften. 

Den reglering som föreslås i propositionen 
strider inte mot det i grundlagen föreskrivna 
skyddet av förtroliga meddelanden. 
 
6.5 Bemyndigande att utfärda normer  

Lagförslaget innehåller bestämmelser om 
bemyndigande med stöd av vilka närmare 
bestämmelser kan utfärdas. Enligt förslaget 
ska genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om placering av verk-
samhetsställen (16 §), fördelning av kostna-
der i enlighet med principerna i 1 mom. i pa-
ragrafen (29 §), uträkning av nettokostnader-
na (35 §) och beredskap (65 §).  Enligt 80 § 1 
mom. i grundlagen ska genom lag föreskri-
vas om grunderna för individens rättigheter 
och skyldigheter. I grundlagsutskottets tolk-
ningspraxis (bl.a. GrUU 48/2001 rd) har det 
därför konstaterats att bestämmelserna i 80 § 
1 mom. i grundlagen direkt begränsar tolk-
ningen av bemyndigandebestämmelser lik-
som också innehållet i de bestämmelser som 
utfärdas med stöd av bemyndigandebestäm-
melserna. Med stöd av de bestämmelser om 
bemyndigande som föreslagits är avsikten att 
mer exakt föreskriva om sådana detaljer som 
behövs för att komplettera de grundbestäm-
melser som ingår i lagen.  

Lagförslaget innehåller också bestämmel-
ser om Kommunikationsverkets rätt att med-
dela föreskrifter. Kommunikationsverket 

bemyndigas enligt lagförslaget att utfärda 
närmare föreskrifter för det första om placer-
ing av anläggningar och mindre konstruktio-
ner som behövs för mottagande och utdel-
ning av brevförsändelser och för det andra 
om beaktande i postutdelningen av lokala 
förhållanden eller personliga specialbehov på 
grund av adressatens ålder eller hälsotillstånd 
(48 §). Dessutom har Kommunikationsverket 
enligt förslaget rätt att meddela närmare före-
skrifter om uppgifter som samlas in genom 
kostnadsredovisningssystemet samt om be-
skrivningen av kostnadsredovisningssyste-
men (29 §) och om vilka uppgifter och vilket 
material revisorns berättelse ska innehålla 
(30 §). Kommunikationsverket får också 
meddela närmare tekniska föreskrifter om 
skyldighet för postföretag att skapa bered-
skap (65 §). 

Enligt 80 § 2 mom. i grundlagen kan även 
andra myndigheter genom lag bemyndigas 
att utfärda rättsnormer i bestämda frågor, om 
det med hänsyn till föremålet för regleringen 
finns särskilda skäl och regleringens betydel-
se i sak inte kräver att den sker genom lag el-
ler förordning. Ett sådant bemyndigande ska 
till sin räckvidd vara exakt avgränsat. Dess-
utom följer av grundlagen att de saker som 
bemyndigandet täcker ska fastställas exakt i 
lag (GrUU 61/2002 rd, GrUU 34/2000 rd). 

Genom bestämmelserna om bemyndigande 
i propositionen förstärks Kommunikations-
verkets befogenheter genom att lyfta de nu-
varande anvisningarna på nivå av föreskrif-
ter. Föreskrifter som motsvarar de nuvarande 
utdelningsanvisningarna och rekommenda-
tionerna av Kommunikationsverket meddelas 
med stöd av 48 §. De flesta av Kommunika-
tionsverkets bemyndiganden att meddela fö-
reskrifter hänför sig dock till sådana frågor, 
om vilka det i förslaget ges mer exakt re-
glering i jämförelse med nuläget och delvis 
helt ny reglering. Kommunikationsverkets 
bemyndigande att utfärda normer finns i 
samband med grundbestämmelserna om den 
reglerade frågan. I dessa grundbestämmelser 
föreskrivs om grunderna för rättigheterna och 
skyldigheterna. Gränserna för normgivnings-
befogenheten fastställs i bestämmelserna så 
väl avgränsat och exakt som möjligt. Det är 
av behovet påkallat att uttryckligen den ex-
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pertmyndighet som utövar tillsynen föreskri-
ver om dessa frågor på grund av den tekniska 
naturen av föremålet för regleringen och den 
särskilda expertis som regleringen förutsätter 
(GrUU 61/2002 rd). 

De föreslagna normgivningsbemyndigan-
dena stämmer överens med 80 § i grundla-
gen. 
 
6.6 Likställighet 

I propositionen föreslås att vid fastställan-
det av utdelningsställe kan utöver de grund-
läggande bestämmelserna för utdelningen 
dessutom lokala förhållandena eller adressa-
tens personliga specialbehov beaktas, såsom 
adressatens rörelsehinder eller minst 75 års 
ålder. Kommunikationsverket får i frågan 
meddela närmare föreskrifter med stöd av 48 
§. 

Enligt gällande praxis är adressater som är 
minst 75-åriga eller adressater med rörelse-
hinder berättigade till avvikande postutdel-
ning så att postlådan placeras närmare än 
vanligt. Kommunikationsverkets har utfärdat 
anvisningar om denna praxis. I förslaget lyfts 
frågan till lagnivå och inkluderas i Kommu-
nikationsverkets föreskrifter. 

Enligt 6 § 2 mom. är det möjligt att särbe-
handla personer på grund av ålder och hälso-
tillstånd endast om förfarandet har godtagba-
ra grunder. För personer i hög ålder och per-
soner med rörelsehinder kan avhämtande av 
posten vid en postlåda som är placerad på 
sedvanligt ställe medföra betydande svårig-
heter. Som åldersgräns fastställs i propositio-
nen 75 år, eftersom man kan anta att svårig-
heter att röra sig för personer i denna ålders-
grupp redan är mycket typiska och försvårar 
färden till postlådan. Personer i alla åldrar är 
berättigade till avvikande utdelning på grund 
av rörelsehinder. Förutsättningen i båda fal-
len är att det inte i samma hushåll bor andra 
än sådana som är berättigade till avvikande 
utdelning. Tack vare den föreslagna re-
gleringen ställs de som är minst 75 år liksom 
också de som har rörelsehinder i likvärdig 
ställning med andra. Grunden till särbehand-
lingen är således att utan regleringen i fråga 
skulle de som är 75-år gamla eller äldre samt 
de som har rörelsehinder i postutdelningen 

vara i en sämre situation än andra, eftersom 
postens avhämtning skulle förorsaka dem be-
tydligt större svårighet än andra. 

Den föreslagna regleringen strider inte mot 
likställighetsbestämmelsen i grundlagen. 
 
6.7 Reglering om avgifter och skatter 

Den reglering som gäller avgifter i lagför-
slaget har betydelse för 81 § i grundlagen. I 
den nämnda paragrafen i grundlagen före-
skrivs om statliga skatter och avgifter och där 
åläggs olika skyldigheter för lagstiftningssät-
tet för skatter och för avgifter. Om statsskatt 
ska bestämmas genom lag, som ska innehålla 
bestämmelser om grunderna för skattskyl-
digheten och skattens storlek samt om de 
skattskyldigas rättsskydd. Avgiftsregleringen 
styrs däremot av kravet att de allmänna 
grunderna för storleken av avgifter för de 
statliga myndigheternas tjänsteåtgärder, 
tjänster och övriga verksamhet utfärdas ge-
nom lag. Grundlagsutskottet har vedertaget 
tolkat att skatter och avgifter skiljer sig från 
varandra väsentligt så att avgifter är ersätt-
ningar eller vederlag för det allmännas tjäns-
ter. Om inget verderlagsförhållande finns, 
ska prestationen i statsförfattligt hänseende 
ses som en skatt (t.ex. GrUU 61/2002 rd).  

Regleringen om tillsynsavgift för postverk-
samhet motsvarar i sin helhet regleringen om 
tillsynsavgift för postverksamhet i lagen om 
posttjänster. Lagen om posttjänster ändrades 
genom lag 886/2005 (RP 67/2005) så att 
riksdagens grundlagsutskott riktlinjer i fråga 
om vissa avgifters statsförfattningsrättsliga 
skattenatur beaktades. Grundlagsutskottet har 
i sitt utlåtande om den nämnda regeringspro-
positionen (GrUU 29/2005) bedömt att be-
stämmelserna uppfyller de krav som grund-
lagsutskottet i sin praxis ställt på skattelagar. 
Därför uppfyller bestämmelserna i lagförsla-
get om skattskyldighet, dvs. om skyldigheten 
att betala tillsynsavgift för postverksamhet, 
grunderna för skattens storlek och om rätts-
skyddet kraven i grundlagen. Den reglering 
som gäller tillsynsavgiften utgör sålunda ing-
et problem med tanke på 81 § 1 mom. i 
grundlagen. 

I 6 § i lagförslaget föreslås bestämmelser 
om en ansökningsavgift. Till sin statsförfatt-
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ningsrättsliga natur är ansökningsavgiften en 
i 81 § 2 mom. avsedd avgift, eftersom det i 
förslaget om avgiftens storlek dessutom klart 
framgår vilken myndighetsåtgärd avgiften 
betalas för (motsvarande t.ex. i GrUU 
61/2002 rd). 

Den föreslagna regleringen är inte i strid 
med bestämmelserna i grundlagen som gäller 
reglering för skatter och avgifter. 
 
6.8 Bedömning av behandlingsordning-

en 

På de grunder som framförts ovan kan lag-
förlaget behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning. Trots detta anses det vara tillrådigt att 
ett utlåtande från grundlagsutskottet inhämtas 
om propositionen. 

I konventionen ingår inga sådana bestäm-
melser som gäller grundlagen på det sätt som 
avses i 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i 
grundlagen. Konventionen kan enligt reger-
ingens uppfattning godkännas genom majori-
tet i en omröstning och lagförslaget i normal 
lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 94 § i grundlagen föreslås 

att riksdagen godkänner den i Genève den 
12 augusti 2008 ingångna Världspostkonven-
tionen till den del som den hör till Finlands 
behörighet. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan och ef-

tersom fördraget innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Postlag 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

 
 

1 kap.  

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Lagens syfte och tillämpningsområde 

Lagens syfte är att säkerställa att posttjäns-
ter och i synnerhet samhällsomfattande tjäns-
ter finns att tillgå på rättvisa villkor i hela 
landet. 

Denna lag tillämpas på tillhandahållande av 
samhällsomfattande posttjänster och andra 
posttjänster. 

Denna lag tillämpas inte på tillhandahål-
lande av sådana posttjänster som gäller: 

1) tidningar och tidskrifter, 
2) oadresserade försändelser, 
3) brevförsändelser, om verksamheten är 

småskalig, dess ekonomiska betydelse är 
ringa och dess omfattning sådan att den inte 
är av väsentlig betydelse för tillgången till 
samhällsomfattande tjänster, 

4) kurirtjänst för brevförsändelser, 
5) postpaket som inte ingår i de samhälls-

omfattande tjänsterna, eller 
6) postverksamhet som är nödvändig för en 

näringsidkares egen verksamhet eller som 
hänför sig till den. 

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte 
på internationell postbefordran till den del 
något annat följer av internationella fördrag 
som är förpliktande för Finland. 
 
 

 2 § 

 Definitioner 

I denna lag avses med: 
1) postverksamhet tillhandahållande av 

samhällsomfattande tjänster och annan post-
tjänst enligt denna lag, 

2) posttjänster regelbunden avgiftsbelagd 
insamling, sortering, transport och utdelning 
av brevförsändelser och sådana postpaket 
som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
från en avsändare eller ett postföretag till en 
adressat eller ett annat postföretag, 

3) samhällsomfattande tjänster de post-
tjänster om vilka föreskrivs i 3 kap. och som 
ska vara tillgängliga i hela landet, 

4) brevförsändelse en för befordran lämnad 
adresserad försändelse som väger högst två 
kilogram och som innehåller ett meddelande 
på ett fysiskt medium,  

5) postpaket en adresserad varuförsändelse 
som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 
och som har lämnats för transport, 

6) adresserad direktreklam en adresserad 
brevförsändelse som enbart består av reklam-
, marknadsförings- eller promotionsmaterial 
och som utöver adressatens namn, adress, in-
dividualiseringsnummer samt andra skillna-
der som inte ändrar meddelandets natur en-
dast innehåller ett meddelande med samma 
innehåll som adresserats till en betydande 
mängd adressater, 

7) postföretag en koncessionshavare enligt 
3 §, 
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8) den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster postföretag som har ålagts en i 
4 kap. avsedd skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster, 

9) avsändare en person som har lämnat en 
brevförsändelse eller ett postpaket till ett 
postföretag för att få dem förmedlade mot 
gällande avgift, 

10) adressat en person som finns anteck-
nad på en brevförsändelse eller ett postpaket 
och som försändelsen är adresserad till. 
 
 

2 kap.  

Tillhandahållande av posttjänster 

 
3 § 

Koncessionspliktig postverksamhet 

Tillhandahållande av posttjänster som gäll-
er brevförsändelser kräver koncession.   

 
 

4 §  

Koncessionsmyndigheten och koncessions-
förfarandet  

Ansökan om koncession för tillhandahål-
lande av posttjänster ska göras hos kommu-
nikationsministeriet. Koncessioner ledigan-
slås inte.  

Kommunikationsministeriet beviljar kon-
cessioner för viss tid, högst tio år. 

Ett beslut om koncession ska fattas inom 
tre månader från det att ansökan inkommit 
till kommunikationsministeriet. Ministeriet 
får förlänga denna tre månaders tidsfrist med 
högst tre månader, om det av särskilda skäl 
är nödvändigt. 
 

5 § 

Innehållet i koncessionsansökan 

I koncessionsansökan ska uppges alla de 
uppgifter som kommunikationsministeriet 
begär och som behövs vid bedömningen av 

de i 6 § avsedda förutsättningarna för bevil-
jande av koncession. Närmare bestämmelser 
om innehållet i ansökan utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 
 

6 §  

Förutsättningarna för beviljande av konces-
sion 

Koncession ska beviljas, om 
1) sökanden är ett företag eller en sam-

manslutning som har tillräckliga ekonomiska 
resurser för att sköta de skyldigheter som 
postföretag har, 

2) det inte finns någon motiverad anledning 
att ifrågasätta sökandens förmåga att iaktta 
de bestämmelser och föreskrifter som gäller 
postverksamhet, 

3) sökanden har förmåga att bedriva regel-
bunden verksamhet i enlighet med konces-
sionen,  

4) området för vilket koncession söks upp-
fyller förutsättningarna i 7 §, samt 

5) kommunikationsministeriet inte har syn-
nerligen vägande grunder att misstänka att 
beviljande av koncessionen uppenbarligen 
skulle äventyra den nationella säkerheten. 
 
 

7 §  

Koncessionsområdet 

Koncessionshavaren får tillhandahålla post-
tjänster som omfattas av koncessionen endast 
på det område som koncessionen har bevil-
jats för.  

Området för vilket koncessionen söks ska 
vara enhetligt i fråga om förvaltning och 
funktion. 
 
 

8 §  

Ansökningsavgift 

Den som ansöker om koncession ska i 
samband med ansökan betala en ansöknings-
avgift om 1 000 euro till staten. Ansöknings-
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avgift ska också betalas vid ansökningar som 
gäller ändring av bestämmanderätten och 
ändring eller överföring av koncessionen 
samt vid ansökan om förhandsbeslut. 
 
 
 

9 §  

Innehållet i koncessionen 

Postföretagets geografiska verksamhetsom-
råde och koncessionens giltighetstid ska fast-
ställas i koncessionen. 

Kommunikationsministeriet får förena 
koncessionen med villkor som kompletterar 
bestämmelserna i denna lag eller de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den och 
som gäller 

1) skyldighet att verka som en i världspost-
konventionen (FördrS  /  ) avsedd utsedd 
operatör och att iaktta världspostfördragen, 

2) förvaltande av postnummersystemet, 
3) i språklagen (423/2003) eller i samiska 

språklagen (1086/2003) avsedda språkliga 
tjänster,   

4) skyldighet att fastställa placeringen av 
postlådor, 

5) skyldighet att på ett sätt som föreskrivs 
särskilt betala en bidragsandel, om en andel 
enligt 33 § av nettokostnaderna för de sam-
hällsomfattande tjänsterna ska ersättas, eller  

6) övriga med dessa jämförbara villkor som 
är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten 
på, tillgången till och effektiviteten hos post-
tjänster. 

 Villkor enligt 2 mom. 1 – 3 punkter får 
ställas endast för en som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster eller, om ingen skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster har ställts, för andra postföretag. Ett 
villkor enligt 2 mom. 4 punkten får ställas 
andra än dem som tillhandahåller samhälls-
omfattande tjänster endast om ingen skyldig-
het att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster för befordran av brevförsändelser har 
ålagts på området. 

Kommunikationsministeriet får inte ställa 
villkor som skulle leda till skyldigheter som 
är överlappande med denna lag eller be-

stämmelser som utfärdats med stöd av den 
eller av annan lagstiftning. 
 

10 §  

Ändring av koncession 

En koncession kan ändras på ansökan av 
koncessionshavaren eller med dennes sam-
tycke. Koncessionen kan även annars ändras, 
om det är nödvändigt av en särskild orsak 
som hänför sig till tryggandet av de sam-
hällsomfattande tjänsterna eller på grund av 
en väsentlig förändring i verksamhetsförut-
sättningarna för den koncessionspliktiga 
verksamheten. 
 

11 §  

Återkallande av concession 

Kommunikationsministeriet får återkalla 
postföretagets koncession helt eller delvis, 
om 

1) postföretaget upprepade gånger och all-
varligt brutit mot denna lag eller mot be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den, 
mot bestämmelser i andra lagar som gäller 
postverksamhet, mot de i 9 § avsedda kon-
cessionsvillkoren eller mot sin i 24 § avsedda 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster,  

2) postföretaget inte längre med beaktade 
av verksamhetens natur och omfattning har 
tillräckliga ekonomiska resurser för att sköta 
sina skyldigheter, eller 

3) koncessionshavaren inte har inlett regel-
bunden verksamhet i enlighet med konces-
sionen inom nio månader från ingången av 
koncessionsperioden, om inte koncessions-
myndigheten på ansökan av koncessionsha-
varen av orsaker som hänför sig till verk-
samhetens förutsättningar bestämmer något 
annat. 

Återkallande av koncession förutsätter 
dessutom att postföretaget trots uppmaningar 
inte inom en rimlig tid på åtminstone en må-
nad har korrigerat sitt förfarande, sett till att 
de ekonomiska resurserna är på en tillräcklig 
nivå eller inlett sin verksamhet. 
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Kommunikationsministeriet kan återkalla 
en koncession också om koncessionshavaren 
lägger ned verksamheten. 
 

12 § 

Överföring av koncession 

En koncession får inte överföras. Kommu-
nikationsministeriet kan återkalla en konces-
sion om den faktiska bestämmanderätten i 
förhållande till koncessionshavaren föränd-
ras. Förändringen i bestämmanderätten ska 
omedelbart anmälas till kommunikationsmi-
nisteriet. Ministeriet ska besluta om återkal-
lande av koncessionen inom två månader 
från anmälan. 

Koncessionshavaren kan begära förhands-
beslut om återkallande av koncessionen en-
ligt 1 mom. Kommunikationsministeriet ska 
fatta beslut inom två månader från att ansö-
kan har inkommit till ministeriet. Om orsa-
ken till förändringen av bestämmanderätten 
är ett företagsköp som ska anmälas till Kon-
kurrensverket enligt lagen om konkurrensbe-
gränsningar (480/1992) eller till Europeiska 
kommissionen enligt rådets förordning (EG) 
nr 139/2004 om kontroll av företagskoncent-
rationer ("EG:s koncentrationsförordning"), 
ska kommunikationsministeriets beslut ges 
inom två månader från det att ärendet gällan-
de företagsköpet har avgjorts på ett laga kraft 
vunnet sätt. 

En koncession återkallas inte om den över-
förs inom en koncern mellan moderbolaget 
och ett dotterbolag som i sin helhet ägs av 
moderbolaget. En sådan överföring ska ome-
delbart anmälas till koncessionsmyndigheten. 
 

13 §  

Åtgärder med anledning av att postverksam-
het upphör  

Om ett postföretag upphör med sin verk-
samhet, ska företaget underrätta kommunika-
tionsministeriet om saken senast tre månader 
innan verksamheten läggs ner. 

Om ett postföretags koncession återkallas, 
om koncession inte beviljas på nytt när kon-
cessionsperioden löpt ut eller om postföreta-

get annars upphör med sin verksamhet, ska 
kommunikationsministeriet besluta om de åt-
gärder som ska vidtas för upprätthållande av 
postverksamheten. 

Nås inte överenskommelse om att de an-
läggningstillgångar som behövs för skötseln 
av postverksamheten ska överföras till en an-
nan utövare av postverksamhet, kan kommu-
nikationsministeriet besluta om överföring 
mot ersättning. På grunderna för och be-
stämmandet av ersättningen tillämpas vad 
som i lagen om inlösen av fast egendom och 
särskilda rättigheter (603/1977) bestäms om 
inlösningsersättning. 
 

3 kap.  

Innehållet i de samhällsomfattande tjäns-
terna 

 
14 §  

Tillhandahållande av samhällsomfattande 
tjänster 

I hela landet ska det finnas ett permanent 
utbud av samhällsomfattande tjänster som 
ska vara tillgängliga på jämlika villkor. 

I detta kapitel föreskrivs om innehållet i de 
samhällsomfattande tjänsterna. 
 

15 §  

Postförsändelser som ingår i de samhällsom-
fattande tjänsterna 

Till de samhällsomfattande tjänsterna hör 
ett ständigt utbud av posttjänster som avser 
följande postförsändelser: 

1) brevförsändelser som väger högst två ki-
logram, som betalas genom allmänt använda 
kontantbetalningssätt och som användaren 
har möjlighet att lämna till ett insamlingsstäl-
le för att transporteras av ett postföretag; i 
fråga om inrikes brevförsändelser ska åtmin-
stone sådana brevprodukter tillhandahållas 
som kvalitetsnormen enligt 19 § för sam-
hällsomfattande tjänster tillämpas på, 

2) postpaket som väger högst tio kilogram 
och som betalas med allmänt använda kon-
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tantbetalningsmedel och som användaren har 
möjlighet att lämna till ett verksamhetsställe 
för post eller något annat lämpligt ställe för 
att transporteras av ett postföretag och hämta 
från ett sådant verksamhetsställe, 

3) postförsändelser som väger högst tjugo 
kilogram som ankommer till landet, samt 

4) rekommendations- och försäkringstjäns-
ter för de postförsändelser som avses i 1 och 
2 punkter. 

I de samhällsomfattande tjänster som avses 
i denna paragraf ingår både inrikestjänster 
och utrikestjänster. 
 
 
 

16 §  

Verksamhetsställen 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska ha verksamhetsställen där 
produkter och tjänster som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna tillhandahålls. 
Den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster ska med till buds stående medel sörja 
för att verksamhetsställena är tillgängliga för 
dem som vill uträtta ärenden. Verksamhets-
ställena ska placeras så att användarna av 
samhällsomfattande tjänster kan uträtta ären-
den vid ett verksamhetsställe som ligger på 
ett rimligt avstånd från den stadigvarande bo-
staden. När beslut fattas om placeringen av 
verksamhetsställena och vad som är rimligt 
avstånd ska avseende fästas vid områdets be-
folkningstäthet och areal, de behov att uträtta 
ärenden som framkommer på området, pla-
ceringen av tjänster i allmänhet och andra lo-
kala förhållanden samt utvecklingen av nya 
former av posttjänster. 

Ett verksamhetsställe kan också vara annat 
än ett fast verksamhetsställe, om dess an-
vändning inte äventyrar tillgången till sam-
hällsomfattande tjänster. 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster kan utöver de verksamhetsställen 
som avses i 1 mom. också ha andra verksam-
hetsställen. 

Genom förordning av statsrådet kan närma-
re bestämmelser utfärdas om placeringen av 
verksamhetsställena. Genom förordning av 

statsrådet kan bestämmelser utfärdas också 
om tekniska frågor som hänför sig till ord-
nandet av ett nät av verksamhetsställen. 

 
17 §  

Insamling och utdelning 

Brevförsändelser som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna ska samlas in och delas 
ut åtminstone en gång per dag fem vardagar i 
veckan, med undantag av söckenhelger. Av-
vikelse från skyldigheten får tillfälligt göras 
endast om insamling eller utdelning förhind-
ras av orsaker som beror på adressaten, en 
bestämmelse i lag, avbrott i trafiken eller 
andra motsvarande oöverstigliga hinder som 
inte har kunnat beaktas vid postutdelningen. 

Avsändare ska ha möjlighet att på ett in-
samlingsställe som ligger på ett rimligt av-
stånd från bostaden lämna in brevförsändel-
ser som ingår i de samhällsomfattande tjäns-
terna för att transporteras av postföretaget. 

Postpaket ska delas ut inom rimlig tid. Vid 
utdelning av försändelser som ska kvitteras 
och vid utdelning av postpaket kan ankomst-
avi användas. 
 

18 §  

Undantag från insamlings- och utdelnings-
frekvensen 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster har rätt att göra undantag från den 
insamlings- och utdelningsfrekvens som fö-
reskrivs i 17 § när det är fråga om hushåll 
som finns i svårtillgängliga skärgårds- eller 
ödemarksområden och som inte är belägna 
invid vägar som trafikeras året om, inklusive 
sådana rutter till vilka hör landsvägsfärjor 
och förbindelsebåtar som går minst fem da-
gar i veckan. 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska årligen lämna Kommunika-
tionsverket en utredning om antalet hushåll 
som avses i 1 mom. och deras läge. Undanta-
get får i hela landet omfatta högst 300 hus-
håll. Kommunikationsverket ska vid behov 
avgöra vilka hushåll som omfattas av det un-
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dantag som gjorts från insamlings- och ut-
delningsfrekvensen. 

Insamling och utdelning av de hushålls 
breveförsändelser som omfattas av undanta-
gen enligt 1 mom. ska ske åtminstone en 
gång i veckan. Den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster ska utan dröjsmål 
underrätta adressaten om postpaket samt för-
sändelser från en myndighet, dock senast den 
tredje dagen från försändelsens ankomst, om 
adressaten är anträffbar per telefon, elektro-
nisk post eller på något annat sätt. 
 
 

19 §  

Kvalitetsnorm för samhällsomfattande tjäns-
ter 

Inrikes brevförsändelser som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna och som har 
lämnats in för förmedling av den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster och 
för utdelning den andra vardagen räknat från 
inlämningsdagen och för vilka gällande av-
gift har betalats ska delas ut så att minst 95 
procent av försändelserna är framme senast 
den andra vardagen räknat från inlämnings-
dagen och minst 98 procent senast den tredje 
vardagen. 

Gränsöverskridande post inom Europeiska 
unionen ska delas ut så att minst 85 procent 
av försändelserna är framme den tredje dagen 
räknat från inlämningsdagen och 97 procent 
av försändelserna är framme den femte dagen 
räknat från inlämningsdagen. Den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster ska 
iaktta unionens interna kvalitetsnormer för 
gränsöverskridande post både i fråga om hela 
unionens post och i fråga om posten mellan 
två av unionens medlemsstater. 
 
 
 

20 §  

Säkerställande av språkliga rättigheter 

Tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster eller sådana företag som med stöd av 
avtal som ingåtts med en tillhandahållare av 

samhällsomfattande tjänster tillhandahåller 
kunderna dess tjänster ska i sin verksamhet  

1) ge service på finska och svenska med 
iakttagande av vad som föreskrivs i språkla-
gen, och 

2) ge service på samiska med iakttagande 
av vad som föreskrivs i samiska språklagen . 

 
 
 

21 §  

Delgivningsförfarandet 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska se till att de delgivningsförfa-
randen som föreskrivs i lag kan användas i 
hela landet. På en person som är anställd hos 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster eller hos ett sådant företag som med 
stöd av ett avtal som det slutit med den som 
tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
tillhandahåller kunder den sistnämndas tjäns-
ter tillämpas bestämmelserna om straffrätts-
ligt tjänsteansvar när denna person utför 
uppgifter som hänför sig till delgivningsför-
farande. 
 
 

4 kap.  

Skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster 

 
22 §  

Utvärdering av marknaden 

Kommunikationsverket ska regelbundet 
utvärdera marknaden för brev- och paket-
tjänster. Utbudet av tjänster på olika håll i 
landet ska då utredas så att Kommunika-
tionsverket kan bedöma behovet av att ålägga 
skyldigheter att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster. På basis av utvärderingen 
av marknaden ska Kommunikationsverket 
besluta om det för tryggande av de samhälls-
omfattande tjänsterna är nödvändigt att åläg-
ga skyldigheter att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster. 
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Kommunikationsverket ska både genom en 
i denna paragraf avsedd utvärdering av 
marknaden och genom att följa marknaden 
mellan utvärderingarna följa tillhandahållan-
det av tjänster och de faktorer som enligt 23 
§ påverkar nödvändigheten att ålägga skyl-
digheter att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster. 
 
 
 
 

23 §  

Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster 

Kommunikationsverket ska genom sitt be-
slut ålägga ett eller flera postföretag skyldig-
het att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster, om bedömningen av marknaden vi-
sar det vara nödvändigt för tryggande av de 
samhällsomfattande tjänsterna. Beslutet ska 
grunda sig på principer av öppenhet, propor-
tionalitet och icke-diskriminering. 

De samhällsomfattande tjänsterna ska an-
ses vara tryggade om 

1) tjänster finns tillgängliga till alla delar 
för alla användare, 

2) de tjänster som tillhandahålls är rimliga 
till sina priser och de tillhandahålls på rimli-
ga och jämlika villkor, och 

3) det på området finns sinsemellan kon-
kurrerande företag som tillhandahåller mot-
svarande tjänster och som uppfyller de i 24 § 
avsedda villkoren för postföretag. 

Kommunikationsverket ska vid åläggande 
av skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster fastställa 

1) hurdana i 15 § avsedda tjänster postföre-
taget ska tillhandahålla, och 

2) vilket område tjänsterna ska tillhanda-
hållas. 

Genom beslut om skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster får olika 
postföretag inte åläggas samma skyldigheter. 
Genom beslut om skyldighet att tillhandahål-
la samhällsomfattande tjänster får inte heller 
åläggas överlappande skyldigheter med be-
stämmelserna i denna lag eller med bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den, annan 

lagstiftning eller med företagets konces-
sionsvillkor. 
 
 

24 §  

Förutsättningarna för åläggande av skyldig-
het att tillhandahålla samhällsomfattande 

tjänster 

Skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster kan åläggas ett postföretag 
som uppfyller de förutsättningar för bevil-
jande av koncession som avses i 6 §. Ett 
postföretag kan åläggas att tillhandahålla 
både sådana tjänster som dess koncession 
omfattar och pakettjänster som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna.  

Skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster ska åläggas det företag 
som har de bästa förutsättningarna för det. 

Ett postföretag kan åläggas skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
också på andra områden än dess konces-
sionsområde eller åläggas att tillhandahålla 
också andra samhällsomfattande tjänster än 
de som företaget har tillhandahållit, om det 
med tanke på tryggande av tillhandahållandet 
av samhällsomfattande tjänster är nödvändigt 
och åläggandet av skyldigheten inte är orim-
ligt för postföretagen. 
 
 

25 §  

Ändring av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster  

Kommunikationsverket kan ändra skyldig-
heten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster på ansökan av den som tillhandahål-
ler samhällsomfattande tjänster eller med 
dennes medgivande. För att en skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
ska kunna ändras på ansökan av tillhandahål-
laren, ska tillhandahållaren visa att det av en 
särskild orsak är nödvändigt. 

Kommunikationsverket kan ändra skyldig-
heten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster även annars om det i de faktorer som 
legat som grund för beslutet sker väsentliga 



 RP 216/2010 rd  
  

 

174

ändringar och ändringen av skyldigheten är 
nödvändig för tryggandet av de samhällsom-
fattande tjänsterna. 
 

5 kap.  

Prissättning och kostnadsredovisning hos 
den som tillhandahåller samhällsomfat-

tande tjänster 

 
26 §  

Prissättning 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska prissätta de posttjänster som 
ingår i de samhällsomfattande tjänsterna så 
att priserna 

1) är rimliga, 
2) är sådana att tjänsterna är tillgängliga för 

alla användare oberoende av deras bonings-
ort, 

3) är kostnadsorienterade, 
4) främjar ett effektivt tillhandahållande av 

samhällsomfattande tjänster, och 
5) iakttar principerna för öppenhet för in-

syn och icke-diskriminering. 
Information om ändringar i prissättningen 

ska lämnas minst en månad innan ändringen 
sker. 
 
 

27 §  

Enhetsprissättning och individuella prisavtal 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska i hela landet iaktta en enhetlig 
prissättning för vanliga inrikes brevförsän-
delser som är avsedda att bli utdelade den 
andra vardagen från inlämningen. Skyldighe-
ten gäller allmänt använda betalningssätt för 
enstaka brev.  

Användningen av i denna paragraf avsedd 
enhetlig prissättning hindrar inte den som 
tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
att ingå individuella prisavtal med användar-
na om produkter och tjänster som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna. 

Om den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster ingår individuella prisavtal 
om produkter och tjänster som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna, ska avtalens 
villkor och de priser som grundar sig på dem 
vara kostnadsorienterade och iaktta princi-
perna om öppenhet och icke-diskriminering. 
 
 
 
 
 

28 §  

Användning av kostnadsredovisningssystem 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska använda ett kostnadsredovis-
ningssystem där det av de insamlade uppgif-
terna framgår om avgifterna för olika tjänster 
och produkter är rimliga och hur avgifterna 
förhåller sig till kostnaderna. 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster får själv välja sitt kostnadsredo-
visningssystem. Den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster ska upprätta en 
beskrivning av sitt kostnadsredovisningssy-
stem för Kommunikationsverket av vilken 
framgår åtminstone huvudklasserna för kost-
naderna och hur kostnaderna fördelas. 
 

29 §  

Fördelning av kostnaderna 

I det kostnadsredovisningssystem som av-
ses i 28 § ska den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster fördela kostnaderna 
så att 

1) de kostnader som direkt kan hänföras till 
vissa tjänster eller produkter hänförs till de 
tjänsterna och produkterna,  

2) de kostnader som inte direkt kan förde-
las ska i första hand fördelas på grundval av 
en direkt analys av deras ursprung eller, om 
detta inte är möjligt, på grundval av påvisade 
samband med en annan kostnadsgrupp eller i 
förhållande till kostnader som kan hänföras 
till alla tjänster och produkter, och 

3) de kostnader som inte kan hänföras i en-
lighet med punkt 1 och behövs både för till-
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handahållande av samhällsomfattande tjäns-
ter och för tillhandahållande av andra än 
samhällsomfattande tjänster hänförs genom 
tillämpning av samma kostnadsfaktorer både 
för de samhällsomfattande tjänsterna och för 
andra tjänster.  

Närmare bestämmelser om fördelning av 
kostnader i enlighet med principerna i 1 
mom. utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om uppgifter som ska samlas 
in genom kostnadsredovisningssystemet samt 
om beskrivningen av kostnadsredovisnings-
systemet. Föreskrifterna kan gälla 

1) de uppgifter som är nödvändiga för att 
påvisa sambandet mellan kostnadsredovis-
ningssystemet och prissättningen, 

2) innehållet i och formen av beskrivningen 
av kostnadsredovisningssystemet, samt 

3) ingivande av beskrivningen av kostnads-
redovisningssystemet till Kommunikations-
verket. 
 
 

30 §  

Tillsynen över kostnadsredovisningssystemet 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska välja en i revisionslagen 
(459/2007) avsedd revisor för att granska 
kostnadsredovisningssystemet i samband 
med revisionen av företaget. Revisorn ska 
utarbeta en berättelse över granskningen. 
Den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster ska ge in berättelsen till Kommunika-
tionsverket före utgången av den augusti må-
nad som följer på utgången av tillhandahålla-
rens räkenskapsperiod. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om vilka uppgifter och vilket 
material revisorns berättelse ska innehålla. 
Föreskrifterna kan gälla 

1) allmänna uppgifter om det granskade fö-
retaget och sättet för granskning, 

2) det material som varit föremål för 
granskningsskyldigheten, 

3) kriterier genom vilka det kan konstateras 
om företagets verksamhet motsvarar de skyl-

digheter som det ålagts i fråga om kostnads-
redovisningssystemet, samt 

4) det material som ska bifogas revisorns 
berättelse. 

Kommunikationsverket ska årligen publi-
cera en berättelse om hur kostnadsredovis-
ningssystemen iakttas i företagen. 
 
 

31 §  

Skyldighet att redogöra för prissättning samt 
kostnadsredovisning  

Kommunikationsverket är inte när det ut-
övar tillsyn över prissättningens lagenlighet 
skyldig att i sin bedömning iaktta de princi-
per som den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster har följt i sin kostnadsredo-
visning. Tillhandahållaren av de samhällsom-
fattande tjänsterna är skyldig att visa att det 
pris som den tar ut för en produkt uppfyller 
de krav som föreskrivs i denna lag. 
 
 
 

6 kap.  

Beräkning och ersättning av nettokostna-
derna för samhällsomfattande tjänster 

32 § 

 Nettokostnaderna för samhällsomfattande 
tjänster 

Med nettokostnader för samhällsomfattan-
de tjänster avses de kostnader som hänför sig 
till och som behövs för samhällsomfattande 
tjänster. 

Nettokostnaderna för samhällsomfattande 
tjänster ska räknas ut som en skillnad mellan 
de nettokostnader som orsakas den som till-
handahåller samhällsomfattande tjänster å 
ena sidan av den verksamhet som omfattas 
av skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster, å andra sidan av den 
verksamhet som inte omfattas av denna skyl-
dighet. 
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33 §  

Kostnadsersättning till den som tillhandahål-
ler samhällsomfattande tjänster 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska av statsmedel få ersättning för 
den del av nettokostnaderna för samhällsom-
fattande tjänster som för tillhandahållaren ut-
gör en orimlig ekonomisk belastning med 
beaktande av 

1) företagets storlek, 
2) företagsverksamhetens natur, 
3) omsättningen av den verksamhet som 

företaget bedriver, och 
4) andra omständigheter som är jämförbara 

med dem som avses i 1 – 3 punkten. 
Beslut om ersättning för de kostnader som 

avses i 1 mom. fattas av kommunikationsmi-
nisteriet på basis av en nettokostnadsberäk-
ning som utarbetats av Kommunikationsver-
ket. Andra postföretag ska delta i ersättandet 
av kostnaderna i förhållande till omsättning-
en eller försändelsevolymerna av den post-
verksamhet som de bedriver i Finland i en-
lighet med vad som föreskrivs separat i lag. 
 
 
 

34 §  

Ansökan om ersättning och beräkning av net-
tokostnaderna för samhällsomfattande tjäns-

ter 

Ansökan om ersättning för de kostnader 
som avses i 33 § ska göras hos kommunika-
tionsministeriet. Ersättning betalas retroaktivt 
för högst ett år från att yrkandet framställdes. 

Kommunikationsministeriet ska begära att 
Kommunikationsverket beräknar nettokost-
naderna för samhällsomfattande tjänster om 
en tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster kräver det och lägger fram sannolika 
grunder för att tillhandahållandet av sam-
hällsomfattande tjänster utgör en orimlig 
ekonomisk belastning för den. 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster är skyldig att ge Kommunika-
tionsverket de uppgifter som behövs för att 
beräkna nettokostnaderna. Kommunikations-

verket är inte skyldig att använda de uppgif-
ter som den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster gett eller iaktta de principer 
som tillhandahållaren använt vid kostnadsbe-
räkningen. 
 
 

35 §  

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare bestämmelser om beräkning av 
nettokostnaderna kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
 
 

7 kap.  

Samarbete mellan postföretagen samt in-
formationssystem 

36 §  

Förmedling och transitering av postförsän-
delser som inlämnats av misstag och undan-
tag från skyldigheten att förmedla brevför-

sändelser 

Ett postföretag är skyldigt att se till att en 
brevförsändelse som av misstag lämnats in 
till det för förmedling vidarebefordras för att 
förmedlas av ett annat postföretag, om 
adressplatsen för brevförsändelsens adressat 
inte är belägen inom det förstnämnda postfö-
retagets koncessionsområde. Förmedlingen 
ska göras till ett kostnadsorienterat pris och 
på villkor som är öppna för insyn och icke-
diskriminerande. 

Ett postföretag som verkar som en i 9 § 2 
mom. 1 punkten avsedd utsedd operatör ska 
på det säkraste sättet och längs de snabbaste 
vägar som företaget använder för sina egna 
försändelser transportera sluten post och 
brevförsändelser i öppen transit som en an-
nan utsedd operatör har lämnat till företaget.  

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. är en ut-
sedd operatör inte skyldig att transportera el-
ler att dela ut till adressaten brevförsändelser 
som avsändarna postar eller låter posta i ett 
annat land än Finland för att dra fördel av de 
förmånligare avgifter som tillämpas där. Den 
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utsedda operatören får ta ut inrikes avgiften 
av adressaten, eller om denne vägrar att beta-
la, av den utsedda operatören i ursprungslan-
det. Om dessa vägrar att betala inom utsatt 
tid, får den utsedda operatören returnera för-
sändelserna till ursprungslandets utsedda 
operatör och kräva ersättning för de kostna-
der som föranletts av sändningen. 
 
 
 

37 §  

Postnummersystemet 

Kommunikationsministeriet ska se till att 
det finns ett postnummersystem för skötseln 
av postverksamheten. Det allmänna post-
nummersystemet är bundet vid geografiska 
områden. Dessutom kan till enskilda kunders 
bruk ges postnummer som inte är bundna vid 
geografiska områden. Ett postnummer är ett 
kännetecken som består av fem siffror som 
placeras före adressortens namn.   

Kommunikationsministeriet ska införa ett 
villkor i koncessionen om skyldighet för ett 
postföretag att förvalta postnummersystemet 
i enlighet med vad som föreskrivs i 9 §. Ett 
postföretag i vars koncession ingår ett villkor 
som gäller postnummersystem ska iaktta vad 
som föreskrivs i denna paragraf. 

Det postföretag som förvaltar postnummer-
systemet ska hålla de uppgifter som post-
nummersystemet innehåller offentligt fram-
lagda. Postföretaget ska dessutom på begäran 
lämna ut uppgifter ur postnummersystemet. 
Uppgifterna ska lämnas ut i en form som är 
användbar vid skötsel av postverksamhet 
samt till ett kostnadsorienterat pris och på 
villkor som är öppna för insyn och icke-
diskriminerande. 

Information om ändringar i postnumren ska 
lämnas på ett effektivt sätt, senast två måna-
der innan ändringen genomförs. Information 
om ändringen ska samtidigt lämnas i synner-
het till 

1) de användare av posttjänster som änd-
ringen gäller, 

2) de kommuner som ändringen gäller, 
3) andra postföretag, och 

4) förvaltaren av befolkningsdatasystemet, 
räddningsmyndigheterna samt Nödcentrals-
verket. 

Den tidsfristen som föreskrivs i 4 mom. 
tillämpas inte på ändringar som gäller endast 
enskilda adressathushåll eller postnummer 
som getts till en enskild kund och som inte är 
knutet till det allmänna geografiska post-
nummersystemet. 

 
 

38 §  

Adressregister 

Postföretagen har rätt att för bedrivande av 
postverksamheten och för förmedling av 
andra försändelser än dem som ingår i post-
verksamheten förvalta ett adressregister över 
adressater. Ett postföretag får avtala om för-
valtande av adressregistret med ett annat fö-
retag. 

I adressregistret registreras utöver adressa-
ternas namn- och adressuppgifter personbe-
teckning samt andra uppgifter som är nöd-
vändiga för säkerställandet av försändelser-
nas frambefordran och adressaternas rättighe-
ter. Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster har rätt att för bedrivande av 
postverksamhet, för säkerställande av att för-
sändelserna kommer fram och för att trygga 
adressaternas rättigheter från befolkningsda-
tasystemet få uppgifter om personbeteck-
ningar och ändringar i dem, för- och efter-
namn, ändringar i dem och tidpunkten för 
ändringen, personer som fötts och flyttat till 
landet, personer som finns i adressregistret 
utan adress, födda och döda personer, adres-
saternas modersmål, adresser som uppstår 
genom stadsplanering och utveckling av 
adresserna i glesbygden och ändringar i dem, 
koordinater för byggnader, byggnads- och 
fastighetsbeteckningar, byggnadsklassifice-
ring och ändringar i byggnads- och fastig-
hetsuppgifterna och tidpunkten för ändring-
arna. Rätten att få uppgifter gäller alla ovan 
nämnda uppgifter om personer som registre-
rats i befolkningsdatasystemet, med undantag 
av personer som har en gällande spärrmarke-
ring enligt lagen om befolkningsdatasystemet 



 RP 216/2010 rd  
  

 

178

och Befolkningsregistercentralens certifikat-
tjänster (661/2009).  

Uppgifterna i adressregistret används för 
att frambefordra försändelser samt för att 
kontrollera och korrigera de namn- och 
adressuppgifter som innehas av de avsändare 
som ingått avtal om adresstjänster. Namn och 
adressuppgifter i adressregistret kan vidareut-
lämnas för att uppfylla adressregistrets än-
damål. En personbeteckning i adressregistret 
får dock inte vidareutlämnas. 

Ett postföretag som förvaltar ett adressre-
gister och ett företag som avtalat med detta 
om att förvalta adressregistret ska på begäran 
till ett annat postföretag lämna ut adressatens 
namn- och adressuppgifter som de fått av 
adressater eller myndigheter samt uppgifter 
om uppdrag som gäller ändringar i utdel-
ningen. En förutsättning är att det mottagan-
de företaget behöver uppgifterna för att sköta 
sin postverksamhet. Postföretag ska på begä-
ran även i realtid lämna ut de ändringar som 
sker i de nämnda uppgifterna. Uppgifterna 
ska lämnas ut i en form som är användbar vid 
skötsel av postverksamhet samt till ett kost-
nadsorienterat pris och på villkor som är 
öppna för insyn och icke-diskriminerande. 

En registrerad kan trots vad som föreskrivs 
i denna paragraf förbjuda att hans eller hen-
nes personuppgifter lämnas ut i samband 
med tjänster för granskning och korrigering 
av adresser. 

Postföretaget ska avföra en tidigare uppgift 
ur adressregistret senast tio år efter det att 
postföretaget har fått kännedom om en änd-
ring i uppgifterna. 
 
 

39 §  

Anordningar och konstruktioner som an-
vänds vid utdelningen 

Ett postföretag är skyldigt att ordna tillträ-
de för ett annat postföretag till postlådor som 
är i dess besittning eller till någon annan så-
dan konstruktion där adressatens adressplats 
finns. Ett postföretag får ordna tillträdet på 
valfritt sätt som dock inte får utgöra ett hin-
der för ett annat postföretags verksamhet. I 
denna paragraf avsett tillträde ska verkställas 

till ett kostnadsorienterat pris samt på öppna 
och icke-diskriminerande villkor. 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska ge andra postföretag all den 
information om placeringen av postlådorna 
som är nödvändig för skötseln av deras post-
verksamhet. 
 

8 kap.  

Mottagande och utdelning av försändelser 

40 §  

Mottagande, förmedling och beslag av brev-
försändelser 

Varje postföretag är skyldigt att mot gäl-
lande avgift av var och en som så önskar ta 
emot och till adressaten förmedla brevför-
sändelser i enlighet med sin koncession och 
sina leveransvillkor. 

Ett postföretag kan dock vägra att ta emot 
eller förmedla en brevförsändelse, om 

1) försändelsen innehåller farliga ämnen, 
föremål eller produkter som det enligt lag är 
förbjudet att transportera eller som på annat 
sätt är lagstridiga eller utgör en uppenbar risk 
för människor eller egendom, 

2) försändelsen innehåller levande insekter 
eller andra levande djur, 

3) försändelsens innehåll är synnerligen 
känsligt för värme eller kyla, 

4) försändelsen innehåller föremål som går 
sönder eller bryts eller flytande ämnen, eller  

5) en oförsäkrad försändelse som ingår i de 
samhällsomfattande tjänsterna eller en för-
sändelse som inte ingår i de samhällsomfat-
tande tjänsterna innehåller pengar, värdepap-
per eller något annat värdefullt. 

I fråga om beslag och kvarhållande av 
brevförsändelser föreskrivs särskilt. 
 
 

41 §  

Leveransvillkor 

Postföretagen ska ha leveransvillkor. Leve-
ransvillkoren ska offentliggöras på företagets 
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internetsidor och på begäran finnas gratis 
tillgängliga i pappersform. 

Av leveransvillkoren ska framgå 
1) rättigheterna och skyldigheterna för an-

vändarna av posttjänster och postföretaget, 
2) de medel som användare av posttjänster 

har till sitt förfogande i sådana fall där en 
försändelse har försenats, försvunnit, blivit 
stulen eller skadats, eller där tjänsternas kva-
litetsnormer inte har iakttagits; dessa medel 
ska vara klara, enkla och rimliga till sina 
kostnader, 

3) rättsmedlen för användare av posttjäns-
ter, 

4) möjligheten för användare av posttjäns-
ter att föra sådana fall där användaren och 
postföretaget inte har enats till behörig myn-
dighet för behandling, 

5) förfarandet enligt vilket avgifterna be-
stäms eller fastställs, 

6) förfarandet enligt vilket användarna av 
posttjänster informeras om ändringar i avgif-
terna, samt 

7) grunderna för säkerheter eller andra av-
vikande betalningsgarantier som krävs av 
posttjänstanvändare. 

En prislista över avgifterna för posttjäns-
terna ska finnas tillgänglig för användarna 
utan kostnad, och av prislistan ska alla om-
ständigheter som hänför sig till prissättning-
en framgå klart. Om ett särskilt anbud eller 
avtal om tillhandahållande av posttjänster 
lämnas eller ingås, ska det göras i skriftlig el-
ler elektronisk form så att dess innehåll inte 
ensidigt kan ändras och att det finns tillgäng-
ligt för båda parterna. 

Användarna ska informeras om nya leve-
ransvillkor minst en månad innan de träder i 
kraft. 
 
 

42 §  

Kontroll av posttjänsternas kvalitet 

Varje postföretag ska årligen publicera 
uppgifter om tjänsternas kvalitet, av vilka 
dessutom ska framgå antalet klagomål och 
hur de har behandlats. Den undersökning 
som mäter hur den i 19 § föreskrivna kvali-
tetsnormen uppfylls ska utföras av ett organ 

som är oberoende av den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster. Uppgifterna och 
undersökningen ska skickas till Kommunika-
tionsverket för kännedom. 
 

43 §  

Utdelning 

Brevförsändelser till småhus ska bäras ut 
till en postlåda som med beaktande av de lo-
kala förhållandena är belägen på ett rimligt 
avstånd från adressatens adressplats. Brev-
försändelser som delas ut till bostadslägenhe-
ter i höghus ska bäras ut till de enskilda bo-
städernas brevinkast. 

När beslut fattas om utdelningsstället kan 
avseende dessutom fästas vid lokala omstän-
digheter eller adressatens personliga special-
behov som beror på ålder eller hälsotillstånd. 
Bland de personliga specialbehoven ska 
adressatens rörelsehinder eller minst 75 års 
ålder beaktas i enlighet med vad som anges i 
Kommunikationsverkets föreskrifter utfärda-
de med stöd av 48 §.  

Ankomstavi kan användas vid utdelningen 
av sådana försändelser som ska kvitteras och 
vid utdelning av postpaket. Postföretaget har 
rätt att på överlåtelsedokumenten för brev-
försändelser som ska kvitteras anteckna 
adressatens personbeteckning och den hand-
ling där personbeteckningen har kontrolle-
rats. 

Adressaten kan mot en rimlig avgift ingå 
avtal med postföretaget om arrangemang 
som avviker från bestämmelserna i denna pa-
ragraf. 
 

44 §  

Placering av postlådor 

Placeringen av postlådor fastställs av den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster för brevtjänster eller ett annat postfö-
retag som i enlighet med 9 § har ålagts skyl-
dighet att besluta om postlådornas placering. 
Vid placeringen ska kraven i 43 och 45 § och 
de föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 48 § beaktas. 
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En part som är missnöjd med placeringen 
av en postlåda kan föra ärendet till kommu-
nens byggnadstillsynsmyndighet för avgö-
rande. Den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster kan hos byggnadstillstånds-
myndigheten begära ett avgörande i en me-
ningsskiljaktighet som gäller placering av en 
postlåda, om adressaten inte placerar postlå-
dan på det ställe som tillhandahållaren anger 
men inte bestrider ärendet. 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
ska i sitt beslut beakta annan användning av 
stället i fråga, kraven för en ändamålsenlig 
postverksamhet samt kraven i 43 och 45 § 
och de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 48 §. 
 
 

45 §  

Placering av anläggningar och konstruktio-
ner som behövs för postutdelning 

En kommun är skyldig att tillåta att sådana 
anordningar och mindre konstruktioner, så-
som postlådor, som behövs för insamling och 
utdelning av brevförsändelser placeras på så-
dana allmänna områden som anvisats i en de-
taljplan, de inte kan placeras på något annat 
för postföretaget eller adressaten rimligt sätt 
och till rimliga kostnader. Anordningar och 
mindre konstruktioner som behövs för in-
samlingen och utdelningen får inte medföra 
onödig fara för trafiken eller väsentlig olä-
genhet för underhåll, renhållning och annan 
användning av ett allmänt område. 

Ägaren till en tomt, någon annan fastighet 
eller en byggnad är skyldig att tillåta att an-
ordningar eller mindre konstruktioner som 
behövs för insamlingen och utdelningen fästs 
på en vägg, en port eller vid ett staket under 
de förutsättningar som anges i 1 mom. Skyl-
digheten kan dock påföras endast om den är 
rimlig med hänsyn till ägaren. 

Anordningar eller mindre konstruktioner 
som behövs för insamling och utdelning får 
placeras vid sådana landsvägars skydds- eller 
frisiktsområden som avses i landsvägslagen 
(503/2005), om placeringen eller använd-
ningen av lådorna inte medför onödig fara 

för trafiken eller väsentlig olägenhet för väg-
hållningen. 
 

46 §  

Ersättning för placering av postlådor  

Men och skada som postlådor orsakar ska 
ersättas enligt lagen om inlösen av fast egen-
dom och särskilda rättigheter. Ett avtal om 
ersättning binder också en senare ägare till 
fastigheten eller byggnaden. 
 
 

47 §  

Förvaring av adressatens postförsändelser 
för avhämtning 

Postföretaget har rätt att förvara brevför-
sändelser som ankommit till en adressat för 
avhämtning på det verksamhetsställe som be-
stäms enligt adressatens adress eller på ett 
annat motsvarande avhämtningsställe  

1) om adressaten och postföretaget inte har 
kommit överens om arrangemangen för mot-
tagandet av posten och frågan inte har av-
gjorts genom en lagakraftvunnen dom, eller 

2) om adressaten har ingripit i arrange-
mangen för mottagningen av posten så att 
postföretaget inte kan dela ut brevförsändel-
ser till adressaten i en postlåda som är place-
rad på ett ställe som bestämts i enlighet med 
44 §. 
 
 

48 §  

Kommunikationsverkets rätt att meddela fö-
reskrifter 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter 

1) om placering av anordningar och mindre 
konstruktioner som behövs för mottagning 
och utdelning av brevförsändelser, 

2) om hur lokala förhållanden eller adressa-
tens personliga specialbehov som beror på 
ålder eller hälsotillstånd ska beaktas i postut-
delningen. 
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9 kap.  

Postföretagets ansvar 

49 §  

Postföretagets ansvar 

Ett postföretag ansvarar för skador som av-
sändaren eller adressaten orsakas av att en 
försändelse försenas, försvinner eller skadas.  

Om en försändelse är försenad har en av-
sändare eller en adressat som lidit skada på 
grund av förseningen rätt till ersättning. 

Om en försändelse har försvunnit har av-
sändaren rätt till ersättning. 

Om en försändelse har skadats har   
1) postens avsändare rätt till ersättning tills 

försändelsen överlåtits till adressaten, eller 
2) postens adressat rätt till ersättning från 

och med den tidpunkt när denne tagit emot 
försändelsen. 

Ett postföretags ansvar börjar när avsända-
ren lämnat försändelsen till ett insamlings-
ställe eller på annat sätt till postföretaget för 
transport. Ansvaret upphör när försändelsen 
enligt överenskommet leveranssätt antingen 
har lämnats i adressatens anordning eller 
konstruktion för postutdelning eller överläm-
nats till adressaten eller dennes företrädare 
eller när behövlig kvittering över mottagen 
försändelse har fåtts. 
 
 

50 §  

Befrielse från ansvar och begränsning av an-
svaret för postföretag 

Ett postföretag befrias från skadeståndsan-
svar, om det visar att skadan orsakats av en 
omständighet som företaget inte har kunnat 
undvika och vars konsekvenser det inte har 
kunnat förhindra.  

Om ett postföretag eller någon vars förfa-
rande postföretagen ansvarar för har orsakat 
skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, 
kan de inte åberopa bestämmelserna i 1 
mom. eller i 51 § om befrielse från ansvar el-
ler begränsning av ansvaret. 

Ett avtalsvillkor som till nackdel för avsän-
daren eller adressaten avviker från ansvars-
bestämmelserna i denna lag är ogiltigt. Avvi-
kelse från bestämmelserna får dock göras ge-
nom avtal med någon annan än en konsu-
ment som avses i 1 kap. 4 § i konsument-
skyddslagen (38/1978), om avvikelsen är 
rimlig med hänsyn till avtalsparternas ställ-
ning, försändelsens exceptionella karaktär el-
ler andra särskilda omständigheter. 

Postföretag och den vars förfarande postfö-
retagen ansvarar för har rätt att åberopa be-
stämmelserna om begränsning av ansvaret 
och befrielse från ansvar i denna lag även när 
yrkandet på ersättning inte grundar sig på 
denna lag, om ersättning kunde ha yrkats 
med stöd av denna lag. 
 
 
 
 

51 §  

Begränsning av ansvaret 

Till den som lidit skada av att en försändel-
se försenats ska i ersättning betalas skade-
loppet, dock högst 

1) 50 euro för en vanlig brevförsändelse, 
2) 85 euro för en rekommenderad eller med 

mottagningsbevis försedd brevförsändelse, 
3) 150 euro för andra brevförsändelser eller 

postpaket. 
Till den som lidit skada av att en försändel-

se skadats eller försvunnit ska i ersättning be-
talas skadebeloppet, dock högst 

1) 50 euro för en vanlig brevförsändelse, 
2) det avtalade försäkringsdsvärdet för en 

försäkrad försändelse, 
3) 340 euro för andra brevförsändelser, 
4) 25 euro per kilogram för postpaket. 
Skadeståndet enligt denna lag kan jämkas 

enligt vad som anses skäligt, om den skadeli-
dande har medverkat till skadan eller om en 
annan omständighet som inte ingick i den 
skadevållande handlingen också har bidragit 
till skadans uppkomst. 

De högsta skadeståndsbeloppen enligt 1 
och 2 mom. kan justeras genom förordning 
av statsrådet i motsvarighet till förändringen i 
penningvärdet. 
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52 §  

Anmärkning och preskription 

Vid äventyr att talerätten går förlorad ska 
anmärkning om att en försändelse skadats el-
ler försenats framställas till ett postföretag 
inom en rimlig tid efter att adressaten har 
upptäckt skadan eller förseningen eller borde 
ha upptäckt den. Anmärkning om en synlig 
skada ska dock framställas i samband med att 
försändelsen tas emot, om denna överlämnas 
personligen till adressaten eller dennes före-
trädare, som inte är konsument. 

Rätten till ersättning är förverkad, om yr-
kandet inte framställs skriftligen till postföre-
taget inom ett år eller, om skadan eller förse-
ningen har orsakats uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet, inom tre år, 

1) från det att postföretagets ansvar enligt 
49 § 5 mom. har upphört, om rätten grundar 
sig på att försändelsen har skadats eller för-
senats, eller 

2) från det att postföretaget har meddelat 
adressaten att försändelsen har försvunnit el-
ler i fråga om en vanlig brevförsändelse från 
det att adressaten borde ha upptäckt försvin-
nandet, om rätten grundar sig på att försän-
delsen har försvunnit. 

Postföretaget ska behandla de yrkanden 
som framförts mot det genom enkla förfaran-
den och utan dröjsmål. Information om förfa-
randet för yrkande på ersättning ska hållas 
effektivt tillgänglig för användarna. 
 
 

10 kap.  

Frambefordran av försändelser och be-
handling av obeställbara försändelser 

53 §  

Bestämmanderätten över postförsändelser 

En avsändare har rätt att bestämma över en 
postförsändelse tills försändelsen har överlå-
tits i adressatens besittning i enlighet med 
villkoren för försändelsen, om inte försändel-
sen i enlighet med gällande lagstiftning har 
tagits i beslag. Om avsändaren och adressa-

ten samtidigt gör anspråk på en postförsän-
delse ska den ges till avsändaren. 

När försändelsen är i ett postföretags be-
sittning har avsändaren rätt att återta försän-
delsen, bestämma att försändelsen ska över-
lämnas till någon annan än den som finns an-
tecknad som adressat och korrigera eller änd-
ra den postadress som finns antecknad eller 
ge postföretaget andra motsvarande instruk-
tioner. 

Adressaten har rätt att bestämma över vida-
rebefordran av eller avbrott i utdelningen för 
försändelser som adresserats till honom eller 
henne. Avsändarens bestämmanderätt över 
försändelsen upphör när försändelsen har de-
lats ut till det ställe som motsvarar adressa-
tens instruktioner. 

 
54 §  

Postföretagets skyldighet att befordra en för-
sändelse till adressaten och behandling av 

obeställbara försändelser   

Postföretag är skyldiga att befordra brev-
försändelser eller postpaket till den adress 
som finns antecknad på försändelsen. 

Om adressuppgiften för en brevförsändelse 
eller ett postpaket är bristfällig eller felaktig, 
ska postföretaget med hjälp av sitt adressre-
gister och allmänt tillgängliga offentliga re-
gister sträva efter att utreda adressatens rätta 
adress. Om adressaten har ingått en adress-
förändring eller ett avtal om vidarebefordran 
som är i kraft, ska brevförsändelser eller 
postpaket delas ut till den nya adressen, om 
inte postföretaget kommit överens om något 
annat med avsändaren. I fråga om brevför-
sändelser eller postpaket som ingår i de sam-
hällsomfattande tjänsterna kan det dock inte 
avtalas annat med avsändaren om adressut-
redning.  

Postföretaget ska returnera brevförsändel-
ser eller postpaket till dess avsändare om 

1) adressatens adress inte kan utredas, 
2) adressaten inte har velat ta emot försän-

delsen, 
3) gällande avgift för försändelsen inte har 

betalats och adressaten inte har löst ut för-
sändelsen trots att postföretaget erbjudit den 
för lösen, eller 



 RP 216/2010 rd  
  

 

183 

4) det är fråga om en försändelse som post-
företaget inte kan transportera vidare av nå-
gon annan orsak som inte är beroende av det. 

Om en försändelse som avses i 3 mom. inte 
kan returneras till avsändaren av någon orsak 
som inte beror på postföretaget, ska det be-
handlas som obeställbart. Postföretag ska 
omedelbart sända obeställbara brevförsändel-
ser till Kommunikationsverket för behand-
ling.  

Bestämmelserna i 2 - 4 mom. tillämpas inte 
på direktreklam.  

Postföretagen får ta ut en avgift för ny be-
fordran och returnering av paket samt för 
försändelser som ska återställas enligt be-
stämmelserna om distansförsäljning i 6 kap. i 
konsumentskyddslagen. 
 

55 §  

Postföretags rätt att öppna slutna försändel-
ser  

Ett postföretag har inte rätt att öppna ett 
slutet brev.  

Ett postföretag har rätt att öppna ett post-
paket om 

1) försändelsen är skadad och det är nöd-
vändigt att öppna den för att skydda innehål-
let eller konstatera dess skick,  

2) det är skäl att misstänka att försändelsen 
kan orsaka fara för hälsa eller egendom, eller 

3) det är fråga om ett i 56 § avsett obeställ-
bart postpaket som måste öppnas för försälj-
ning eller förstöring. 

Ett postpaket får i närvaro av en annan per-
son, öppnas av en person som Kommunika-
tionsverket har bemyndigat för denna upp-
gift. Innehållet i ett öppnat postpaket får inte 
granskas mera än vad som är nödvändigt 
med beaktande av orsaken till att det öppnas. 
På ett öppnat postpaket ska göras anteck-
ningar som bestäms av Kommunikationsver-
ket. Över öppnandet ska upprättas ett proto-
koll som ska undertecknas av dem som har 
deltagit i öppnandet och som ska sändas till 
Kommunikationsverket. På personer som är 
anställda hos ett postföretag tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar 
när de utför uppgifter som nämns i denna pa-
ragraf. 

Om ett postpaket som avses i 2 och 3 mom. 
innehåller ett förtroligt meddelandet ska det 
befordras till adressaten eller, om adressaten 
inte framgår av försändelsen, till Kommuni-
kationsverket för behandling. 
 

56 §  

Förvaring och förstöring av försändelser 

Ett postföretag får förstöra en postförsän-
delse vars innehåll uppenbart har förskämts.  

Ett postföretag får förstöra en postförsän-
delse med avsändarens samtycke. Ett postfö-
retag får också förstöra en sådan öppen för-
sändelse, i vilken det uppenbart inte går att 
hitta uppgifter som främjar utredandet av av-
sändaren eller adressatens adressuppgifter.  

Ett postföretag får förstöra obeställbara 
postpaket och försändelser som innehåller di-
rektreklampost och om vars returnering det 
inte har avtalats med postförsändelsens av-
sändare. 

Ett postföretag får förstöra ett i 3 mom. av-
sett postpaket tidigast sex månader efter att 
adressaten har underrättats om försändelsens 
ankomst eller avsändaren underrättats om 
försändelsens returnering. Förstöring enligt 
denna paragraf ska göras på ett sätt som 
tryggar förtroligheten i meddelanden. 

I stället för förstöring har postföretag rätt 
att sälja i denna paragraf avsedda obeställba-
ra postpaket på det sätt som föreskrivs i lagen 
om näringsidkares rätt att sälja saker som 
inte har hämtats (688/1988). I stället för den 
förvaringstid som föreskrivs i den lagen ska 
postföretaget dock förvara postförsändelsen i 
sex månader före dess försäljning. 

På varor som transporteras i postnätet och 
som inte längre går att koppla ihop med nå-
gon postförsändelse gäller vad som före-
skrivs i hittegodslagen (778/1988). 
 

57 §  

Behandling av obeställbara försändelser vid 
Kommunikationsverket 

Kommunikationsverket ska sträva efter att 
reda ut adressuppgifterna på adressaten eller 
avsändaren till en obeställbar postförsändelse 
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som ett postföretag har sänt till verket i en-
lighet med 54 § 4 mom. Förfarandet för obe-
ställbara försändelser tillämpas endast för att 
utreda avsändarens uppgifter, om det är fråga 
om en i 54 § 3 mom. 3 punkten avsedd för-
sändelse. 

Den som tillhandahåller samhällsomfattan-
de tjänster ska ge Kommunikationsverket 
gratis tillgång till sitt adressregister för att 
reda ut adressuppgifterna på adressater eller 
avsändare. 

Kommunikationsverket har vid behand-
lingen av obeställbara försändelser rätt att 
öppna ett slutet brev, om 

1) det är nödvändigt för att reda ut adressa-
tens adress så att försändelsen ska kunna 
frambefordras eller avsändarens adress för att 
försändelsen ska kunna returneras,  

2) det är skäl att misstänka att försändelsen 
kan orsaka fara för hälsa eller egendom, eller 

3) det är uppenbart att innehållet i försän-
delsen av säkerhetsskäl hindrar det från att 
bli transporterat vidare.  

Vid Kommunikationsverket får den som 
behandlar obeställbara försändelser öppna en 
postförsändelse endast i närvaro av en annan 
person. Innehållet i en öppnad postförsändel-
se får inte granskas mera än vad som är nöd-
vändigt med beaktande av orsaken till att den 
öppnas. På en öppnad försändelses omslag 
eller i en särskild bilaga som följer med för-
sändelsen ska antecknas orsaken till att för-
sändelsen har öppnats, tid och plats för öpp-
nandet samt den bestämmelse som öppnandet 
grundat sig på. Anteckningen ska underteck-
nas av dem som verkställt öppnandet. Över 
öppnandet ska också upprättas ett protokoll 
som avses i 55 §. 
 

58 §  

Returnering av försändelser från Kommuni-
kationsverket till postföretag 

Om en öppnad försändelse innehåller upp-
gifter som gör det möjligt för Kommunika-
tionsverket att reda ut adressatens eller av-
sändarens adressuppgifter, ska Kommunika-
tionsverket returnera försändelsen jämte an-
teckningarna om öppnandet till postföretaget. 

För säkerställandet av förtroligheten ska för-
sändelsen returneras sluten.  

Postföretaget ska befordra den av Kommu-
nikationsverket returnerade försändelsen till-
sammans med anteckningar om öppnandet 
till adressaten eller avsändaren, om deras 
adressuppgifter går att reda ut på basis av 
uppgifterna i försändelsen. 
 

59 §  

Behandling av öppnade försändelser vid 
Kommunikationsverket  

Om det i en öppnad postförsändelse inte 
finns uppgifter som gör det möjligt att be-
fordra försändelsen till adressaten eller retur-
nera den till avsändaren, ska Kommunika-
tionsverket förvara försändelsen i sex måna-
der. Förvaringstiden räknas från den dag då 
försändelsen öppnades.  

Om adressaten eller avsändaren av en obe-
ställbar försändelse inte har kunnat redas ut 
inom förvaringstiden på sex månader, ska 
försändelsen förstöras på lämpligt sätt och så 
att förtroligheten tryggas. Om försändelsen 
innehåller annat än ett meddelande som är 
avsett att vara personligt, kan det övriga in-
nehållet säljas på lämpligt sätt. 

Medel som influtit vid försäljning av inne-
hållet i en försändelse ska redovisas till 
Kommunikationsverket minskade med kost-
naderna för försäljningen. Också pengar som 
finns i en försändelse ska redovisas till 
Kommunikationsverket. Kommunikations-
verket får också överlåta innehållet i försän-
delserna till allmännyttiga ändamål. 

Kommunikationsverket ska från en i 57 § 2 
mom. 3 punkten avsedd försändelse avlägsna 
innehåll som av säkerhetsskäl hindrar vida-
rebefordran av försändelsen. Avlägsnat inne-
håll får säljas, förstöras eller överlåtas på ett 
sätt som avses i 2 och 3 mom. dock utan att 
den tidsfrist som anges i 1 mom. iakttas. 
Kommunikationsverket ska befordra försän-
delsen till postföretaget för vidarebefordran. 
Kommunikationsverket ska på försändelsen 
göra anteckningar om öppnande och avlägs-
nande av innehåll.  
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En försändelse får förstöras utan iakttagan-
de av den i 1 mom. nämnda tiden, om det är 
fråga om 

1) en försändelse vars innehåll uppenbart 
har förskämts, 

2) en försändelse vars innehåll kan orsaka 
fara för hälsa eller egendom, eller 

3) en försändelse som det av någon annan 
orsak är uppenbart onödigt att förvara. 
 
 
 
 

60 §  

Tjänsteansvar 

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar ska också tillämpas på en person som 
står i ett annat anställningsförhållande än 
tjänsteförhållande eller motsvarande anställ-
ningsförhållande till Kommunikationsverket 
då han eller hon behandlar obeställbara för-
sändelser. 
 
 

61 §  

Undantag från offentligheten för myndig-
hetshandlingar samt tystnadsplikt 

De postförsändelser och handlingar i dem 
som Kommunikationsverket har i sin besitt-
ning och som verket fått när det skött sitt 
uppdrag enligt detta kapitel, är sekretessbe-
lagda. 

Anställda vid Kommunikationsverket får 
inte röja sådan information om postförsän-
delser eller deras innehåll som de fått när de 
skött uppgifter enligt detta kapitel. I fråga om 
tystnadsplikt, förbud mot utnyttjande och 
brott mot tystnadsplikten föreskrivs i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

Trots vad som föreskrivs i denna paragraf 
får Kommunikationsverket till ett postföretag 
lämna ut uppgifter ur protokoll över öppnan-
de av postförsändelser, om detta behövs för 
att utreda adressuppgifterna på en adressat el-
ler en avsändare av en försändelse. 

 

11 kap.  

Övriga skyldigheter för postföretag 

62 §  

Säkerställande av sekretessen i fråga om för-
troliga meddelanden 

Ett postföretag ska säkerställa sekretessen 
för konfidentiella meddelanden. Samma 
skyldighet gäller också den som med stöd av 
avtal som de ingått med ett postföretag be-
handlar postförsändelser eller tillhandahåller 
kunderna postföretagets tjänster. 
 

63 §  

Tystnadsplikt 

Den som är anställd hos ett postföretag får 
inte röja vad han eller hon i sitt arbete har fått 
veta om en kund eller dennes angelägenheter, 
om röjandet av upplysningarna skulle göra 
intrång i sekretessen i fråga om förtroliga 
meddelanden eller skada ett affärs- eller 
kundförhållande. Tystnadsplikten gäller ock-
så den som med stöd av avtal med ett postfö-
retag behandlar postförsändelser eller till-
handahåller kunderna postföretagets tjänster. 
 

64 §  

Beredskapsskyldighet för postföretag 

Ett postföretag ska genom beredskapspla-
nering och genom att skapa beredskap för 
undantagsförhållanden se till att dess verk-
samhet fortsätter så ostört som möjligt också 
under sådana undantagsförhållanden som av-
ses i beredskapslagen (1080/1991) samt i 
störningssituationer under normala förhål-
landen. 
 

65 §  

Närmare bestämmelser om beredskap 

Närmare bestämmelser om postföretagens 
beredskapsskyldighet enligt 64 § får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Bestämmel-



 RP 216/2010 rd  
  

 

186

serna kan gälla ordnande av nödvändig post-
verksamhet för att säkerställa ledandet av 
samhället eller samhällets säkerhet eller för 
att säkerställa näringslivets funktionsförmå-
ga. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re tekniska föreskrifter om postföretags be-
redskapsskyldighet. Bestämmelserna kan gäl-
la 

1) posttjänsternas tekniska egenskaper, 
2) handlingar som hänför sig till tryggande 

av postföretagens funktion och tjänster under 
undantagsförhållanden, 

3) tekniska åtgärder för att minimera stör-
ningar; samt 

4) andra jämförbara tekniska frågor. 
 

66 §  

Kostnader som föranleds av beredskap 

Ett postföretag har rätt att få ersättning för 
kostnader som föranleds av beredskap ur den 
försörjningsberedskapsfond som avses i la-
gen om tryggande av försörjningsberedska-
pen (1390/1992) endast om kostnaderna med 
beaktande av naturen hos och omfattningen 
av postföretagets verksamhet är betydande. 

Beslut om ersättande av de kostnader som 
avses i 1 mom. fattas av Försörjningsbered-
skapscentralen på framställning av kommu-
nikationsministeriet.   
 

12 kap.  

Styrning och tillsyn över postverksamhet 

 
67 §  

Allmän styrning, utveckling och tillsyn 

Den allmänna styrningen och utvecklandet 
av postverksamheten ankommer på av kom-
munikationsministeriet. 

Kommunikationsverket ska utöva tillsyn 
över att denna lag och de bestämmelser och 
föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
den iakttas. Kommunikationsverket ska varje 
år publicera en berättelse över hur de kvali-
tetsnormer som anges i 19 § har iakttagits. 

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket ska vid skötseln av uppgifter 
enligt denna lag vid behov samarbeta med 
konkurrens- och konsumentmyndigheterna. 
 
 

68 §  

Tillsynsavgift för postverksamhet 

Postföretagen ska betala en årlig tillsyns-
avgift för postverksamhet till Kommunika-
tionsverket. Det sammanlagda beloppet av de 
tillsynsavgifter som tas ut hos postföretagen 
motsvarar de totala kostnader som Kommu-
nikationsverket orsakas av skötseln av såda-
na uppgifter enligt denna lag som gäller post-
företag. 
 

69 §  

Storleken på tillsynsavgiften för postverk-
samhet 

Tillsynsavgiften för postverksamhet utgör 
0,0024 procent av omsättningen för den kon-
cessionspliktiga postverksamhet som ett 
postföretag bedrivit i Finland under den rä-
kenskapsperiod som löpt ut två år innan till-
synsavgiften tas ut, dock minst 2 000 euro. 

Den tillsynsavgift för postverksamhet som 
tas ut hos ett nytt postföretag är 1 000 euro 
under det första verksamhetsåret och 5 000 
euro under det andra året. Avgiften för det 
tredje verksamhetsåret och de därpå följande 
åren bestäms på det sätt som föreskrivs i 1 
mom. 

Om räkenskapsperioden avviker från ka-
lenderåret, omvandlas omsättningen att mot-
svara omsättningen för ett år genom att den 
multipliceras med talet 12 och divideras med 
antalet månader i räkenskapsperioden.Om 
den i 1 mom. avsedda postverksamheten helt 
och hållet upphör under en faktureringsperi-
od, ska Kommunikationsverket bestämma 
avgiftens storlek för den tid enligt 1 mom. 
under vilken postverksamhet bedrivits. 

Om den i 1 mom. avsedda postverksamhe-
ten under tiden mellan utgången av den av-
giftsgrundande räkenskapsperioden och av-
giftens förfallodag har överlåtits till ett annat 
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företag, ska Kommunikationsverket bestäm-
ma hur stor avgiften ska vara för det företag 
som bedriver verksamheten på avgiftens för-
fallodag med beaktande av den fastställda 
omsättningen för den överlåtna postverksam-
heten enligt 1 mom. under den räkenskapspe-
riod som ligger till grund för avgiften. 

Om det under tiden mellan utgången av den 
avgiftsgrundande räkenskapsperioden och 
avgiftens förfallodag har inträffat förändring-
ar i företagets koncernförhållanden, bestäms 
avgiftens storlek utgående från vilken företa-
gets andel har varit av den avgiftsgrundande 
räkenskapsperiodens omsättning för den i 1 
mom. avsedda postverksamheten. 

En avgift som tagits ut återbetalas inte även 
om företaget upphör med den i 1 mom. av-
sedda postverksamheten eller dess konces-
sion återkallas under faktureringsperioden. 
 
 

70 §  

Omsättningen i en koncern som grund för 
bestämmande av avgiften 

Om ett postföretag ingår i en i 1 kap. 6 § i 
bokföringslagen (1336/1997) avsedd kon-
cern, är grunden för postföretagets avgift fö-
retagets andel av den gemensamma omsätt-
ningen för den postverksamhet som de av-
giftsskyldiga postföretagen i samma koncern 
bedriver i Finland, minskad med företagens 
inbördes omsättning av denna verksamhet. 
Avgiften bestäms på samma sätt också i så-
dana fall då moderbolaget inte är finskt. 

Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet får närmare bestämmelser utfärdas 
om hur de uppgifter som behövs för bestäm-
mande av avgiften ska anmälas till Kommu-
nikationsverket. 

 
71 §  

Bestämmande och uttagande av tillsynsavgift 
för postverksamhet 

Tillsynsavgiften för postverksamhet tas ut 
årligen i fyra poster. Tillsynsavgiften för 
postverksamhet påförs av Kommunikations-
verket. Närmare bestämmelser om verkstäl-

ligheten av avgiften får utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet. 

För bestämmande av avgiften har Kommu-
nikationsverket rätt att av ett postföretag få 
uppgifter om omsättningen för den i 69 § av-
sedda postverksamhet som bedrivits av före-
taget i Finland under den räkenskapsperiod 
som gått ut två år före det år avgiften tas ut. 
De postföretag som ingår i en koncern ska 
dessutom lämna Kommunikationsverket en 
utredning om vilka poster i koncernföreta-
gens inbördes postverksamhet som i enlighet 
med 70 § 1 mom. har dragits av från post-
verksamhetens omsättning. Postföretaget ska 
ge in uppgifterna till Kommunikationsverket 
inom en månad efter det bokslutet har fast-
ställts. En kopia av det fastställda bokslutet 
och koncernbokslutet ska ges in som bilaga. 

Bestämmelsen om tillsynsavgiftens direkta 
utsöksbarhet utan utsökningsgrund finns i la-
gen verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007). Om tillsynsavgiften för post-
verksamhet inte betalas senast på förfalloda-
gen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses 
i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för 
dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en 
dröjsmålsavgift på fem euro, om dröjsmåls-
räntan skulle understiga detta belopp. 
 
 

72 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

Trots vad som någon annanstans i lag före-
skrivs om sekretess för handlingar är postfö-
retagen skyldiga att samla in och överlämna 
till kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket sådana uppgifter om sin eko-
nomi och verksamhet enligt denna lag som 
dessa myndigheter behöver för att sköta upp-
gifter som avses i denna lag eller för att upp-
rätta statistik som hänför sig till dessa upp-
gifter. Uppgifterna ska överlämnas gratis, 
utan obefogat dröjsmål och i den form som 
myndigheten begär. 

Den skyldighet att samla in och överlämna 
uppgifter som avses i 1 mom. gäller också 
andra företag som har i sin besittning infor-
mation som är nödvändig och av betydelse 
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för postverksamhet och de myndighetsupp-
gifter som avses i denna lag. 

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket ska uppge användningsän-
damålet för uppgifterna samt motivera begä-
ran om överlämnande av uppgifter. 

Kommunikationsverket ska överlämna i 1 
mom. avsedda uppgifter som fåtts vid utfö-
randet av i denna lag föreskrivna uppgifter 
till kommunikationsministeriet på ministeri-
ets begäran. Kommunikationsverket ska utan 
dröjsmål underrätta den som de överlämnade 
uppgifterna gäller om överlämnandet. 
 
 

73 §  

Användning av handlingar från utländska 
myndigheter 

Kommunikationsministeriet eller Kommu-
nikationsverket får använda sekretessbelagda 
handlingar som det tagit emot av utländska 
myndigheter endast för det ändamål för vil-
ket de har getts. 
 
 

74 §  

Utlämnande av uppgifter till Europeiska 
kommissionen eller till en annan EES-stat 

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket är skyldiga att på begäran av 
Europeiska kommissionen och tillsynsmyn-
digheten i en annan stat som hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet överläm-
na uppgifter som behövs för tillsynen av den 
inre marknaden för posttjänster. 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
kommunikationsministeriet och Kommunika-
tionsverket rätt att överlämna sekretessbelag-
da handlingar till samt röja sekretessbelagda 
uppgifter för Europeiska kommissionen och 
tillsynsmyndigheten i en annan stat som hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, om det är nödvändigt för tillsynen av den 
inre marknaden för posttjänster. 
 
 

13 kap.  

Tvångsmedel, påföljder och ändringssö-
kande 

 
75 §  

Tvångsmedel 

Om ett postföretag eller en annan sådan 
sammanslutning som bestämmelserna i den-
na lag berör bryter mot denna lag eller mot 
bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den, kan Kommunikationsverket 
ålägga företaget eller sammanslutningen att 
rätta sitt fel eller sin försummelse. 

Kommunikationsverket kan förena ett be-
slut som avses i 1 mom. med vite eller hot 
om att verksamheten helt eller delvis avbryts 
eller att den försummade åtgärden vidtas på 
den försumliges bekostnad så som föreskrivs 
i viteslagen (1113/1990). 

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits på 
den försumliges bekostnad betalas i förskott 
av statens medel. Kostnaderna är direkt ut-
söksbara. Bestämmelser om indrivningen av 
dem finns i lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter. 

 
 

76 §  

Olovligt bedrivande av postverksamhet 

Den som bedriver postverksamhet utan en i 
3 § avsedd koncession ska, om inte strängare 
straff för gärningen föreskrivs någon annan-
stans i lag, för bedrivande av olovlig post-
verksamhet dömas till böter. 
 
 

77 §  

Frankeringsförseelse 

Den som för att bereda sig eller någon an-
nan orättmätig ekonomisk vinning 

1) förfalskar en frankering, imiterar en så-
dan eller bidrar till framställningen av en för-
falskad eller imiterad frankering, 
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2) återanvänder, marknadsför, distribuerar, 
sprider, transporterar, ställer ut, uppvisar el-
ler publicerar en förfalskad eller imiterad 
frankering, eller 

3) använder eller återanvänder en redan 
använd frankering som porto, 

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag för franke-
ringsförseelse dömas till böter. 

Försök är straffbart. 
I denna lag avses med frankering olika sätt 

att betala postförsändelser, såsom frimärken 
som befinner sig i omlopp eller har dragits 
tillbaka, frankostämpel, märkningar med 
frankeringsmaskin eller tryckpress eller in-
ternationella svarskuponger. 
 
 

78 §  

Brott mot tystnadsplikten 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en-
ligt 63 § döms enligt 38 kap. 1 – 2 § i 
strafflagen, om gärningen inte utgör brott en-
ligt 40 kap. 5 § eller om inte strängare straff 
för gärningen föreskrivs någon annanstans i 
lag. 
 

79 §  

Avgörande av meningsskiljaktigheter 

Om ett postföretag eller en person vars rät-
tighet, intresse eller skyldighet ärendet gäller 
anser att någon handlar i strid med denna lag 
eller med bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den får företaget eller person i fråga 
föra ärendet till Kommunikationsverket för 
avgörande. Kommunikationsverket ska i 
ärendet fatta beslut inom fyra månader från 
det att ansökan inkommit. Kommunikations-
verket ska också på eget initiativ ta upp ären-
den för avgörande. 

Den som önskar få ett beslut av Kommuni-
kationsverket i fråga om en omständighet 
som gäller honom eller henne själv ska ges 
information om hur begäran om beslut görs. 

Kommunikationsverkets beslutanderätt 
omfattar inte frågor som gäller avtalsförhål-

landen mellan postföretag och kunder eller 
ersättningsansvaret. 
 

 
80 §  

Ändringssökande 

Beslut som kommunikationsministeriet, 
Kommunikationsverket och kommunens 
byggnadstillsynsmyndighet meddelat med 
stöd av denna lag får överklagas genom be-
svär i enlighet med vad som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut 
av kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket ska iakttas också om det 
överklagas, om inte besvärsmyndigheten be-
slutar något annat. 

Kommunikationsverket har rätt att genom 
besvär överklaga ett i 1 mom. avsett beslut 
av domstolen genom vilket förvaltningsdom-
stolen upphäver eller ändrar ett beslut av 
Kommunikationsverket. 
 
 

14 kap.  

Särskilda bestämmelser 

 
81 §  

Handräckning 

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket har rätt att få handräckning 
av polisen, tullmyndigheterna och gränsbe-
vakningsväsendet för verkställandet av denna 
lag och de bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den. 
 
 

82 §  

Frimärksutgivning och användning av andra 
portomärken 

Kommunikationsministeriet kan på ansö-
kan bevilja postföretag rätt att utge interna-
tionellt godkända eller i Finland godkända 
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frimärken. Rätten att utge frimärken gäller 
för högst den tid som koncessionen är i kraft. 

Kommunikationsverket kan vid behov 
meddela föreskrifter om formen på porto-
märken som motsvarar frimärken och om de-
ras placering på brevförsändelser samt om 
annan användning av dem.  
 
 

15 kap.  

Ikraftträdande 

 
83 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den     20   . 
Genom denna lag upphävs lagen om post-

tjänster (313/2001). 
Genom denna lag upphävs lagen om avgift 
för tryggande av postförmedling i glesbyg-
den (708/1997).   
 
 

84 §  

Övergångsbestämmelse 

En koncession för postverksamhet som är i 
kraft vid ikraftträdandet av denna lag tills en 
ny koncession har beviljats det med stöd av 
denna lag. Koncessionen gäller dock högst 
till utgången av koncessionsperioden. Om 
villkoren i koncessionen strider mot bestäm-
melserna i denna lag, ska bestämmelserna i 
denna lag iakttas. 

Ansökningar om koncession som har an-
hängiggjorts före lagens ikraftträdande be-
handlas enligt bestämmelserna i denna lag. 

Skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster som är i kraft vid ikraftträ-
dandet av denna lag gäller till dess att Kom-
munikationsverket meddelar ett beslut genom 
vilket en ny skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster åläggs eller ge-

nom vilket en skyldighet inte alls åläggs eller 
åläggs endast delvis. Innehållet i skyldighe-
ten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster bestäms enligt 3 kap. med beaktande 
av vad som föreskrivs i 10 mom. 

Kommunikationsverket ska första gången 
utföra en i 22 § avsedd utvärdering av mark-
naden så att den är tillgänglig senast ett år ef-
ter lagens ikraftträdande. 

Vad som bestäms i 38 § om adressregister 
tillämpas även på de uppgifter som finns i 
postföretagets register vid lagens ikraftträ-
dande.  

Ett postföretag som vid denna lags ikraf-
trädande har rätt att ge ut frimärken får fort-
sätta att ge ut frimärken under sin konces-
sionstid.  

På avtal som gällde vid denna lags ikraft-
trädande tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. Om en försändelse 
har lämnats till ett postföretag för transport 
före denna lags ikraftträdande, ska på postfö-
retagets ansvar tillämpas de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet. 

Bestämmelserna i denna lag om behandling 
av obeställbara försändelser tillämpas också 
på sådana försändelser som lämnats för be-
fordran före ikraftträdandet av denna lag och 
som postföretaget inte medan lagen om post-
tjänster var i kraft har kunnat sända till 
Kommunikationsministeriet eller sälja eller 
förstöra. Kommunikationsverket har rätt att 
förstöra eller sälja dessa försändelser utan att 
öppna dem eller sälja deras innehåll utan att 
iaktta den tidsfrist som föreskrivs i 59 § 1 
mom.  

Vad som bestäms i 56 § 6 mom. om varor 
som befordrats i postnätet och som inte läng-
re går att koppla ihop med någon postförsän-
delse tillämpas också på en sådan i bestäm-
melsen avsedd vara som var i postföretagets 
besittning vid lagens ikraftträdande. 

Den i 16 § föreskrivna skyldigheten att sör-
ja för verksamhetsställenas tillgänglighet till-
lämpas från och med den 1 juli 2011. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
lagen får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
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2. 

Lag 

om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för 
lagstiftningen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

 
 

1 § 
 

De bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen i den i Genève den 12 augusti 
2008 upprättade Världspostkonventionen 

gäller som lag sådana Finland har förbundit 
sig till dem. 

2 § 
 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
genom förordning av republikens president. 

————— 
 

Helsingfors den 22 oktober 2010 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Kommunikationsminister Suvi Lindén 
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Fördragstext 
 

VÄRLDSPOSTKONVENTION 
 

Undertecknade, befullmäktigade ombud för 
regeringarna i föreningens medlemsländer 
har, med stöd av artikel 22.3 i Världspostfö-
reningens konstitution antagen i Wien den 10 
juli 1964, efter gemensam överenskommelse 
och med beaktande av artikel 25.4 i konstitu-
tionen, i denna konvention fastställt gemen-
samma regler för den internationella post-
tjänsten. 
 
 

DEL I 

Gemensamma regler för den internationel-
la posttjänsten 

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Definitioner 

1 I världspostkonventionen används följan-
de begrepp för vilka har fastställts följande 
definitioner: 

1.1 paket: en försändelse som befordrats i 
enlighet med villkoren i konventionen och 
expeditionsreglementet för paketpost 

1.2 sluten postsändning: märkta säckar eller 
andra transportenheter som innehåller post-
försändelser och är förseglade med bly eller 
på annat sätt 

1.3 felutdelad postsändning: en transport-
enhet som tagits emot vid en annan verksam-
hetsenhet än den som finns angiven (på säck-
en)  

1.4 feladresserad försändelse: en försändel-
se som tagits emot vid ett verksamhetsställe 
men är avsedd för ett verksamhetsställe i ett 
annat medlemsland 

1.5 postförsändelse: ett allmänt begrepp 
som hänför sig till vilket som helst objekt 
som omfattas av posttjänster (brevpost, pa-
ketpost, anvisningar m.fl.) 

1.6 transitavgift: ersättning för de tjänster 

UNIVERSAL POSTAL CONVENTION  
 

The undersigned, plenipotentiaries of the 
governments of the member countries of the 
Union, having regard to article 22.3 of the 
Constitution of the Universal Postal Union 
concluded at Vienna on 10 July 1964, have 
by common consent and subject to article 
25.4 of the Constitution drawn up in this 
Convention the rules applicable throughout 
the international postal service. 
 
 

PART I  

Rules applicable in common throughout 
the international postal service  

Sole chapter  

General provisions  

Article 1  

Definitions  

1 For the purposes of the Universal Postal 
Convention, the following terms shall have 
the meanings defined below: 

1.1 parcel: item conveyed under the condi-
tions of the Convention and the Parcel Post 
Regulations;  

1.2 closed mail: labelled bag or set of bags 
or other receptacles sealed with or without 
lead, containing postal items;  

 
1.3 misrouted mails: receptacles received at 

an office of exchange other than the one  
mentioned on the (bag) label;  
 

1.4 missent items: items received at an of-
fice of exchange meant for an office of ex-
change in another member country;  

 
1.5 postal item: generic term referring to 

anything dispatched by the Post's services 
(letter post, parcel post, money orders, etc.);  

 
1.6 transit charges: remuneration for ser-
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(för den utsedda operatörens tjänster eller an-
dra tjänster eller en kombination av dessa) 
som en postförmedlare tillhandahåller i tran-
sitlandet i samband med befordran av försän-
delser landvägen, sjövägen och/eller med flyg 

1.7 terminalavgift: ersättning som det av-
sändande landets utsedda operatör är skyldig 
destinationslandets utsedda operatör för de 
kostnader som mottagandet av brevpostför-
sändelser ger upphov till i destinationslandet 

 
1.8. utsedd operatör: en statlig eller icke-

statlig enhet, som ett medlemsland officiellt 
har utsett till att sköta postbefordran och att 
fullgöra de förpliktelser som följer av före-
ningens akter på territoriet i fråga 

 
1.9. litet paket: en försändelse som trans-

porteras i enlighet med konventionen och ex-
peditionsreglementet för brevförsändelser 

1.10 utdelningsavgift: ersättning som det 
avsändande landets utsedda operatör är skyl-
dig destinationslandets utsedda operatör för 
de kostnader som mottagandet av paket ger 
upphov till i destinationslandet  

 
1.11 transitlandsavgift: ersättning för de 

tjänster (den utsedda operatörens tjänster eller 
andra tjänster eller en kombination av dessa) 
som en paketförmedlare tillhandahåller i tran-
sitlandet landvägen, sjövägen och/eller med 
flyg 

1.12 sjötransportavgift: ersättning för de 
tjänster (den utsedda operatörens tjänster eller 
andra tjänster eller en kombination av dessa) 
som en paketförmedlare tillhandahåller i 
samband med sjötransport av paket 

1.13 allmän posttjänst: ett permanent utbud 
av grundläggande posttjänster av hög kvalitet 
och till rimliga priser för samtliga kunder 
inom varje medlemslands hela territorium 

1.14 öppen transit: öppen transport genom 
transitlandet av sådana försändelser som på 
grund av mängd eller vikt inte får sändas som 
sluten postsändning till destinationslandet. 
 
 

Artikel 2 

Utnämning av det eller de organ som ansva-
rar för fullgörandet av skyldigheterna enligt 

vices rendered by a carrier in the country 
crossed (designated operator, other service or 
combination of the two) in respect of the 
land, sea and/or air transit of mails;  

 
1.7 terminal dues: remuneration owed to 

the designated operator of the country of des-
tination by the designated operator of the 
dispatching country in compensation for the 
costs incurred in the country of destination 
for letter-post items received; 

1.8 designated operator: any governmental 
or non-governmental entity officially desig-
nated by the member country to operate 
postal services and to fulfil the related obli-
gations arising out of the Acts of the Union 
on its territory;  

1.9 small packet: item conveyed under the 
conditions of the Convention and the Letter 
Post Regulations;  

1.10 inward land rate: remuneration owed 
to the designated operator of the country of 
destination by the designated operator of the 
dispatching country in compensation for the 
costs incurred in the country of destination 
for parcels received;  

1.11 transit land rate: remuneration owed 
for services rendered by a carrier in the coun-
try crossed (designated operator, other ser-
vice or combination of the two) in respect of 
the land and/or air transit of parcels through 
its territory;  

1.12 sea rate: remuneration owed for ser-
vices rendered by a carrier (designated opera-
tor, other service or a combination of the 
two) participating in the sea conveyance of 
parcels;  

1.13 universal postal service: the perma-
nent provision of quality basic postal services 
at all points in a member country's territory, 
for all customers, at affordable prices;  

1.14 transit à découvert: open transit 
through an intermediate country, of items 
whose number or weight does not justify the 
make-up of closed mails for the destination 
country. 
 

Article 2  

Designation of the entity or entities responsi-
ble for fulfilling the obligations arising from 
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konventionen 

1 Medlemsländerna ska inom sex månader 
efter avslutad kongress underrätta Internatio-
nella byrån om namn på och adress till det 
statliga organ som bär ansvaret för tillsynen 
över posttjänsterna. Medlemsländerna ska 
inom sex månader efter avslutad kongress 
även underrätta Internationella byrån om 
namn på och adress till de operatörer som of-
ficiellt har valts att sköta posttjänsterna och 
fullgöra de skyldigheter som föreningens ak-
ter förutsätter på det ifrågavarande området. 
Internationella byrån ska så snart som möjligt 
underrättas om ändringar som sker mellan två 
kongresser och som gäller statliga organ och 
officiellt utsedda operatörer. 
 

Artikel 3 

Allmän posttjänst 

1 För att understöda principen om ett enda, 
enhetligt postområde inom föreningen ska 
varje medlemsland inom sitt territorium se till 
att alla användare eller kunder har rätt till 
allmän posttjänst, som omfattar ett permanent 
utbud av grundläggande posttjänster av hög 
kvalitet till rimliga priser. 

2 Medlemsländerna strävar efter att uppfyl-
la detta mål genom att med stöd av den natio-
nella postlagstiftningen eller på något annat 
brukligt sätt, med beaktande av befolkningens 
behov och nationella förhållanden, fastställa 
utbudet av posttjänster och kraven på kvalitet 
och rimliga priser. 

 
3 Medlemsländerna ska försäkra sig om att 

de operatörer som svarar för utbudet av all-
männa posttjänster uppfyller de mål som 
ställts för posttjänsterna och kvalitetsstandar-
derna. 

4 Medlemsländerna ska se till att den all-
männa posttjänsten ordnas på ett lönsamt sätt, 
vilket garanterar dess beständighet. 
 
 
 
 
 
 

adherence to the Convention  

1 Member countries shall notify the Inter-
national Bureau, within six months of the end 
of Congress, of the name and address of the 
governmental body responsible for oversee-
ing postal affairs. Within six months of the 
end of Congress, member countries shall also 
provide the International Bureau with the 
name and address of the operator or operators 
officially designated to operate postal ser-
vices and to fulfil the obligations arising 
from the Acts of the Union on their territory. 
Between Congresses, changes in the gov-
ernmental bodies and the officially desig-
nated operators shall be notified to the Inter-
national Bureau as soon as possible. 
 

Article 3  

Universal postal service  

1 In order to support the concept of the sin-
gle postal territory of the Union, member 
countries shall ensure that all users/customers 
enjoy the right to a universal postal service 
involving the permanent provision of quality 
basic postal services at all points in their ter-
ritory, at affordable prices.  

2 With this aim in view, member countries 
shall set forth, within the framework of their 
national postal legislation or by other cus-
tomary means, the scope of the postal ser-
vices offered and the requirement for quality 
and affordable prices, taking into account 
both the needs of the population and their na-
tional conditions.  

3 Member countries shall ensure that the 
offers of postal services and quality standards 
will be achieved by the operators responsible 
or providing the universal postal service.  

 
4 Member countries shall ensure that the 

universal postal service is provided on a vi-
able basis, thus guaranteeing its sustainabil-
ity. 
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Artikel 4 

Transiträtt 

1 Transiträtten, för vilken principerna anges 
i artikel 1 i konstitutionen, ålägger varje med-
lemsland att säkerställa att dess utsedda ope-
ratörer alltid på de snabbaste vägar som de 
använder för egna försändelser på ett så sä-
kert sätt som möjligt befordrar de slutna post-
sändningar och de brevförsändelser i öppen 
transit som överlämnas till dem av en annan 
utsedd operatör. Denna princip gäller också 
feladresserade försändelser och felutdelade 
postsändningar. 

2 De medlemsländer som inte deltar i ut-
växlingen av brev som innehåller smittfarliga 
ämnen eller radioaktiva ämnen har rätt att 
vägra låta dessa försändelser passera i öppen 
transit genom sina områden. Detsamma gäller 
andra brevpostförsändelser än brev, postkort 
eller blindskriftsförsändelser. Detsamma gäll-
er dessutom trycksaker, periodiska tidskrifter, 
tidningar, småpaket och M-säckar vilkas in-
nehåll inte uppfyller lagstiftningens krav i 
fråga om publicering eller cirkulation i tran-
sitlandet. 

 
3 Transiträtten för postpaket som befordras 

land- eller sjövägen är begränsad till de län-
der som deltar i utväxlingen av paket. 

 
4 Transiträtten för flygpostpaket är garante-

rad inom föreningens hela område. De med-
lemsländer som inte utväxlar postpaket är inte 
heller skyldiga att befordra flygpostpaket yt-
ledes. 

 
5 Om ett medlemsland inte följer bestäm-

melserna om transiträtt har de övriga med-
lemsländerna rätt att avbryta posttrafiken med 
detta medlemsland. 
 

Artikel 5 

Äganderätt till postförsändelser. Återtagande. 
Ändring eller rättelse av adress. Eftersänd-

ning. Returnering av obeställbara försändel-
ser 

1 Varje postförsändelse tillhör avsändaren 

Article 4  

Freedom of transit  

1 The principle of the freedom of transit is 
set forth in article 1 of the Constitution. It 
shall carry with it the obligation for each 
member country to ensure that its designated 
operators forward, always by the quickest 
routes and the most secure means which they 
use for their own items, closed mails and à 
découvert letter-post items which are passed 
to them by another designated operator. This 
principle shall also apply to missent items or 
misrouted mails.  

2 Member countries which do not partici-
pate in the exchange of letters containing in-
fectious substances or radioactive substances 
shall have the option of not admitting these 
items in transit à découvert through their ter-
ritory. The same shall apply to letter-post 
items other than letters, postcards and litera-
ture for the blind. It shall also apply to 
printed papers, periodicals, magazines, small 
packets and M bags the content of which 
does not satisfy the legal requirements gov-
erning the conditions of their publication or 
circulation in the country crossed.  

3 Freedom of transit for postal parcels to be 
forwarded by land and sea routes shall be 
limited to the territory of the countries taking 
part in this service.  

4 Freedom of transit for air parcels shall be 
guaranteed throughout the territory of the 
Union. However, member countries which do 
not operate the postal parcels service shall 
not be required to forward air parcels by sur-
face.  

5 If a member country fails to observe the 
provisions regarding freedom of transit, other 
member countries may discontinue their ostal 
service with that member country. 
 

Article 5  

Ownership of postal items. Withdrawal from 
the post. Alteration or correction of address. 
Redirection. Return to sender of undeliver-

able items  

1 A postal item shall remain the property of 
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så länge den inte överlämnats till den rättmä-
tige mottagaren, utom i det fall att försändel-
sen beslagtagits med stöd av lagstiftningen i 
ursprungs- eller destinationslandet och då ar-
tikel 15.2.1.1 eller artikel 15.3 tillämpas i en-
lighet med transitlandets lagstiftning. 

 
2 Avsändaren av en postförsändelse kan 

låta återta den från postbefordran eller låta 
rätta eller ändra dess adress. Avgifter och an-
dra villkor framgår av expeditionsreglemen-
tet. 

3 Om mottagarens adress har ändrats ska 
medlemsländerna se till att deras utsedda ope-
ratörer eftersänder postförsändelsen, och lika-
så att obeställbara försändelser returneras till 
avsändaren. Avgifter och andra villkor fram-
går av expeditionsreglementet. 

 
 

Artikel 6 

Avgifter 

1 De avgifter som gäller för internationella 
posttjänster och särskilda tjänster fastställs av 
medlemsländerna eller deras utsedda operatö-
rer, beroende på den nationella lagstiftningen, 
i enlighet med principerna i konventionen och 
dess expeditionsreglementen. Avgifterna ska i 
princip ställas i relation till kostnaderna för 
tillhandahållandet av tjänsterna. 

2 Det avsändande medlemslandet eller dess 
utsedda operatör, beroende på den nationella 
lagstiftningen, bestämmer avgifterna för för-
medling av brev- och paketförsändelser. I 
postavgifterna ska ingå befordran av försän-
delsen till angiven adress under förutsättning 
att en sådan tjänst finns att tillgå i destina-
tionslandet. 

 
3 De avgifter som tas ut, inklusive de avgif-

ter som i akterna angetts som riktgivande, ska 
vara minst lika stora som de avgifter som tas 
ut för motsvarande försändelser i hemlandet 
(med avseende på kategori, mängd, behand-
lingstid m.m.). 

4 Medlemsländerna eller deras utsedda ope-
ratörer, beroende på den nationella lagstift-
ningen, har rätt att överskrida vilka som helst 
av de avgifter som i akterna anges som rikt-

the sender until it is delivered to the rightful 
owner, except when the item has been seized 
in pursuance of the legislation of the country 
of origin or destination and, in case of appli-
cation of article 15.2.1.1 or 15.3, in accor-
dance with the legislation of the country of 
transit.  

2 The sender of a postal item may have it 
withdrawn from the post or have its address 
altered or corrected. The charges and other 
conditions are laid down in the Regulations.  

 
3 Member countries shall ensure that their 

designated operators redirect postal items if 
an addressee has changed his address, and re-
turn undeliverable items to the sender. The 
charges and other conditions are laid down in 
the Regulations. 
 
 

Article 6  

Charges  

1 The charges for the various international 
postal and special services shall be set by the 
member countries or their designated opera-
tors, depending on national legislation, in ac-
cordance with the principles set out in the 
Convention and its Regulations. They shall in 
principle be related to the costs of providing 
these services.  

2 The member country of origin or its des-
ignated operator, depending on national leg-
islation, shall fix the postage charges for the 
conveyance of letter- and parcel-post items. 
The postage charges shall cover delivery of 
the items to the place of address provided 
that this delivery service is operated in the 
country of destination for the items in ques-
tion. 

3 The charges collected, including those 
laid down for guideline purposes in the Acts, 
shall be at least equal to those collected on 
internal service items presenting the same 
characteristics (category, quantity, handling 
time, etc.).  

4 Member countries or their designated op-
erators, depending on national legislation, 
shall be authorized to exceed any guideline 
charges appearing in the Acts.  
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givande. 
5 I fråga om den del som överstiger det 

minsta beloppet av de i artikel 6.3 avsedda 
avgifterna kan medlemsländerna eller deras 
utsedda operatörer med stöd av det egna lan-
dets lagstiftning bevilja lägre avgifter för 
brevförsändelser och postpaket som postats 
inom det egna medlemslandets territorium. 
De kan t.ex. ingå avtal om avgifterna med 
postens storkunder. 

6 Andra avgifter än de som har fastställts i 
akterna får inte tas ut hos kunderna. 

 
7 De utsedda operatörerna får behålla de 

avgifter den tagit ut om inte något annat an-
ges i akterna. 

 
 
 

Artikel 7 

Befrielse från postavgifter 

1 Princip 
1.1 De fall då befordran av försändelser kan 

ske portofritt, dvs. utan frankering, är uttryck-
ligen föreskrivna i konventionen. I expedi-
tionsreglementet kan dock föreskrivas om be-
frielse från frankering samt från transitavgif-
ter, terminalavgifter och utdelningsavgifter i 
fråga om brevförsändelser och postpaket som 
skickats av medlemsländerna, de utsedda 
operatörerna eller begränsade föreningar. De 
brevförsändelser och postpaket Världspostfö-
reningens internationella byrå skickar till de 
begränsade föreningarna, medlemsländerna 
och de utsedda operatörerna ska dessutom be-
traktas som försändelser som ansluter sig till 
postväsendet och därmed vara befriade från 
alla slag av postavgifter. Det avsändande 
medlemslandet eller dess utsedda operatör 
kan dock, om de så önskar, ta ut en flygtil-
läggsavgift för dessa försändelser. 

 
2 Krigsfångar och civila fångar 
2.1 Brevförsändelser, postpaket och pen-

ningförsändelser adresserade till krigsfångar 
eller skickade av krigsfångar antingen direkt 
eller genom förmedling av de byråer som 
nämns i expeditionsreglementet till konven-
tionen och till avtalet om postala betalnings-

 
5 Above the minimum level of charges laid 

down in 3, member countries or their desig-
nated operators may allow reduced charges 
based on their national legislation for letter-
post items and parcels posted in the territory 
of the member country. They may, for in-
stance, give preferential rates to major users 
of the Post.  

 
6 No postal charge of any kind may be col-

lected from customers other than those pro-
vided for in the Acts.  

7 Except where otherwise provided in the 
Acts, each designated operator shall retain 
the charges which it has collected. 
 
 
 

Article 7  

Exemption from postal charges  

1 Principle  
1.1 Cases of exemption from postal 

charges, as meaning exemption from postal 
prepayment, shall be expressly laid down by 
the Convention. Nonetheless, the Regulations 
may provide for both exemption from postal 
prepayment and exemption from payment of 
transit charges, terminal dues and inward 
rates for letter-post items and postal parcels 
relating to the postal service sent by member 
countries, designated operators and Re-
stricted Unions. Furthermore, letter-post 
items and postal parcels sent by the UPU In-
ternational Bureau to Restricted Unions, 
member countries and designated operators 
shall be considered to be items relating to the 
postal service and shall be exempted from all 
postal charges. However, the member coun-
try of origin or its designated operator shall 
have the option of collecting air surcharges 
on the latter items.  

2 Prisoners of war and civilian internees  
2.1 Letter-post items, postal parcels and 

postal financial services items addressed to 
or sent by prisoners of war, either direct or 
through the offices mentioned in the Regula-
tions of the Convention and of the Postal 
Payment Services Agreement, shall be ex-
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tjänster är befriade från alla postavgifter med 
undantag för flygtilläggsavgiften. Vid till-
lämpningen av bestämmelserna ovan är sol-
dater som förts till och internerats i ett neut-
ralt land likställda med egentliga krigsfångar. 

 
2.2 Stycke 2.1 tillämpas också på brevför-

sändelser, postpaket och penningförsändelser 
adresserade till eller avsända från utlandet av 
sådana internerade civilpersoner som avses i 
Genèvekonventionen av den 12 augusti 1949 
angående skydd för civilpersoner under krigs-
tid, när försändelsen kommer direkt eller ge-
nom förmedling av de byråer som nämns i 
expeditionsreglementet till konventionen och 
till avtalet om postala betalningstjänster. 

 
2.3 De byråer som nämns i expeditionsreg-

lementet till konventionen och till avtalet om 
postala betalningstjänster åtnjuter också 
portofrihet för brevförsändelser, postpaket 
och penningförsändelser som rör de personer 
vilka nämns i styckena 2.1 och 2.2 och som 
dessa byråer antingen skickar eller tar emot 
direkt eller förmedlar. 

 
2.4 Paket som väger högst 5 kilogram kan 

sändas portofritt. För paket vilkas innehåll in-
te kan delas och för paket som är adresserade 
till ett läger eller till dess förtroendemän 
(”hommes de confiance”) för att delas ut till 
fångarna är viktgränsen 10 kilogram. 

 
 
2.5 I avräkningen mellan de utsedda opera-

törerna fastställs inte någon betalningsandel 
för tjänstepaket eller paket till krigsfångar el-
ler civila fångar, med undantag för flygtrans-
portavgifterna för flygpostpaket. 

3 Blindskriftsförsändelser 
3.1 Blindskriftsförsändelser är befriade från 

alla postavgifter med undantag för flygtil-
läggsavgiften. 
 

Artikel 8 

Frimärken 

1 Begreppet ”frimärke” skyddas genom den 
gällande konventionen och ska användas en-
bart i fråga om sådana frimärken som uppfyl-

empt from all postal charges, with the excep-
tion of air surcharges. Belligerents appre-
hended and interned in a neutral country shall 
be classed with prisoners of war proper so far 
as the application of the foregoing provisions 
is concerned.  

2.2 The provisions set out under 2.1 shall 
also apply to letter-post items, postal parcels 
and postal financial services items originat-
ing in other countries and addressed to or 
sent by civilian internees as defined by the 
Geneva Convention of 12 August 1949 rela-
tive to the protection of civilian persons in 
time of war, either direct or through the of-
fices mentioned in the Regulations of the 
Convention and of the Postal Payment Ser-
vices Agreement.  

2.3 The offices mentioned in the Regula-
tions of the Convention and of the Postal 
Payment Services Agreement shall also enjoy 
exemption from postal charges in respect of 
letterpost items, postal parcels and postal fi-
nancial services items which concern the per-
sons referred to under 2.1 and 2.2, which 
they send or receive, either direct or as in-
termediaries.  

2.4 Parcels shall be admitted free of post-
age up to a weight of 5 kilogrammes. The 
weight limit shall be increased to 10 kilo-
grammes in the case of parcels the contents 
of which  cannot be split up and of parcels 
addressed to a camp or the prisoners' repre-
sentatives there ("hommes de confiance") for 
distribution to the prisoners.  

2.5 In the accounting between designated 
operators, rates shall not be allocated for ser-
vice parcels and for prisoner-of-war and ci-
vilian internee parcels, apart from the air 
conveyance dues applicable to air parcels.  

3 Literature for the blind  
3.1 Literature for the blind shall be exempt 

from all postal charges, with the exception of 
air surcharges. 
 

Article 8  

Postage stamps  

1 The term "postage stamp" shall be pro-
tected under the present Convention and shall 
be reserved exclusively for stamps which 
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ler villkoren i denna artikel och i expeditions-
reglementet. 

2 Frimärken 
2.1 får endast ges ut och lanseras med till-

stånd av medlemslandet eller medlemsterrito-
riet i fråga och i enlighet med Världspostfö-
reningens akter; frimärksutgivningen innefat-
tar också lanseringen av märkena 

2.2 är ett bevis på statlig suveränitet och ett 
bevis på en betald förhandsavgift som mot-
svarar egenvärdet när de är fästa vid postför-
sändelser i enlighet med bestämmelserna i fö-
reningens akter 

2.3 ska släppas ut på marknaden som bevis 
på förhandsbetald postavgift eller som filate-
listiskt objekt i medlemslandet eller medlems-
territoriet i fråga i enlighet med den nationella 
lagstiftningen 

2.4 ska vara tillgängliga för alla medborga-
re inom det utgivande medlemslandet eller 
det utgivande territoriet. 

3 Frimärken innehåller  
3.1 namnet på medlemslandet eller det ut-

givande territoriet med latinska bokstäver  
3.2 märkets nominella värde uttryckt  
3.2.1 i princip i det utgivande medlemslan-

dets eller -territoriets officiella valuta eller 
med bokstäver eller symboler 

3.2.2 med andra kännetecken. 
 
4 Statliga symboler, officiella kontrollteck-

en och internationella organisationers logoty-
per skyddas på det sätt som avses i Pariskon-
ventionen för skydd av den industriella ägan-
derätten.  

 
5 Frimärkenas utseende och utformning 
 
5.1 genomförs enligt ingressen till Världs-

postföreningens konstitution och i den anda 
som uttrycks i de beslut som föreningens or-
gan fattat 

5.2 ansluter sig nära till medlemslandets el-
ler -territoriets kulturella identitet eller främ-
jar spridning av kulturen eller tryggande av 
fred 

5.3 ansluter sig nära till det land eller områ-
de i de fall då andra än infödda ledande per-
soner eller för landet typiska evenemang av-
bildas 

5.4 tar inte ställning politiskt eller till teman 

comply with the conditions of this article and 
of the Regulations.  

2 Postage stamps:  
2.1 shall be issued and put into circulation 

solely under the authority of the member 
country or territory, in conformity with the 
Acts of the Union;  

 
2.2 are a manifestation of sovereignty and 

constitute proof of prepayment of the postage 
corresponding to their intrinsic value when 
affixed to postal items, in conformity with 
the Acts of the Union;  

2.3 must be in circulation, for postal pre-
payment or for philatelic purposes, in the 
member country or territory of issue, accord-
ing to its national legislation;  

 
2.4 must be accessible to all citizens within 

the member country or territory of issue.  
 
3 Postage stamps comprise:  
3.1 the name of the member country or ter-

ritory of issue, in roman letters1;  
3.2 the face value, expressed:  
3.2.1 in principle, in the official currency 

of the country or territory of issue, or as a let-
ter or symbol;  

3.2.2 through other identifying characteris-
tics.  

4 Emblems of state, official control marks 
and logos of intergovernmental organizations 
featuring on postage stamps shall be pro-
tected within the meaning of the Paris Con-
vention for the Protection of Industrial Prop-
erty.  

5 The subjects and designs of postage 
stamps shall:  

5.1 be in keeping with the spirit of the Pre-
amble to the UPU Constitution and with de-
cisions taken by the Union's bodies;  

 
5.2 be closely linked to the cultural identity 

of the member country or territory, or con-
tribute to the dissemination of culture or to 
maintaining peace;  

5.3 have, when commemorating leading 
figures or events not native to the member 
country or territory, a close bearing on the 
country or territory in question;  

5.4 be devoid of political character or of 
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som kan kränka någon person eller något land 
 
 
 
5.5 är betydelsefulla för medlemslandet el-

ler -territoriet. 
6 Postens frankostämpel, stämpelmärken 

gjorda med frankeringsmaskin eller tryck-
press eller andra tryckta eller stämplade por-
tomärken framställda i enlighet med Världs-
postföreningens akter får användas endast 
med medlemslandets eller -territoriets till-
stånd. 
 

Artikel 9 

Postsäkerhet 

1 Medlemsländerna och deras utsedda ope-
ratörer ska anta och genomföra en proaktiv 
säkerhetsstrategi på alla nivåer av den postala 
verksamheten för att upprätthålla och främja 
allmänhetens förtroende för posttjänsterna till 
förmån för hela tjänstekåren. Denna strategi 
inbegriper informationsutbyte för upprätthål-
lande av säker postförmedling och transite-
ring mellan medlemsländerna och deras ut-
sedda operatörer. 
 
 

Artikel 10 

Hållbar utveckling 

Medlemsländerna och/eller deras utsedda 
operatörer ska ta i bruk en proaktiv strategi 
för hållbar utveckling som fokuserar på miljö, 
samhälle och ekonomi på alla nivåer av den 
postala verksamheten och främja kännedom 
om hållbar utveckling i posttrafikens miljö-
skydd. 
 

Artikel 11 

Förseelser 

1 Postförsändelser 
1.1 Medlemsländerna ska tillgripa de meto-

der som är nödvändiga för att förhindra, 
väcka åtal mot och bestraffa de personer som 
konstateras vara skyldiga till något av följan-

any topic of an offensive nature in respect of 
a person or a country; 1 An exception shall 
be granted to Great Britain, the country 
which invented the postage stamp.   

5.5 be of major significance to the member 
country or territory.  

6 Postal prepayment impressions, franking 
machine impressions and impressions made 
by a printing press or another printing or 
stamping process in accordance with the 
UPU Acts may be used only with the au-
thorization of the member country or its terri-
tory. 
 

Article 9  

Postal security  

1 Member countries and their designated 
operators shall adopt and implement a proac-
tive security strategy at all levels of postal 
operations to maintain and enhance the con-
fidence of the general public in the postal 
services, in the interests of all officials in-
volved. This strategy shall include the ex-
change of information on maintaining the 
safe and secure transport and transit of mails 
between member countries and their desig-
nated operators. 
 

Article 10 

Sustainable development  

Member countries and/or their designated 
operators shall adopt and implement a proac-
tive sustainable development strategy focus-
ing on environmental, social and economic 
action at all levels of postal operations and 
promote sustainable development awareness 
in the postal services. 
 

Article 11  

Violations  

1 Postal items  
1.1 Member countries shall undertake to 

adopt the necessary measures to prevent, 
prosecute and punish any person found guilty 
of the following:  
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de: 
1.1.1 placerandet av narkotika eller psyko-

tropa ämnen eller explosiva, lättantändliga el-
ler andra farliga ämnen i en postförsändelse, 
såvida detta inte uttryckligen är tillåtet enligt 
konventionen 

1.1.2 placerandet i postförsändelser av till 
sin natur pedofilt eller barnpornografiskt ma-
terial. 

2 Frankering och frankeringssätt 
 
2.1 Medlemsländerna ska tillgripa de meto-

der som är nödvändiga för att förhindra, 
väcka åtal för och bestraffa förseelser som 
ansluter sig till de frankeringssätt som fast-
ställs i konventionen och till vilka hör: 

2.1.1 frimärken, vare sig de befinner sig i 
omlopp eller har dragits tillbaka 

2.1.2 frankostämpel 
2.1.3 märkningar med frankeringsmaskin 

eller tryckpress  
2.1.4 internationella svarskuponger. 
2.2 I denna konvention avses med förseel-

ser i anslutning till frankering nedan beskriv-
na handlingar i avsikt att uppnå olaga nytta 
för egen del eller tredje part. Följande hand-
lingar är straffbara: 

 
2.2.1 all och på vilket sätt som helst genom-

förd förfalskning eller imitation av frankering 
eller vilken som helst lagstridig eller olaglig 
handling som ansluter sig till framställning av 
ovan avsedda objekt 

2.2.2 all slags användning, återanvändning, 
marknadsföring, distribution, spridning, 
transport, utställande, uppvisande och publi-
cering av förfalskad eller imiterad frankering 

 
2.2.3 all slags användning eller återanvänd-

ning som porto av en redan använd frankering 
 
2.2.4 alla försök att genomföra någon av de 

ovan nämnda förseelserna. 
3 Ömsesidighet 
3.1 Påföljderna av de i stycke 2 beskrivna 

handlingarna är desamma oberoende av huru-
vida det är fråga om inhemska eller utländska 
frankeringar; detta villkor är inte underställt 
några som helst lagliga eller gängse villkor 
eller något slag av ömsesidighet. 
 

 
1.1.1 the insertion in postal items of narcot-

ics and psychotropic substances, as well as 
explosive, flammable or other dangerous 
substances, where their insertion has not been 
expressly authorized by the Convention;  

1.1.2 the insertion in postal items of objects 
of a paedophilic nature or of a pornographic 
nature using children.  

2 Means of postal prepayment and postal 
payment itself  

2.1 Member countries shall undertake to 
adopt the necessary measures to prevent, 
prosecute and punish any violations concern-
ing the means of postal prepayment set out in 
this Convention, such as:  

2.1.1 postage stamps, in circulation or 
withdrawn from circulation;  

2.1.2 prepayment impressions;  
2.1.3 impressions of franking machines or 

printing presses;  
2.1.4 international reply coupons.  
2.2 In this Convention, violations concern-

ing means of postal prepayment refer to any 
of the acts outlined below committed with 
the intention of obtaining illegitimate gain 
for oneself or for a third party. The following 
acts shall be punished:  

2.2.1 any act of falsifying, imitating or 
counterfeiting any means of postal prepay-
ment, or any illegal or unlawful act linked to 
the unauthorized manufacturing of such 
items; 

2.2.2 any act of using, circulating, market-
ing, distributing, disseminating, transporting, 
exhibiting, showing, or publicizing any 
means of postal prepayment which has been 
falsified, imitated or counterfeited;  

2.2.3 any act of using or circulating, for 
postal purposes, any means of postal pre-
payment which has already been used;  

2.2.4 any attempt to commit any of these 
violations.  

3 Reciprocity  
3.1 As regards sanctions, no distinction 

shall be made between the acts outlined in 2, 
irrespective of whether national or foreign 
means of postal prepayment are involved; 
this provision shall not be subject to any le-
gal or conventional condition of reciprocity. 

 



 RP 216/2010 rd  
  

 

202

DEL II 

Regler i fråga om brevpost och postpaket 

 
KAPITEL I 

Tillhandahållande av tjänster 

Artikel 12 

Bastjänster 

1 Medlemsländerna ska se till att deras ut-
sedda operatörer godkänner, hanterar, trans-
porterar och bär ut brevförsändelser. 

2 Brevförsändelser är följande: 
2.1 försändelser i 1 och 2 klass med en hög-

sta vikt på två kilogram 
2.2 brev, postkort, trycksaker och småpaket 

med en högsta vikt på två kilogram 
2.3 blindskriftsförsändelser med en högsta 

vikt på 7 kilogram 
2.4 specialsäckar som innehåller trycksaker 

(tidningar, tidskrifter, böcker, etc.) adressera-
de till en och samma mottagare och en och 
samma adress och som kallas ”M-säckar"; de-
ras högsta tillåtna vikt är 30 kilogram. 

3 Brevförsändelserna klassificeras antingen 
utgående från hanteringstid eller innehåll i 
enlighet med expeditionsreglementet för 
brevpost. 

4 Högre viktgränser än de som anges i sty-
cke 2 kan alternativt tillämpas på vissa grup-
per av brevförsändelser på de villkor som an-
ges i expeditionsreglementet för brevpost. 

5 I enlighet med punkt 8 ska medlemslän-
derna också sörja för att deras utsedda opera-
törer godkänner, hanterar, transporterar och 
bär ut postpaket som väger högst 20 kilo-
gram, antingen på det sätt som anges i kon-
ventionen eller, i fråga om avgående paket 
och med stöd av bilaterala avtal, på vilket an-
nat sätt som helst som är förmånligast för 
kunden. 

6 Viktgränser som överstiger 20 kilogram 
gäller alternativt vissa kategorier av postpaket 
på de villkor som anges i expeditionsregle-
mentet för postpaket. 

7 Varje medlemsland vars utsedda operatör 
inte befordrar paket kan överföra uppfyllan-

PART II  

Rules applicable to letter post and postal 
parcels  

Chapter 1  

Provision of services  

Article 12  

Basic services  

1 Member countries shall ensure that their 
designated operators accept, handle, convey 
and deliver letter-post items.  

2 Letter-post items are:  
2.1 priority items and non-priority items, 

up to 2 kilogrammes;  
2.2 letters, postcards, printed papers and 

small packets, up to 2 kilogrammes;  
2.3 literature for the blind, up to 7 kilo-

grammes;  
2.4 special bags containing newspapers, pe-

riodicals, books and similar printed docu-
mentation for the same addressee at the same 
address called "M bags", up to 30 kilo-
grammes.  

3 Letter-post items shall be classified on 
the basis either of the speed of treatment of 
the items or of the contents of the items in 
accordance with the Letter Post Regulations.  

4 Higher weight limits than those indicated 
in paragraph 2 apply optionally for certain 
letter-post item categories under the condi-
tions specified in the Letter Post Regulations.  

5 Subject to paragraph 8, member countries 
shall also ensure that their designated opera-
tors accept, handle, convey and deliver postal 
parcels up to 20 kilogrammes, either as laid 
down in the Convention, or, in the case of 
outward parcels and after bilateral agree-
ment, by any other means which is more ad-
vantageous to their customers.  

 
6 Weight limits higher than 20 kilo-

grammes apply optionally for certain parcel-
post categories under the conditions specified 
in the Parcel Post Regulations.  

7 Any member country whose designated 
operator does not undertake the conveyance 



 RP 216/2010 rd  
  

 

203 

det av bestämmelserna i konventionen till ett 
eller flera transportföretag. Det kan samtidigt 
begränsa denna service till att omfatta endast 
sådana paket som skickas från eller till de or-
ter på vilka transportföretagen bedriver trafik.  

 
8 Oavsett bestämmelserna i stycke 5 behö-

ver de medlemsländer som inte hade anslutit 
sig till postpaketavtalet före den 1 januari 
2001 inte tillhandahålla postpakettjänster. 
 
 
 
 

Artikel 13 

Tilläggstjänster 

1 Medlemsländerna ska se till att följande 
obligatoriska tilläggstjänster tillhandahålls: 

 
1.1 rekommendationstjänst för avgående 1 

klass brevförsändelser och brevförsändelser 
som skickas med flygpost 

1.2 rekommendationstjänst för avgående 2 
klass brevförsändelser och brevförsändelser 
som skickas med ytpost till ställen som inte 
har tillgång till 1 klass posttjänster eller flyg-
posttjänster 

1.3 rekommendationstjänst för alla ankom-
mande brevförsändelser. 

2 Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla 
rekommendationstjänst för avgående 2 klass 
brevförsändelser och brevförsändelser som 
skickas med ytpost till ställen som har till-
gång till 1 klass posttjänster eller flygpost-
tjänster. 

3 Medlemsländerna eller deras utsedda ope-
ratörer kan tillhandahålla följande frivilliga 
tilläggstjänster mellan de utsedda operatörer 
som har gått med på att tillhandahålla sådana 
tjänster: 

3.1 assurering av brevpostförsändelser och 
paket 

3.2 rekommendation av brevförsändelser 
3.3 leverans mot postförskott av brevför-

sändelser och paket 
3.4 expressleverans av brevförsändelser och 

paket 
3.5 leverans av rekommenderade, i utdel-

ningsregister införda eller assurerade brevför-

of parcels may arrange for the provisions of 
the Convention to be implemented by trans-
port companies. It may, at the same time, 
limit this service to parcels originating in or 
addressed to places served by these compa-
nies.  

8 Notwithstanding paragraph 5, member 
countries which, prior to 1 January 2001 
were not parties to the Postal Parcels Agree-
ment shall not be obliged to provide the 
postal parcels service. 
 
 
 

Article 13  

Supplementary services  

1 Member countries shall ensure the provi-
sion of the following mandatory supplemen-
tary services:  

1.1 registration service for outbound prior-
ity and airmail letter-post items;  

 
1.2 registration service for outbound non-

priority and surface letter-post items to desti-
nations for which there is no priority or air-
mail service;  

 
1.3 registration service for all inbound let-

ter-post items.  
2 The provision of a registration service for 

outbound non-priority and surface letter-post 
items to destinations for which there is a pri-
ority or airmail service shall be optional.  

 
 
3 Member countries or their designated op-

erators may provide the following optional 
supplementary services in relations between 
those designated operators which agreed to 
provide the service:  

3.1 insurance for letter-post items and par-
cels;  

3.2 recorded delivery for letter-post items;  
3.3 cash-on-delivery service for letter-post 

items and parcels;  
3.4 express delivery service for letter-post 

items and parcels;  
3.5 delivery to the addressee in person of 

registered, recorded delivery or insured let-
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sändelser till mottagaren personligen 
3.6 gratis utbärning av brevförsändelser och 

paket 
3.7 utbärning av bräckliga och skrymmande 

paket 
3.8 avhämtning av samlade försändelser 

som en och samma avsändare skickar till ut-
landet.  

4 Följande tre tilläggstjänster omfattar såväl 
obligatoriska som frivilliga delar:  

 
4.1 Internationell svarspost (IBRS), som i 

princip är en frivillig tjänst. Alla medlems-
länder eller deras utsedda operatörer är dock 
skyldiga att tillhandahålla svarsförsändelsers 
”returtjänst”. 

4.2 Internationella svarskuponger, som kan 
bytas ut i alla medlemsländer. Försäljningen 
av internationella svarskuponger är dock fri-
villig. 

4.3 Mottagningsbevis för rekommenderad 
brevförsändelse, för i utdelningsregister in-
förd brevförsändelse, postpaket och assurerad 
försändelse. Alla medlemsländer eller deras 
utsedda operatörer ska tillåta mottagningsbe-
vis för ankommande försändelser. Det är där-
emot frivilligt att tillhandahålla mottagnings-
bevis för avgående försändelser. 

5 Dessa tjänster beskrivs närmare i expedi-
tionsreglementet, varav också framgår avgif-
terna för tjänsterna. 

6 Om specialavgifter tas ut i inrikes post-
förmedling för följande tjänster, har de utsed-
da operatörerna rätt att ta ut samma avgifter 
för internationella försändelser på de villkor 
som nämns i expeditionsreglementet: 

 
6.1 utdelning av småpaket som väger över 

500 gram 
6.2 brevförsändelser som postats efter sista 

inlämningstid 
6.3 försändelser som postats utanför post-

expeditionernas ordinarie öppettid 
6.4 avhämtning från avsändarens adress 
6.5 återtagande av brevförsändelse utanför 

postexpeditionernas ordinarie öppettid 
6.6 försändelser som ska avhämtas från 

posten (poste restante) 
6.7 förvaring av brevförsändelser och paket 

som väger över 500 gram 
6.8 utdelning av paket på basis av ankomst-

ter-post items;  
3.6 free of charges and fees service for let-

ter-post items and parcels;  
3.7 fragile and cumbersome parcels ser-

vices;  
3.8 consignment service for collective 

items from one consignor sent abroad.  
 
4 The following three supplementary ser-

vices have both mandatory and optional 
parts:  

4.1 international business reply service 
(IBRS), which is basically optional. All 
member countries or their designated opera-
tors shall, however, be obliged to operate the 
IBRS "return" service;  

4.2 international reply coupons, which shall 
be exchangeable in any member country. The 
sale of international reply coupons is, how-
ever, optional;  

4.3 advice of delivery for registered and re-
corded delivery letter-post items, parcels and 
insured items. All member countries or their 
designated operators shall admit incoming 
advices of delivery. The provision of an out-
ward advice of delivery service is, however, 
optional.  

 
5 The description of these services and 

their charges are set out in the Regulations.  
 
6 Where the service features below are sub-

ject to special charges in the domestic ser-
vice, designated operators shall be authorized 
to collect the same charges for international 
items, under the conditions described in the 
Regulations:  

6.1 delivery for small packets weighing 
over 500 grammes;  

6.2 letter-post items posted after the latest 
time of posting;  

6.3 items posted outside normal counter 
opening hours;  

6.4 collection at sender's address;  
6.5 withdrawal of a letter-post item outside 

normal counter opening hours;  
6.6 poste restante;  
 
6.7 storage for letter-post items weighing 

over 500 grammes, and for parcels;  
6.8 delivery of parcels, in response to the 
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avi 
6.9 skydd mot risker i samband med över-

mäktigt hinder (force majeure). 
 

Artikel 14 

Elektronisk post, EMS, integrerad logistik 
och nya tjänster 

1 Medlemsländerna eller de utsedda opera-
törerna kan ingå avtal sinsemellan om att del-
ta i tillhandahållandet av följande i expedi-
tionsreglementena beskrivna tjänster: 

1.1 Elektronisk meddelandeförmedling, 
som är ett slag av postförmedling som inne-
fattar elektronisk överföring av meddelanden; 
de utsedda operatörerna kan utvidga de elek-
troniska posttjänsterna genom att tillhanda-
hålla rekommenderade elektroniska posttjäns-
ter som kompletterar den elektroniska posten 
så att den tillhandahåller sändning och utdel-
ning av bevis samt en säker kommunika-
tionskanal mellan verifierade användare 

1.2 EMS, som är en expresstjänst för do-
kument och varor som alltid när den är ett 
möjligt alternativ är den snabbaste fysiska 
posttjänsten. Denna tjänst kan tillhandahållas 
i enlighet med konventionen gällande stan-
dardiserad EMS eller ett bilateralt avtal. 

 
1.3 integrerad logistik, som är en tjänst som 

motsvarar kundernas samtliga logistiska krav 
och omfattar de arbetsmoment som föregår 
och följer på den fysiska transporten av varor 
eller dokument. 

1.4 ett postalt elektroniskt certifikat, som är 
ett bevis på att en viss form av elektronisk 
transaktion som berör en eller flera parter har 
utförts vid en viss tidpunkt. 

2 Medlemsländerna eller de utsedda opera-
törerna kan genom ömsesidiga avtal skapa en 
ny tjänst som inte uttryckligen nämns i något 
av Världspostföreningens avtal. Varje utsedd 
operatör ska fastställa de avgifter som ska tas 
ut för den nya tjänsten med beaktande av de 
kostnader som tjänsten ger upphov till. 
 
 
 
 
 

advice of arrival;  
6.9 cover against risks of force majeure. 

 
 

Article 14  

Electronic mail, EMS, integrated logistics 
and new services  

1 Member countries or designated opera-
tors may agree with each other to participate 
in the following services, which are de-
scribed in the Regulations:  

1.1 electronic mail, which is a postal ser-
vice involving the electronic transmission of 
messages; designated operators may enhance 
electronic mail by offering registered elec-
tronic mail, which supplements electronic 
mail by providing proof of sending, proof of 
delivery and a secure communication channel 
between authenticated users;  

 
 
1.2 EMS, which is a postal express service 

for documents and merchandise, and shall 
whenever possible be the quickest postal ser-
vice by physical means. This service may be 
provided on the basis of the EMS Standard 
Multilateral Agreement or by bilateral 
agreement;  

1.3 integrated logistics, which is a service 
that responds fully to customers' logistical 
requirements and includes the phases before 
and after the physical transmission of goods 
and documents;  

1.4 the electronic postal certification mark, 
which provides evidentiary proof of an elec-
tronic event, in a given form, at a given time, 
and involving one or more parties.  

2 Member countries or designated opera-
tors may by mutual consent create a new ser-
vice not expressly provided for in the Acts of 
the Union. Charges for a new service shall be 
laid down by each designated operator con-
cerned, having regard to the expenses of op-
erating the service. 
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Artikel 15 

Försändelser som inte tas emot. Förbud 

1 Allmänt 
1.1 Försändelser som inte uppfyller villko-

ren i konventionen och expeditionsreglemen-
tena tas inte emot. Försändelser som har 
skickats till följd av ohederlig verksamhet el-
ler i syfte att undgå att betala fastställda och 
fulla avgifter tas inte emot. 

1.2 Undantagen från förbuden i denna arti-
kel beskrivs i expeditionsreglementena. 

 
1.3 Alla medlemsländer eller deras utsedda 

operatörer har möjlighet att utvidga de förbud 
som ingår i denna artikel och tillämpa dem så 
snart de har införts i motsvarande regelverk. 

 
 
2 Förbud som gäller alla kategorier av för-

sändelser 
2.1 Det är förbjudet att innesluta följande 

föremål i någon som helst försändelse i alla 
kategorier: 

2.1.1 narkotika och psykotropa ämnen som 
definierats av Internationella narkotikakon-
trollstyrelsen samt andra olagliga narkotiska 
ämnen som har förbjudits i mottagarlandet 

 
2.1.2 osedligt eller oanständigt material 
2.1.3 förfalskade varor och piratvaror 
2.1.4 övriga föremål som det är förbjudet 

att föra in eller sprida i mottagarlandet 
 
2.1.5 föremål som till sin natur eller det sätt 

på vilket de slagits in kan innebär fara för 
personalen eller allmänheten eller som kan 
smutsa ned eller skada andra föremål, postal 
utrustning eller tredje part tillhörig egendom 

2.1.6 dokument av aktuell karaktär eller 
personlig korrespondens som utväxlas mellan 
andra än avsändaren och mottagaren eller 
personer som bor tillsammans med dem.  

 
3 Explosivt, lättantändligt eller radioaktivt 

material och andra farliga ämnen 
3.1 Det är förbjudet att innesluta explosiva, 

lättantändliga eller andra farliga samt radio-
aktiva ämnen i någon som helst försändelse i 
alla kategorier. 

Article 15  

Items not admitted. Prohibitions  

1 General  
1.1 Items not fulfilling the conditions laid 

down in the Convention and the Regulations 
shall not be admitted. Items sent in further-
ance of a fraudulent act or with the intention 
of avoiding full payment of the appropriate 
charges shall not be admitted.  

1.2 Exceptions to the prohibitions con-
tained in this article are set out in the Regula-
tions.   

1.3 All member countries or their desig-
nated operators shall have the option of ex-
tending the prohibitions contained in this ar-
ticle, which may be applied immediately 
upon their inclusion in the relevant compen-
dium.  

2 Prohibitions in all categories of items  
 
2.1 The insertion of the articles referred to 

below shall be prohibited in all categories of 
items:  

2.1.1 narcotics and psychotropic sub-
stances, as defined by the International Nar-
cotics Control Board, or other illicit drugs 
which are prohibited in the country of desti-
nation;  

2.1.2 obscene or immoral articles;  
2.1.3 counterfeit and pirated articles;  
2.1.4 other articles the importation or circu-

lation of which is prohibited in the country of  
destination;  

2.1.5 articles which, by their nature or their 
packing, may expose officials or the general 
public to danger, or soil or damage other 
items, postal equipment or third-party prop-
erty;  

2.1.6 documents having the character of 
current and personal correspondence ex-
changed between persons other than the 
sender and the addressee or persons living 
with them;  

3 Explosive, flammable or radioactive ma-
terials and dangerous goods  

3.1 The insertion of explosive, flammable 
or other dangerous goods as well as radioac-
tive materials shall be prohibited in all cate-
gories of items.  
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3.2 Det är förbjudet att innesluta imitationer 
av explosiva ämnen eller inerta explosiva an-
läggningar eller stridsredskap, inklusive iner-
ta granater, inerta hylsor samt liknande i nå-
gon som helst försändelse i alla kategorier. 

3.3 Undantagsvis tillåts följande farliga 
ämnen: 

3.3.1 i artikel 16.1 nämnt radioaktivt mate-
rial får skickas i brevpostförsändelser och 
postpaket 

3.3.2 i artikel 16.2 nämnda biologiska äm-
nen får skickas i brevpostförsändelser och 
postpaket. 

4 Levande djur 
4.1 Det är förbjudet att skicka levande djur i 

alla kategorier av försändelser. 
4.2 Undantagsvis får följande djur skickas i 

andra än assurerade brevförsändelser: 
 
4.2.1 bin, blodiglar och silkesmaskar 
4.2.2 parasiter och rovinsekter som används 

för bekämpning av skadeinsekter och som ut-
växlas mellan officiellt erkända institutioner 

 
4.2.3 flugor av släktet Drosophilidae avsed-

da för biomedicinsk forskning då de utväxlas 
mellan officiellt erkända institutioner. 

4.3 Undantagsvis får följande djur skickas i 
paket: 

4.3.1 levande djur som enligt ifrågavarande 
länders postbestämmelser får skickas per 
post. 

5 Korrespondens i paket 
5.1 Det är förbjudet att innesluta följande i 

postpaket: 
5.1.2 all korrespondens som utväxlas mel-

lan andra än avsändaren och mottagaren eller 
personer som bor tillsammans med dem, med 
undantag av arkiverat material. 

6 Mynt, sedlar och andra värdeföremål 
 
6.1 Det är förbjudet att innesluta mynt, sed-

lar, värdepapper utställda för betalning till in-
nehavaren, resecheckar, platina, guld eller 
silver i förädlad eller oförädlad form, ädelste-
nar, smycken eller andra värdeföremål: 

 
6.1.1 i icke assurerade brevpostförsändel-

ser, 
6.1.1.1 dessa föremål kan dock skickas i 

slutet kuvert som rekommenderad försändelse 

3.2 The insertion of replica and inert explo-
sive devices and military ordnance, including 
replica and inert grenades, inert shells and 
the like, shall be prohibited in all categories 
of items.  

3.3 Exceptionally, the following dangerous 
goods shall be admitted:  

3.3.1 the radioactive materials sent in let-
ter-post items and postal parcels mentioned 
in article 16.1;  

3.3.2 the infectious substances sent in let-
ter-post items and postal parcels mentioned 
in article 16.2.  

4 Live animals  
4.1 Live animals shall be prohibited in all 

categories of items.  
4.2 Exceptionally, the following shall be 

admitted in letter-post items other than in-
sured items:  

4.2.1 bees, leeches and silk-worms;  
4.2.2 parasites and destroyers of noxious 

insects intended for the control of those in-
sects and exchanged between officially rec-
ognized institutions;  

4.2.3 flies of the family Drosophilidae for 
biomedical research exchanged between offi-
cially recognized institutions.  

4.3 Exceptionally, the following shall be 
admitted in parcels:  

4.3.1 live animals whose conveyance by 
post is authorized by the postal regulations of 
the countries concerned.  

5 Insertion of correspondence in parcels  
5.1 The insertion of the articles mentioned 

below shall be prohibited in postal parcels:  
5.1.1 correspondence, with the exception of 

archived materials, exchanged between per-
sons other than the sender and the addressee 
or persons living with them.   

6 Coins, bank notes and other valuable ar-
ticles  

6.1 It shall be prohibited to insert coins, 
bank notes, currency notes or securities of 
any kind payable to bearer, travellers' 
cheques, platinum, gold or silver, whether 
manufactured or not, precious stones, jewels 
or other valuable articles:  

6.1.1 in uninsured letter-post items;  
 
6.1.1.1 however, if the national legislation 

of the countries of origin and destination per-



 RP 216/2010 rd  
  

 

208

om såväl avgångs- som adresslandets natio-
nella lagstiftning tillåter det, 

6.1.2 i icke assurerade paket, förutom om 
tillstånd till detta har beviljats enligt den na-
tionella lagstiftningen i ursprungs- och desti-
nationslandet 

6.1.3 i icke assurerade paket som utväxlas 
mellan länder som godkänner assurerade pa-
ket, 

6.1.3.1 därutöver kan varje medlemsland el-
ler dess utsedda operatör förbjuda inneslutan-
de av guldtackor i assurerade eller icke assu-
rerade paket som skickas från ifrågavarande 
förvaltnings område eller anländer till för-
valtningens område eller skickas via området 
i öppen transit; förvaltningen kan begränsa 
det reella värdet i fråga om sådana försändel-
ser. 

7 Trycksaker och blindskriftsförsändelser 
7.1 Trycksaker och blindskriftsförsändelser 
 
7.1.1 får inte förses med skriftliga anteck-

ningar eller innehålla något slag av kor-
respondens 

7.1.2 får inte ha något slag av stämplat eller 
icke stämplat frimärke eller portovärde eller 
innehålla något slag av värdepapper, utom om 
försändelsen innehåller ett kort, ett kuvert el-
ler ett omslag på vilket har tryckts avsända-
rens eller dennes ombuds adress i postnings-
landet eller den ursprungliga försändelsens 
adressat och för vilken svarsförsändelsens 
postavgift har betalats i förväg.  

8 Hantering av felaktigt mottagna försän-
delser 

8.1 Om hantering av felaktigt mottagna för-
sändelser bestäms i expeditionsreglementena. 
Försändelser som innehåller föremål som 
nämns i styckena 2.1.1, 2.1.2, 3.1 och 3.2 får 
dock i inga händelser transporteras ända fram 
eller lämnas ut till mottagaren, och inte heller 
returneras till avgångslandet. Om något av de 
föremål som nämns i styckena 2.1.1, 3.1 och 
3.2 upptäcks under befordran behandlas de i 
enlighet med transitlandets lagstiftning. 
 

Artikel 16 

Tillåtna radioaktiva och smittfarliga ämnen 

 

mits this, such articles may be sent in a 
closed envelope as registered items;  

6.1.2 in uninsured parcels; except where 
permitted by the national legislation of the 
countries of origin and destination;  

 
6.1.3 in uninsured parcels exchanged be-

tween two countries which admit insured 
parcels;  

6.1.3.1 in addition, any member country or 
designated operator may prohibit the enclo-
sure of gold bullion in insured or uninsured 
parcels originating from or addressed to its 
territory or sent in transit à découvert across 
its territory; it may limit the actual value of 
these items.  

 
 
7 Printed papers and literature for the blind  
7.1 Printed papers and literature for the 

blind:  
7.1.1 shall nor bear any inscription or con-

tain any item of correspondence;  
 
7.1.2 shall not contain any postage stamp 

or form of prepayment, whether cancelled or 
not, or any paper representing a monetary 
value, except in cases where the item con-
tains as an enclosure a card, envelope or 
wrapper bearing the printed address of the 
sender of the item or his agent in the country 
of posting or destination of the original item, 
which is prepaid for return.  

8 Treatment of items wrongly admitted  
 
8.1 The treatment of items wrongly admit-

ted is set out in the Regulations. However, 
items containing articles mentioned in 2.1.1, 
2.1.2, 3.1 and 3.2 shall in no circumstances 
be forwarded to their destination, delivered to 
the addressees or returned to origin. In the 
case of articles mentioned in 2.1.1, 3.1 and 
3.2 discovered while in transit, such items 
shall be handled in accordance with the na-
tional legislation of the country of transit. 

 
Article 16  

Admissible radioactive materials and infec-
tious substances  
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1 Radioaktiva ämnen är tillåtna i brevpost-
försändelser och postpaket som utväxlas mel-
lan medlemsländer som har meddelat att de 
tar emot sådana försändelser i vardera eller 
endera riktningen och endast på följande vill-
kor:  

1.1 radioaktiva ämnen ska prepareras och 
förpackas i enlighet med bestämmelserna i 
expeditionsreglementena 

1.2 vid brevpostförsändelse ska betalas av-
gift för 1 klass försändelse eller brevporto och 
avgift för rekommenderad brevförsändelse 

1.3 radioaktiva ämnen som skickas som 
brevpost eller postpaket ska befordras på 
snabbaste sätt, vanligen med flyg, mot fast-
ställd tilläggsavgift 

 
1.4 radioaktiva ämnen får lämnas för post-

transport endast av avsändare som har behö-
rigt tillstånd. 

2 Smittfarliga ämnen, med undantag av 
smittfarliga ämnen i kategori A som påverkar 
människor (UN 2814) eller djur (UN 2900), 
är tillåtna i brevpost- och postpaketförsändel-
ser på följande villkor: 

 
2.1 Smittfarliga ämnen i kategori B (UN 

3373) får utväxlas endast på det sätt som fast-
ställts av behöriga myndigheter mellan offici-
ellt erkända sändare. Dessa farliga ämnen kan 
godkännas i postförsändelser i enlighet med 
den nationella och internationella lagstift-
ningen samt den gällande upplagan av FN:s 
rekommendationer för transport av farliga 
ämnen, sådan som Internationella civila luft-
fartsorganisationen ICAO har godkänt den. 

 
2.2 Smittfarliga ämnen i kategori B (UN 

3337) ska behandlas, förpackas och märkas i 
enlighet med bestämmelserna i expeditions-
reglementet för brevpost och paketpost. För 
dessa försändelser ska betalas avgift för 1 
klass försändelse eller brevporto och avgift 
för rekommenderad brevförsändelse. För han-
tering av detta slag av försändelser kan 
tilläggsavgift tas ut. 

2.3 Patientprover (från människor eller 
djur) som beviljats dispens får utväxlas per 
post endast på det sätt som fastställts av behö-
riga myndigheter mellan officiellt erkända 
sändare. Dessa material kan godkännas i post-

1 Radioactive materials shall be admitted 
in letter-post items and parcels in relations 
between member countries which have de-
clared their willingness to admit them either 
reciprocally or in one direction only under 
the following conditions:  

1.1 radioactive materials shall be made up 
and packed in accordance with the respective  
provisions of the Regulations;  

1.2 when they are sent in letter-post items, 
they shall be subject to the tariff for priority 
items or the tariff for letters and registration;  

1.3 radioactive materials contained in let-
ter-post items or postal parcels shall be for-
warded by the quickest route, normally by 
air, subject to payment of the corresponding 
surcharges;  

1.4 radioactive materials may be posted 
only by duly authorized senders.  

 
2 Infectious substances, with the exception 

of category A infectious substances affecting 
humans (UN 2814) and affecting animals 
(UN 2900) shall be admitted in letter-post 
items and postal parcels, under the following 
conditions:   

2.1 Category B infectious substances (UN 
3373) may be exchanged by mail only be-
tween officially recognized senders, as de-
termined by their competent authority. These 
dangerous goods may be acceptable in mail, 
subject to the national and international legis-
lation in force and the current edition of the 
United Nations Recommendations on the 
Transport of Dangerous Goods, as promul-
gated by the International Civil Aviation Or-
ganization (ICAO).  

2.2 Category B infectious substances (UN 
3373) must be handled, packed and labelled 
in accordance with the provisions listed in 
the Letter Post Regulations and Parcel Post 
Regulations. These items shall be subject to 
the tariff for priority items or the tariff for 
registered letters. An additional charge for 
the handling of these items shall be allowed.  

 
2.3 Exempt patient specimens (human or 

animal) may be exchanged by mail only be-
tween officially recognized senders deter-
mined by their competent authority. These 
materials may be acceptable in mail, subject 
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försändelser i enlighet med den nationella och 
internationella lagstiftningen samt den gäl-
lande upplagan av FN:s rekommendationer 
för transport av farliga ämnen, sådan som In-
ternationella civila luftfartsorganisationen 
ICAO har godkänt den. 

2.4 Patientprover (från människor eller 
djur) som beviljats dispens ska behandlas, 
förpackas och märkas i enlighet med be-
stämmelserna i expeditionsreglementet för 
brevpost. För dessa försändelser ska betalas 
avgift för 1 klass försändelse eller avgift för 
rekommenderad försändelse. För hantering av 
detta slag av försändelser kan tilläggsavgift 
tas ut. 

2.5 Smittfarliga ämnen och patientprover 
(från människor eller djur) som beviljats dis-
pens är tillåtna endast i försändelser som ut-
växlas mellan medlemsländer som har med-
delat att de tar emot sådana försändelser i 
vardera eller endera riktningen. 

2.6 De tillåtna smittfarliga ämnena och de 
patientprov (från människor eller djur) som 
beviljats dispens ska befordras på snabbaste 
sätt, vanligen med flyg, mot fastställd flygtil-
läggsavgift, och de ska delas ut före andra 
försändelser. 
 
 

Artikel 17 

Förfrågningar 

1 Varje utsedd operatör ska ta emot för-
frågningar som gäller paket och rekommen-
derade, assurerade eller distributionsregistre-
rade försändelser som dess egen posttjänst el-
ler någon annan utsedd operatör har postat 
under sex månader från datumet för postning-
en. Förfrågningarna ska sändas som 1 klass 
post, via EMS-posttjänsten eller elektroniskt. 
Sexmånadersperioden gäller kontakterna mel-
lan den som framställer förfrågan och den ut-
sedda operatören och inbegriper inte förmed-
lingen av förfrågningar mellan utsedda opera-
törer. 

 
2 Förfrågningarna ska skötas på det sätt 

som anges i expeditionsreglementena. 
3 Förfrågningarna är avgiftsfria. Om en för-
frågan begärs som EMS-försändelse tas de 

to the national and international legislation in 
force and the current edition of the United 
Nations Recommendations on the Transport 
of Dangerous Goods, as promulgated by the 
ICAO.  

 
2.4 Exempt patient specimens (human or 

animal) must be handled, packed and labelled 
in accordance with the provisions listed in he 
Letter Post Regulations. These items shall be 
subject to the tariff for priority items or to the 
tariff for registered letters. An additional 
charge for the handling of these items is al-
lowed.  

 
2.5 Admission of infectious substances and 

exempt patient specimens (human or animal) 
shall be restricted to member countries that 
have declared their willingness to admit such 
items, whether reciprocally or in one direc-
tion only.  

2.6 Permissible infectious substances and 
exempt patient specimens (human or animal) 
shall be forwarded by the quickest route, or-
mally by air, subject to the payment of the 
corresponding air surcharges, and shall be 
given priority in delivery. 
 
 

Article 17  

Inquiries  

1 Each designated operator shall be bound 
to accept inquiries relating to parcels or reg-
istered, insured or recorded delivery items 
posted in its own service or that of any other 
designated operator, provided that the inquir-
ies are presented within a period of six 
months from the day after that on which the 
item was posted. The transmission of inquir-
ies shall be made by priority mail, by EMS or 
by electronic means. The period of six 
months shall concern relations between 
claimants and designated operators and shall 
not include the transmission of inquiries be-
tween designated operators.  

2 Inquiries shall be entertained under the 
conditions laid down in the Regulations.  

3 Inquiries shall be free of charge. How-
ever, additional costs caused by a request for 
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tilläggsavgifter som detta ger upphov till i 
allmänhet ut hos den som framställer begäran. 
 

Artikel 18 

Tullkontroll. Tullavgifter och övriga avgifter 

 
1 Avgångs- och adresslandets utsedda ope-

ratörer har rätt att låta försändelser genomgå 
tullkontroll i enlighet med landets lagstift-
ning. 

2 För försändelser som är underkastade 
tullkontroll kan för uppvisande i tullen tas ut 
en avgift vars riktgivande maximibelopp an-
ges i expeditionsreglementena. Avgiften tas 
ut endast när sådana försändelser visas upp 
för tullen och förtullas för vilka tullavgift el-
ler motsvarande avgifter tagits ut. 

 
3 De utsedda operatörer som är bemyndi-

gade att utföra förtullning för kundernas räk-
ning har rätt att hos kunderna ta ut en tullkla-
reringsavgift som grundar sig på de faktiska 
kostnaderna. Avgiften kan uppbäras för alla 
förtullade försändelser i enlighet med den na-
tionella lagstiftningen, inklusive för tullfria 
försändelser. Kunden ska på förhand tydligt 
informeras om de avgifter som krävs. 

4 De utsedda operatörerna har rätt att, bero-
ende på situationen, ta ut tullavgift och samt-
liga andra eventuella avgifter hos antingen 
avsändaren eller mottagaren av försändelsen. 
 

Artikel 19 

Utväxling av slutna postsändningar mellan 
militära truppförband 

1 Slutna postsändningar kan utväxlas med 
utnyttjande av andra länders land-, sjö- och 
flygtransporter 

1.1 mellan postanstalterna i ett medlems-
land och befälhavarna för truppförband som 
ställts till Förenta Nationernas disposition 

 
1.2 mellan befälhavarna för sådana trupp-

förband 
1.3 mellan postanstalterna i ett medlems-

land och befälhavarna för truppförband tillhö-
rande landets flotta, flygvapen eller armé vil-

transmission by EMS shall, in principle, be 
borne by the person making the request. 
 

Article 18  

Customs control. Customs duty and other 
fees  

1 The designated operators of the countries 
of origin and destination shall be authorized 
to submit items to customs control, according 
to the legislation of those countries.  

2 Items submitted to customs control may 
be subjected to a presentation-to-Customs 
charge, the guideline amount of which is set 
in the Regulations. This charge shall only be 
collected for the submission to Customs and 
customs clearance of items which have at-
tracted customs charges or any other similar 
charge.  

3 Designated operators which are author-
ized to clear items through the Customs on 
behalf of customers may charge customers a 
customs clearance fee based on the actual 
costs. This fee may be charged for all items 
declared at Customs according to national 
legislation, including those exempt from cus-
toms duty. Customers shall be clearly in-
formed in advance about the required fee.  

4 Designated operators shall be authorized 
to collect from the senders or addressees of 
items, as the case may be, the customs duty 
and all other fees which may be due. 
 

Article 19  

Exchange of closed mails with military units  

 
1 Closed letter-post mails may be ex-

changed through the intermediary of the land, 
sea or air services of other countries:  

1.1 between the post offices of any member 
country and the commanding officers of mili-
tary units placed at the disposal of the United 
Nations;  

1.2 between the commanding officers of 
such military units;  

1.3 between the post offices of any member 
country and the commanding officers of na-
val, air or army units, warships or military 
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ka är stationerade på främmande område eller 
befälhavarna för landets utomlands statione-
rade militärfartyg eller militärflygplan 

1.4 mellan befälhavarna för truppförband 
tillhörande landets flotta, flygvapen eller 
armé eller befälhavarna för landets militärfar-
tyg eller militärflygplan. 

2. De brevförsändelser som ingår i de slutna 
postsändningar som nämns i stycke 1 ska när 
fartyg eller flygplan tar emot eller skickar 
dem vara adresserade enbart till medlemmar i 
truppförbandet eller officerare och manskap 
på fartygen eller flygplanen eller vara skicka-
de av dessa. Avgifterna och transportvillko-
ren för sådana försändelser bestäms enligt de 
nationella reglerna för den utsedda operatören 
i det medlemsland som har ställt truppförban-
det till FN:s disposition eller till vilket farty-
gen eller flygplanen hör. 

3. Om inte något specialavtal har ingåtts 
ska den utsedda operatören i det medlemsland 
som har ställt truppförbandet till FN:s dispo-
sition eller till vilket fartygen eller flygplanen 
hör betala berörda utsedda operatörer transit-
avgifter, terminalavgifter och flygtransport-
avgifter. 
 
 

Artikel 20 

Kvalitetsstandarder och mål 

1 Medlemsländerna eller deras utsedda ope-
ratörer ska utarbeta och publicera standarder 
och mål för utdelningen av inkommande 
brevpostförsändelser och paket. 

2 Dessa standarder och mål, vilka ska inne-
fatta den tid som i allmänhet krävs för tullkla-
rering, får inte vara mindre restriktiva än de 
som tillämpas på motsvarande försändelser 
inom den nationella postförmedlingen. 

3 De avsändande medlemsländerna eller de-
ras utsedda operatörer ska också utarbeta och 
publicera motsvarande standarder för brev-
försändelser och paket som skickas i 1 klass 
och med flygpost och för postpaket som 
skickas i 2 klass och med ytpost.  

4 Medlemsländerna eller deras utsedda ope-
ratörer ska mäta hur kvalitetsstandarderna till-
lämpas. 
 

aircraft of the same country stationed abroad; 
 
 
 1.4 between the commanding officers of 

naval, air or army units, warships or military 
aircraft of the same country.  

 
2 Letter-post items enclosed in the mails 

referred to under 1 shall be confined to items 
addressed to or sent by members of military 
units or the officers and crews of the ships or 
aircraft to or from which the mails are for-
warded. The rates and conditions of dispatch 
applicable to them shall be fixed, according 
to its regulations, by the designated operator 
of the member country which has made the 
military unit available or to which the ships 
or aircraft belong.  

 
3 In the absence of special agreement, the 

designated operator of the member country 
which has made the military unit available or 
to which the warships or military aircraft be-
long shall be liable to the designated opera-
tors concerned for the transit charges for the 
mails, the terminal dues and the air convey-
ance dues. 
 

Article 20  

Quality of service standards and targets  

1 Member countries or their designated op-
erators shall establish and publish delivery 
standards and targets for their inward letter-
post items and parcels.  

2 These standards and targets, increased by 
the time normally required for customs clear-
ance, shall be no less favourable than those 
applied to comparable items in their domestic 
service.  

3 Member countries or their designated op-
erators of origin shall also establish and pub-
lish end-to-end standards for priority and 
airmail letter-post items as well as for parcels 
and economy/surface parcels.  

 
4 Member countries or their designated op-

erators shall measure the application of qual-
ity of service standards.  
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KAPITEL II 

Ansvar 

Artikel 21 

De utsedda operatörernas ansvar. Skadeer-
sättningar 

1 Allmänt 
1.1 Med undantag av de fall som nämns i 

artikel 22 ska de utsedda operatörerna bära 
ansvaret 

1.1.1 ifall rekommenderade försändelser, 
vanliga paket och assurerade försändelser för-
svinner, stjäls eller skadas 

1.1.2 ifall försändelser som införts i utdel-
ningsregister försvinner 

1.1.3 för att en sådan rekommenderad eller 
assurerad försändelse eller ett sådant vanligt 
paket returneras i fråga om vilket orsakerna 
till att det är obeställbart inte framgår. 

1.2 De utsedda operatörerna är inte ansvari-
ga för andra försändelser än de som nämns i 
styckena 1.1.1 och 1.1.2. 

1.3 De utsedda operatörerna är inte ansvari-
ga för andra fall än de som nämns i denna 
konvention. 

 
1.4 När orsaken till att rekommenderade 

försändelser, vanliga paket eller assurerade 
försändelser försvinner eller förstörs utgörs 
av oöverstigliga hinder för vilka inte betalas 
skadeersättning, har avsändaren rätt att få för 
postningen av försändelsen betalda avgifter 
tillbaka med undantag för försäkringsavgif-
ten. 

1.5 De skadeersättningar som betalas ut får 
inte överstiga de summor som anges i expedi-
tionsreglementena gällande brev- respektive 
paketförsändelser. 

1.6 I fall som gäller skadeansvar beaktas 
vid utbetalningen av skadeersättning inte 
eventuella indirekta skador eller förlust av rö-
relsevinst. 

1.7 Alla villkor som gäller de utsedda ope-
ratörernas ansvar är exakta, bindande och 
fullständiga. De utsedda operatörerna är inte 
ens i fall av allvarlig oaktsamhet ersättnings-
skyldiga utöver vad som anges i konventio-
nen och expeditionsreglementena. 

Chapter 2  

Liability  

Article 21  

Liability of designated operators. Indemnities  

 
1 General  
1.1 Except for the cases provided for in ar-

ticle 22, designated operators shall be liable 
for:  

1.1.1 the loss of, theft from or damage to 
registered items, ordinary parcels and insured 
items;  

1.1.2 the loss of recorded delivery items;  
 
1.1.3 the return of registered items, insured 

items and ordinary parcels on which the rea-
son for non-delivery is not given.  

 
1.2 Designated operators shall not be liable 

for items other than those mentioned in 1.1.1 
and 1.1.2.  

1.3 In any other case not provided for in 
this Convention, designated operators shall 
not be  
liable.  

1.4 When the loss of or total damage to 
registered items, ordinary parcels and insured 
items is due to a case of force majeure for 
which indemnity is not payable, the sender 
shall be entitled to repayment of the charges 
paid for posting the item, with the exception 
of the insurance charge.  

 
1.5 The amounts of indemnity to be paid 

shall not exceed the amounts mentioned in 
the Letter Post Regulations and the Parcel 
Post Regulations.  

1.6 In cases of liability, consequential 
losses or loss of profits shall not be taken into 
account in the indemnity to be paid.  

 
1.7 All provisions regarding liability of 

designated operators shall be strict, binding 
and complete. Designated operators shall in 
no case, even in case of severe fault, be liable 
above the limits provided for in the Conven-
tion and the Regulations.  
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2 Rekommenderade försändelser 
2.1 Avsändaren av en rekommenderad för-

sändelse har rätt till skadeersättning enligt 
expeditionsreglementet för brevpost om för-
sändelsen förkommit eller blivit stulen eller 
skadad i sin helhet. Om avsändaren kräver 
den i expeditionsreglementet för brevpost 
nämnda mindre ersättningen, kan de utsedda 
operatörerna betala denna mindre summa för 
vilken den sedan kan kräva kompensation 
från vilken som helst av de andra berörda ut-
sedda operatörerna. 

2.2 Om en rekommenderad försändelse blir 
delvis stulen eller delvis skadad, har avsända-
ren rätt att i princip få en skadeersättning som 
motsvarar det stulnas eller skadades verkliga 
värde.  

3 Försändelser som införts i utdelningsre-
gister 

3.1 Om en försändelse som finns införd i ett 
utdelningsregister förkommer, blir stulen eller 
skadas i sin helhet, har avsändaren rätt att få 
tillbaka endast de för postning av försändel-
sen betalda avgifterna. 

4 Vanliga paket 
4.1 Om ett paket förkommer, dess innehåll 

blir stulet eller skadas i sin helhet, har avsän-
daren rätt att få skadeersättning enligt expedi-
tionsreglementet för paketpost. Om avsända-
ren kräver en ersättning som är mindre än den 
summa som nämns i expeditionsreglementet 
för paketpost, kan de utsedda operatörerna 
betala denna mindre summa för vilken de se-
dan kan kräva kompensation från vilken som 
helst av de andra berörda utsedda operatörer-
na. 

4.2 Om paketets innehåll blir delvis stulet 
eller delvis skadat, har avsändaren rätt att i 
princip få en skadeersättning som motsvarar 
det stulnas eller skadades faktiska värde.  

4.3 De utsedda operatörerna kan komma 
överens om ett belopp som oberoende av vikt 
tillämpas i fråga om paket som skickas dem 
emellan och som anges i expeditionsregle-
mentet för paketpost. 

5 Assurerade försändelser 
5.1 Om en assurerad försändelse förkom-

mer, dess innehåll blir stulet eller skadat i sin 
helhet, har avsändaren rätt att få en skadeer-
sättning som i princip motsvarar ersättnings-
värdet i SDR (Internationella valutafondens 

2 Registered items  
2.1 If a registered item is lost, totally rifled 

or totally damaged, the sender shall be enti-
tled to an indemnity set in the Letter Post 
Regulations. If the sender has claimed an 
amount less than the amount set in the Letter 
Post Regulations, designated operators may 
pay that lower amount and shall receive re-
imbursement on this basis from any other 
designated operators involved.  

 
 
2.2 If a registered item is partially rifled or 

partially damaged, the sender is entitled to an 
indemnity corresponding, in principle, to the 
actual value of the theft or damage.  

 
3 Recorded delivery items  
 
3.1 If a recorded delivery item is lost, to-

tally rifled or totally damaged, the sender 
shall be entitled to refund of the charges paid 
for posting the item only.  

 
4 Ordinary parcels  
4.1 If a parcel is lost, totally rifled or totally 

damaged, the sender shall be entitled to an 
indemnity of an amount set in the Parcel Post 
Regulations. If the sender has claimed an 
amount less than the amount set in the Parcel 
Post Regulations, designated operators may 
pay that lower amount and shall receive re-
imbursement on this basis from any other 
designated operators involved. 

 
 
4.2 If a parcel is partially rifled or partially 

damaged, the sender shall be entitled to an 
indemnity corresponding, in principle, to the 
actual value of the theft or damage.  

4.3 Designated operators may agree to ap-
ply, in their reciprocal relations, the amount 
per parcel set in the Parcel Post Regulations, 
regardless of the weight.  

 
5 Insured items  
5.1 If an insured item is lost, totally rifled 

or totally damaged, the sender shall be enti-
tled to an indemnity corresponding, in prin-
ciple, to the insured value in SDRs.  
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särskilda dragningsrätter). 
5.2 Om innehållet i en assurerad försändel-

se blir delvis stulet eller skadat, har avsända-
ren rätt att få en skadeersättning som i princip 
motsvarar det stulnas eller skadades faktiska 
värde. Det får i alla händelser inte överstiga 
det fastställda beloppet för försäkringsvärdet i 
SDR. Indirekta skador eller utebliven vinst 
kan inte beaktas. 

6 Om en rekommenderad eller assurerad 
brevförsändelse returneras och orsaken till 
obeställbarheten inte har angetts, har avsän-
daren rätt till gottgörelse för de kostnader 
som föranletts av postningen av försändelsen.  

7 Om ett paket returneras och orsaken till 
obeställbarheten inte har angetts har avsända-
ren rätt till gottgörelse för de kostnader som 
föranletts av postningen av försändelsen i av-
sändarlandet samt av paketets returnering från 
mottagarlandet. 

 
8 I de fall som nämns i styckena 2, 4 och 5 

räknas skadeersättningen ut på basis av det 
gängse pris som ett likadant värdeföremål el-
ler en likadan vara hade på orten vid den tid 
då försändelsen godkändes för transport, om-
vandlat till SDR. Om ett gängse pris fattas, 
räknas skadeersättningen ut på grundval av 
det ordinära värdet hos föremål eller varor 
som värderats. 

9 När orsaken till skadeersättningen är att 
rekommenderade försändelser, vanliga paket 
eller assurerade försändelser förkommit, bli-
vit stulna eller skadats i sin helhet har avsän-
daren eller beroende på omständigheterna 
mottagaren rätt att dessutom få för postningen 
av försändelsen betalda avgifter, med undan-
tag för avgiften för rekommendation eller as-
surering, ersatta. Samma bestämmelse gäller 
rekommenderade försändelser, vanliga paket 
eller assurerade försändelser som mottagarna 
har vägrat att ta emot på grund av deras dåli-
ga skick, om postväsendet kan ges skulden 
för detta och därmed göras ansvarsskyldigt. 

10 Oberoende av vad som sägs i styckena 2, 
4 och 5 har mottagaren rätt till skadeersätt-
ning efter att ha mottagit en rekommenderad 
försändelse, ett vanligt paket eller en assure-
rad försändelse som utsatts för stöld eller 
åverkan. 

11 Avgångslandets utsedda operatör kan 

 
5.2 If an insured item is partially rifled or 

partially damaged, the sender shall be enti-
tled to an indemnity corresponding, in prin-
ciple, to the actual value of the theft or dam-
age. It may, however, in no case exceed the 
amount of the insured value in SDRs. 

 
  
6 If a registered or insured letter-post item 

is returned and the reason for nondelivery is 
not given, the sender shall be entitled to a re-
fund of the charges paid for posting the item 
only.  

7 If a parcel is returned and the reason for 
non-delivery is not given, the sender shall be 
entitled to a refund of the charges paid by the 
sender for posting the parcel in the country of 
origin and the expenses occasioned by the re-
turn of the parcel from the country of desti-
nation.  

8 In the cases mentioned in 2, 4 and 5, the 
indemnity shall be calculated according to 
the current price, converted into SDRs, of ar-
ticles or goods of the same kind at the place 
and time at which the item was accepted for 
conveyance. Failing a current price, the in-
demnity shall be calculated according to the 
ordinary value of articles or goods whose 
value is assessed on the same basis.  

9 When an indemnity is due for the loss of, 
total theft from or total damage to a regis-
tered item, ordinary parcel or insured item, 
the sender, or the addressee, as the case may 
be, shall also be entitled to repayment of the 
charges and fees paid for posting the item 
with the exception of the registration or in-
surance charge. The same shall apply to reg-
istered items, ordinary parcels or insured 
items refused by the addressee because of 
their bad condition if that is attributable to 
the postal service and involves its liability.  

 
 
10 Notwithstanding the provisions set out 

under 2, 4 and 5, the addressee shall be enti-
tled to the indemnity after delivery of a rifled 
or damaged registered item, ordinary parcel 
or insured item.  

 
11 The designated operator of origin shall 
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om den så önskar betala avsändaren det ska-
debelopp som fastställs i den nationella lag-
stiftningen för rekommenderade försändelser 
och icke assurerade paket, förutsatt att de inte 
är mindre än de skadeersättningar som fast-
ställts i styckena 2.1 och 4.1. Detsamma gäll-
er adresslandets utsedda operatör när denna 
betalar skadeersättning till en mottagare. De 
belopp som fastställs i styckena 2.1 och 4.1 
tillämpas dock i sådana fall då 

11.1 kravet på ersättning framställs till den 
ansvariga utsedda operatören eller 

11.2 avsändaren avstår från sina rättigheter 
till förmån för mottagaren eller tvärtom. 

12 Mot denna artikel kan inte göras några 
reservationer som gäller överskridande av 
tidsfristerna för förfrågningar eller skadestånd 
som ska betalas till utsedda operatörer, inklu-
sive de tider och villkor som avtalats i expe-
ditionsreglementena, utom om det är fråga 
om ett bilateralt avtal. 
 

Artikel 22 

Medlemsländernas och de utsedda operatö-
rernas ansvarsfrihet 

1 De utsedda operatörerna är inte ansvariga 
för rekommenderade försändelser, försändel-
ser som är införda i utdelningsregister, paket 
eller assurerade försändelser när dessa har le-
vererats enligt de bestämmelser som gäller 
egna motsvarande försändelser. Ansvaret 
fortsätter dock att gälla 

1.1 ifall stölden eller skadan har observerats 
antingen före det att försändelsen överlämnas 
eller vid själva överlämnandet 

1.2 ifall, när de nationella författningarna så 
tillåter, mottagaren eller i fråga om returne-
ring till avgångsanstalten avsändaren tar emot 
försändelsen med reservation för stöld eller 
skada 

1.3 ifall, när de nationella författningarna så 
tillåter, mottagaren vid förfrågan meddelar att 
han inte fått en rekommenderad försändelse 
som utdelats till en privat postlåda  

1.4 ifall mottagaren eller, i fråga om retur-
nering till avgångsanstalten, avsändaren obe-
roende av ett oklanderligt överlämnande där-
efter ofördröjligen meddelar den överläm-
nande utsedda operatören att han upptäckt att 

have the option of paying senders in its coun-
try the indemnities prescribed by its national 
legislation for registered items and uninsured 
parcels, provided that they are not lower than 
those laid down in 2.1 and 4.1. The same 
shall apply to the designated operator of des-
tination when the indemnity is paid to the 
addressee. However, the amounts laid down 
in 2.1 and 4.1 shall remain applicable.  

 
11.1 in the event of recourse against the 

designated operator liable; or  
11.2 if the sender waives his rights in fa-

vour of the addressee or vice versa.  
12 Reservations concerning the exceeding of 
deadlines for inquiries and payment of in-
demnity to designated operators, including 
the periods and conditions fixed in the Regu-
lations, shall not be made, except in the event 
of bilateral agreement. 
 
 

Article 22  

Non-liability of member countries and desig-
nated operators  

1 Designated operators shall cease to be li-
able for registered items, recorded delivery 
items, parcels and insured items which they 
have delivered according to the conditions 
laid down in their regulations for items of the 
same kind. Liability shall, however, be main-
tained:  

1.1 when theft or damage is discovered ei-
ther prior to or at the time of delivery of the 
item;  

1.2 when, internal regulations permitting, 
the addressee, or the sender if it is returned to  
origin, makes reservations on taking delivery 
of a rifled or damaged item;  
 

1.3 when, internal regulations permitting, 
the registered item was delivered to a private 
mailbox and the addressee declares that he 
did not receive the item;  

1.4 when the addressee or, in the case of re-
turn to origin, the sender of a parcel or of an 
insured item, although having given a proper 
discharge, notifies the designated operator 
that delivered the item without delay that he 
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försändelsen drabbats av stöld eller skada. 
Personen i fråga måste då kunna bevisa att 
stölden eller skadan inte har skett efter över-
lämnandet. Uttrycket ”ofördröjligen” tolkas 
enligt respektive lands lagstiftning. 

2 Medlemsländerna eller de utsedda opera-
törerna bär inte ansvar för 

2.1 övermäktigt hinder (force majeure), 
med beaktande av artikel 13.6.9 

2.2 situationer där någon utredning om för-
sändelsen inte kan göras därför att tjänstedo-
kumenten har förstörts på grund av övermäk-
tigt hinder och ansvarigheten inte kan bevisas 
på något annat sätt 

2.3 försvinnanden, stölder eller skador som 
har orsakats av att avsändaren handlat fel el-
ler varit vårdslös eller av arten av försändel-
sens innehåll 

2.4 försändelser med förbjudet innehåll en-
ligt artikel 15 

2.5 försändelse som omhändertagits med 
stöd av adresslandets lagstiftning i enlighet 
med medlemslandets eller dess utsedda ope-
ratörs anmälan 

2.6 försändelser vilkas försäkringsvärde i 
bedrägligt syfte har uppgetts vara större än 
det verkliga värdet 

2.7 en försändelse som avsändaren inte har 
gjort någon förfrågan om inom sex månader 
räknat från den dag som följde på postnings-
dagen 

2.8 paket till krigsfångar och civila fångar 
 
2.9 sådana fall där avsändaren kan misstän-

kas för bedrägligt uppsåt i syfte att få ersätt-
ning. 

3 Medlemländerna eller de utsedda operatö-
rerna tar inte ansvar för tullklareringshand-
lingar, oavsett utformning, och inte heller för 
de beslut som fattats av tullmyndigheterna 
vid kontroll av försändelser som är underkas-
tade tullkontroll. 
 

Artikel 23 

Avsändarens ansvar 

1 Försändelsens avsändare är ansvarig för 
varje skada som föranleds postfunktionärer, 
andra postförsändelser eller postal utrustning 
som beror på att icke godtagbara föremål 

has found theft or damage. He shall furnish 
proof that such theft or damage did not occur 
after delivery. The term "without delay" shall 
be interpreted according to national law.  

 
2 Member countries and designated opera-

tors shall not be liable:  
2.1 in cases of force majeure, subject to ar-

ticle 13.6.9;  
2.2 when they cannot account for items 

owing to the destruction of official records 
by force majeure, provided that proof of their 
liability has not been otherwise produced;  

 
2.3 when such loss, theft or damage has 

been caused by the fault or negligence of the 
sender or arises from the nature of the con-
tents;  

2.4 in the case of items that fall within the 
prohibitions specified in article 15;  

2.5 when the items have been seized under 
the legislation of the country of destination, 
as notified by the member country or desig-
nated operator of that country;  

2.6 in the case of insured items which have 
been fraudulently insured for a sum greater 
than the actual value of the contents;  

2.7 when the sender has made no inquiry 
within six months from the day after that on 
which the item was posted;  

 
2.8 in the case of prisoner-of-war or civil-

ian internee parcels;  
2.9 when the sender's actions may be sus-

pected of fraudulent intent, aimed at receiv-
ing compensation.  

3 Member countries and designated opera-
tors shall accept no liability for customs dec-
larations in whatever form these are made or 
for decisions taken by the Customs on ex-
amination of items submitted to customs con-
trol. 
 

Article 23  

Sender's liability  

1 The sender of an item shall be liable for 
injuries caused to postal officials and for any 
damage caused to other postal items and 
postal equipment, as a result of the dispatch 
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skickas med post eller på att villkoren för 
godkännande inte har beaktats. 

 
2 Om det är fråga om skada som förorsa-

kats andra postförsändelser är avsändaren an-
svarig för varje skadad försändelse i samma 
utsträckning som de utsedda operatörerna. 

3 Avsändaren är ansvarig också i det fall att 
ett inlämningspostkontor tar emot en sådan 
försändelse. 

4 Avsändaren är emellertid inte ansvarig 
såvida han har iakttagit villkoren för godkän-
nande och såvida det är fråga om felaktig 
hantering av försändelsen från de utsedda op-
eratörernas eller transportföretagens sida eller 
om vårdslöshet efter godkännandet. 
 

 
Artikel 24 

Betalning av skadeersättning 

1 Under förutsättning att den som framför 
krav på ersättning har rätt att framställa såda-
na till den ansvariga utsedda operatören är an-
tingen den utsedda operatören i avgångs- eller 
adresslandet skyldig att betala skadeersätt-
ning och återbetala avgifter. 

2 Avsändaren kan avstå från sin rätt till ska-
deersättning till förmån för mottagaren. På 
motsvarande sätt kan mottagaren avstå från 
sin rätt till förmån för avsändaren. Avsända-
ren eller mottagaren kan överlåta skadeersätt-
ning på tredje part, om den nationella lag-
stiftningen så tillåter. 
 

Artikel 25 

Eventuellt återkrav av skadeersättningsbe-
loppet hos avsändare eller mottagare 

1 Om en rekommenderad eller assurerad 
försändelse eller ett rekommenderat eller as-
surerat paket eller en del av innehållet i en 
sådan försändelse som ansetts ha försvunnit 
återupphittas efter att skadeersättningen beta-
lats ut, ska avsändaren eller, beroende på om-
ständigheterna, mottagaren meddelas om att 
försändelsen står till dennes disposition under 
en tid av tre månader mot återbetalning av 
skadeersättningen. Avsändaren tillfrågas även 

of articles not acceptable for conveyance or 
the non-observance of the conditions of ac-
ceptance.  

2 In the case of damage to other postal 
items, the sender shall be liable for each item 
damaged within the same limits as desig-
nated operators.  

3 The sender shall remain liable even if the 
office of posting accepts such an item.  

 
4 However, where the conditions of accep-

tance have been observed by the sender, the 
sender shall not be liable, in so far as there 
has been fault or negligence in handling the 
item on the part of designated operators or 
carriers, after acceptance. 
  
 

Article 24  

Payment of indemnity  

1 Subject to the right of recourse against 
the designated operator which is liable, the 
obligation to pay the indemnity and to refund 
the charges and fees shall rest either with the 
designated operator of origin or with the des-
ignated operator of destination.  

2 The sender may waive his rights to the 
indemnity in favour of the addressee. Con-
versely, the addressee may waive his rights 
in favour of the sender. The sender or the ad-
dressee may authorize a third party to receive 
the indemnity if internal legislation allows 
this. 
 

Article 25  

Possible recovery of the indemnity from the 
sender or the addressee  

1 If, after payment of the indemnity, a reg-
istered item, a parcel or an insured item or 
part of the contents previously considered as 
lost is found, the sender or the addressee, as 
the case may be, shall be advised that the 
item is being held at his disposal for a period 
of three months on repayment of the amount 
of the indemnity paid. At the same time he 
shall be asked to whom the item is to be de-
livered. In the event of refusal or failure to 
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till vem försändelsen ska överlämnas. Om 
svaret är nekande eller om något svar inte ges 
inom den föreskrivna tiden, får mottagaren el-
ler, beroende på omständigheterna, avsända-
ren samma förfrågan och beviljas motsvaran-
de tid att besvara förfrågan. 

2 Om avsändaren och mottagaren avstår 
från försändelsen eller inte besvarar förfrågan 
inom den tid som föreskrivs i första stycket, 
blir försändelsen den utsedda operatörens el-
ler vid behov de utsedda operatörers egendom 
som har ersatt skadan. 

3 Om en assurerad försändelse senare upp-
hittas och dess innehåll konstateras vara av 
mindre värde än den skadeersättning som ut-
betalats, ska avsändaren eller, beroende på 
omständigheterna, mottagaren betala tillbaka 
detta skadeersättningsbelopp för att få försän-
delsen tillbaka, varvid han också ska stå för 
de påföljder som föranleds av att ha meddelat 
felaktigt assureringsvärde i bedrägligt syfte. 

 
   

KAPITEL III 

Särskilda föreskrifter gällande brevpost 

Artikel 26 

Postning av brevförsändelser i ett annat land 

1 Ingen utsedd operator är skyldig att trans-
portera eller dela ut sådana brevförsändelser 
som avsändare vilka är bosatta i medlemslan-
det postar eller låter posta i ett annat land för 
att därigenom dra nytta av de förmånligare 
avgifter som tillämpas där. 

 
2 Stycke 1 tillämpas utan åtskillnad på så-

väl sådana brevförsändelser vilka producerats 
i hemlandet och transporterats över gränsen 
till ett annat land som på sådana brevförsän-
delser vilka producerats i det andra landet. 

 
3 Adresslandets utsedda operatör kan kräva 

inrikes avgiften av avsändaren eller, om den-
na vägrar betala avgiften, av avgångslandets 
utsedda operatör. Om såväl avsändaren som 
avgångslandets utsedda operatör vägrar betala 
avgiften inom den tid som adresslandets ut-
sedda operatör bestämt, kan denna antingen 

reply within the prescribed period, the same 
approach shall be made to the addressee or 
the sender as the case may be, granting that 
person the same period to reply.  

 
 
2 If the sender and the addressee refuse to 

take delivery of the item or do not reply 
within the period provided for in paragraph 
1, it shall become the property of the desig-
nated operator or, where appropriate, desig-
nated operators which bore the loss.  

3 In the case of subsequent discovery of an 
insured item the contents of which are found 
to be of less value than the amount of the in-
demnity paid, the sender or the addressee, as 
the case may be, shall repay the amount of 
this indemnity against return of the item, 
without prejudice to the consequences of 
fraudulent insurance. 
  
 
 

Chapter 3  

Provisions specific to letter post  

Article 26  

Posting abroad of letter-post items  

1 A designated operator shall not be bound 
to forward or deliver to the addressee letter-
post items which senders residing in the terri-
tory of its member country post or cause to 
be posted in a foreign country with the object 
of profiting by the more favourable rate con-
ditions there.  

2 The provisions set out under 1 shall be 
applied without distinction both to letter-post  
items made up in the sender's country of esi-
dence and then carried across the frontier and 
to letter-post items made up in a foreign oun-
try.  

3 The designated operator of destination 
may claim from the sender and, failing this, 
from the designated operator of posting, 
payment of the internal rates. If neither the 
sender nor the designated operator of posting 
agrees to pay these rates within a time limit 
set by the designated operator of destination, 
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returnera försändelserna till avgångslandets 
utsedda operatör och kräva ersättning för de 
kostnader detta föranleder eller hantera för-
sändelserna i enlighet med den nationella lag-
stiftningen. 

4 Ingen utsedd operatör är skyldig att trans-
portera eller dela ut sådana brevförsändelser 
som avsändare vilka är bosatta i medlemslan-
det i stort antal postar eller låter posta i ett 
annat land om de utestående terminalavgif-
terna är mindre än den summa som skulle ha 
influtit om försändelserna hade postats i av-
sändarnas hemländer. Adresslandets utsedda 
operatör kan ta ut ersättning hos avgångslan-
dets utsedda operatör för de uppkomna kost-
naderna. Ersättningen får inte överstiga den 
större av följande två summor: antingen 80 
procent av avgifterna för motsvarande inrikes 
försändelser eller de avgifter som tillämpas 
enligt artiklarna 28.3–28.7 eller 29.7. Om av-
gångslandets utsedda operatör vägrar betala 
den begärda summan inom den tid som ad-
resslandets utsedda operatör bestämt, kan 
denna antingen returnera försändelserna till 
avgångslandets utsedda operator och kräva 
ersättning för de kostnader detta föranleder 
eller hantera försändelserna i enlighet med 
den nationella lagstiftningen. 
 

 

 
DEL III 

Avgifter 

KAPITEL 1 

Särskilda föreskrifter gällande brevpost 

Artikel 27 

Terminalavgifter. Allmänna bestämmelser 

1 Med undantag av de fall som nämns i ex-
peditionsreglementena har varje utsedd ope-
ratör som tar emot brevpostförsändelser från 
en annan utsedd operatör rätt att ta ut en av-
gift hos den avsändande utsedda operatören 
för de kostnader som de mottagna internatio-
nella postsändningarna ger upphov till. 

the latter may either return the items to the 
designated operator of posting and shall be 
entitled to claim reimbursement of the redi-
rection costs, or handle them in accordance 
with its national legislation.  

4 A designated operator shall not be bound 
to forward or deliver to the addressees letter-
post items which senders post or cause to be 
posted in large quantities in a country other 
than the country where they reside if the 
amount of terminal dues to be received is 
lower than the sum that would have been re-
ceived if the mail had been posted in the 
country where the senders reside. The desig-
nated operator of destination may claim from 
the designated operator of posting payment 
commensurate with the costs incurred and 
which may not exceed the higher of the fol-
lowing two amounts: either 80% of the do-
mestic tariff for equivalent items, or the rates 
applicable pursuant to articles 28.3 to 28.7 or 
29.7, as appropriate. If the designated opera-
tor of posting does not agree to pay the 
amount claimed within a time limit set by the 
designated operator of destination, the desig-
nated operator of destination may either re-
turn the items to the designated operator of 
posting and shall be entitled to claim reim-
bursement of the redirection costs, or handle 
them in accordance with its national legisla-
tion. 

 
PART III  

Remuneration  

Chapter 1  

Provisions specific to letter post  

Article 27  

Terminal dues. General provisions  

1 Subject to exemptions provided in the 
Regulations, each designated operator which 
receives letter-post items from another desig-
nated operator shall have the right to collect 
from the dispatching designated operator a 
payment for the costs incurred for the inter-
national mail received.  
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2 Med tanke på tillämpningen av bestäm-
melserna om terminalavgifter för utsedda op-
eratörer indelas länderna och territorierna i 
länder och territorier som iakttar målsystemet 
och i länder och territorier som har rätt att 
iaktta övergångssystemet i enlighet med kon-
gressens beslut C 18/2008 och som ingår i 
den förteckning för ändamålet som ingår i be-
slutet på följande sätt: 

2.1 länder och territorier som iakttar målsy-
stemet före år 2010, 

2.2 länder och territorier som iakttar målsy-
stemet från och med år 2010 och år 2012 (de 
nya länderna inom målsystemet), 

2.3 länder och territorier som iakttar över-
gångssystemet. 

3 Bestämmelserna om terminalavgifter i 
denna konvention är arrangemang som endast 
gäller under en övergångsperiod. Syftet är att 
övergå till ett landsspecifikt avgiftssystem ef-
ter utgången av övergångsperioden. 

4 Tillgång till nationella tjänster. Direkt till-
gång 

4.1 Varje utsedd operatör ska i princip ge 
de andra utsedda operatörerna tillgång till alla 
de priser och villkor den erbjuder det egna 
landets kunder under samma förutsättningar i 
fråga om inrikes tjänster. Den utsedda opera-
tören i adresslandet får avgöra om den utsed-
da operatören i avgångslandet har följt villko-
ren för direkt tillgång. 

 
 
4.2 De utsedda operatörerna i länder som 

iakttar målsystemet ska ge andra utsedda ope-
ratörer tillgång till alla de priser och villkor 
de erbjuder det egna landets kunder under 
samma förutsättningar i fråga om inrikes tjän-
ster. 

4.3 De utsedda operatörerna i de nya län-
derna inom målsystemet kan besluta att de 
inte ger andra utsedda operatörer tillgång till 
de priser och villkor de erbjuder det egna lan-
dets kunder under samma förutsättningar i 
fråga om inrikes tjänster. Dessa utsedda ope-
ratörer kan dock besluta ge vissa utsedda ope-
ratörer tillgång till de nationella villkoren på 
basis av reciprocitet under en två års prövo-
tid. Efter denna period ska de välja om de slu-
tar ge tillgång till de nationella villkoren eller 
om de ger alla utsedda operatörer tillgång till 

2 For the application of the provisions con-
cerning the payment of terminal dues by their  
designated operators, countries and territories 
shall be classified in accordance with the lists  
drawn up for this purpose by Congress in its 
esolution C 18/2008, as follows:  
 
 
 

2.1 countries and territories in the target 
system prior to 2010;  

2.2 countries and territories in the target 
system as of 2010 and 2012 (new target sys-
tem countries);  

2.3 countries and territories in the transi-
tional system.  

3 The provisions of the present Convention 
concerning the payment of terminal dues are 
transitional arrangements, moving towards a 
country-specific payment system at the end 
of the transition period.  

4 Access to domestic services. Direct ac-
cess   

4.1 In principle, each designated operator 
shall make available to the other designated 
operators all the rates, terms and conditions 
offered in its domestic service on conditions 
identical to those proposed to its national 
customers. It shall be up to the designated 
operator of destination to decide whether the 
terms and conditions of direct access have 
been met by the designated operator of ori-
gin.  

4.2 Designated operators of countries in the 
target system shall make available to other 
designated operators the rates, terms and 
conditions offered in their domestic service, 
on conditions identical to those proposed to 
their national customers.  

4.3 Designated operators of new target sys-
tem countries may opt not to make available 
to other designated operators the rates, terms 
and conditions offered in their domestic ser-
vice on conditions identical to those pro-
posed to their national customers. Those des-
ignated operators may, however, opt to make 
available to a limited number of designated 
operators the application of domestic condi-
tions, on a reciprocal basis, for a trial period 
of two years. After that period, they must 
choose either to cease making available the 
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de nationella villkoren. Om de utsedda opera-
törerna i de nya länderna inom målsystemet 
begär de utsedda operatörerna i länderna 
inom målsystemet att tillämpa nationella vill-
kor, ska de ge alla utsedda operatörer tillgång 
till de priser och villkor de erbjuder det egna 
landets kunder under samma förutsättningar i 
fråga om inrikes tjänster. 

 
 
 
4.4 De utsedda operatörerna i de länder som 

tillämpar övergångssystemet kan besluta att 
de inte ger andra utsedda operatörer tillgång 
till de nationella villkoren. De kan besluta ge 
vissa utsedda operatörer tillgång till sina na-
tionella villkor på grundval av reciprocitet 
under en två års prövotid. Efter denna period 
ska de välja om de slutar ge tillgång till de 
nationella villkoren eller om de fortsätter ge 
alla utsedda operatörer tillgång till de natio-
nella villkoren. 

 
 
5 Ersättningen för terminalavgifterna ska 

grunda sig på tjänstens kvalitetsnivå i av-
gångslandet. Rådgivande kommissionen för 
postala utredningar kan därför ändra de er-
sättningar som nämns i artiklarna 28 och 29 
för att uppmuntra till deltagande i tillsynsar-
rangemang och för att belöna de utsedda ope-
ratörer som uppnått kvalitetsmålen. Rådgi-
vande kommissionen för postala utredningar 
kan också utmäta straff för alltför låg kvalitet, 
men ersättningen får inte vara mindre än mi-
nimiavgiften enligt artiklarna 28 och 29. 

 
6 Vilken utsedd operatör som helst kan av-

stå helt eller delvis från den ersättning som 
förutsätts i stycke 1. 

7 Den terminalavgift som ska tillämpas på 
M-säckar är 0,793 SDR per kilogram. När 
terminalavgifter fastställs klassificeras M-
säckar som väger mindre än 5 kilogram som 
om de vägde 5 kilogram. 

 
8 För rekommenderade försändelser tas en 

tilläggsavgift ut per försändelse om 0,55 SDR 
åren 2010 och 2011 och en tilläggsavgift per 
försändelse om 0,6 SDR åren 2012 och 2013. 
För assurerade försändelser tas en tilläggsav-

application of domestic conditions or to con-
tinue to make their own domestic conditions 
available to all designated operators. How-
ever, if designated operators of new target 
system countries ask designated operators of 
target system countries for the application of 
domestic conditions, they must make avail-
able to all designated operators the rates, 
terms and conditions offered in their domes-
tic service on conditions identical to those 
proposed to their national customers.  

4.4 Designated operators of countries in the 
transitional system may opt not to make 
available to other designated operators the 
application of domestic conditions. They 
may, however, opt to make available to a 
limited number of designated operators the 
application of domestic conditions, on a re-
ciprocal basis, for a trial period of two years. 
After that period, they must choose either to 
cease making available the application of 
domestic conditions or to continue to make 
their own domestic conditions available to all 
designated operators.  

5 Terminal dues remuneration shall be 
based on quality of service performance in 
the country of destination. The Postal Opera-
tions Council shall therefore be authorized to 
supplement the remuneration in articles 28 
and 29 to encourage participation in monitor-
ing systems and to reward designated opera-
tors for reaching their quality targets. The 
Postal Operations Council may also fix pen-
alties in case of insufficient quality, but the 
remuneration shall not be less than the mini-
mum remuneration according to articles 28 
and 29.  

6 Any designated operator may waive 
wholly or in part the payment provided for 
under 1.  

7 For M bags, the terminal dues rate to be 
applied shall be 0.793 SDR per kilogramme. 
M bags weighing less than 5 kilogrammes 
shall be considered as weighing 5 kilo-
grammes for terminal dues payment pur-
poses.  

8 For registered items there shall be an ad-
ditional payment of 0.55 SDR per item for 
2010 and 2011 and 0.6 SDR for 2012 and 
2013. For insured items, there shall be an ad-
ditional payment of 1.1 SDR per item for 
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gift ut per försändelse om 1,1 SDR åren 2010 
och 2011 och en tilläggsavgift per försändelse 
om 1,2 SDR åren 2012 och 2013. Rådgivande 
kommissionen för postala utredningar kan 
ändra avgifterna för dessa och andra tilläggs-
tjänster om i de tjänster som erbjuds finns så-
dana tilläggsegenskaper som fatställs i expe-
ditionsreglementet för brevpost. 

9 De utsedda operatörerna får, på basis av 
bilaterala eller multilaterala avtal, tillämpa 
andra avgiftsarrangemang vid avräkningen av 
terminalavgifter. 

10 De utsedda operatörerna kan utväxla 2 
klass post genom att frivilligt tillämpa en 10 
% rabatt på terminalavgifterna för 1 klass. 

 
11 De utsedda operatörerna kan utväxla 

post som sorterats på basis av formen genom 
frivilligt rabatterade terminalavgifter. 

12 De bestämmelser som tillämpas mellan 
de utsedda operatörerna i de länder som iakt-
tar målsystemet tillämpas på utsedda operatö-
rer i de länder som iakttar övergångssystemet 
som meddelar att de önskar ansluta sig till 
målsystemet. Rådgivande kommissionen för 
postala utredningar kan utse övergångsåtgär-
der i expeditionsreglementet för brevpost. 
Bestämmelserna i målsystemet kan tillämpas 
fullt ut på en ny utsedd operatör inom målsy-
stemet, som meddelar att den vill tillämpa be-
stämmelserna fullt ut utan övergångsåtgärder. 
 

Artikel 28 

Terminalavgifter. Bestämmelser som tilläm-
pas på postväxlingen mellan utsedda opera-

törer i länder som iakttar målsystemet 

1 Avgifter för brevpostförsändelser, som 
omfattar massförsändelser men inte M-
säckar, ska grunda sig på de porton och expe-
ditionsavgifter per försändelse och per kilo-
gram som tillämpas i adresslandet. Dessa av-
gifter ska stå i proportion till de nationella 
priserna. Priserna beräknas enligt villkoren i 
expeditionsreglementet för brevpost. 

 
2 Den avgift som tas ut för den internatio-

nella svarstjänstens försändelser följer expe-
ditionsreglementet för brevpost. 

3 Priserna per försändelse och per kilogram 

2010 and 2011 and 1.2 SDR for 2012 and 
2013. The Postal Operations Council shall be 
authorized to supplement remuneration for 
these and other supplementary services 
where the services provided contain addi-
tional features to be specified in the Letter 
Post Regulations.  

 
9 Any designated operator may, by bilat-

eral or multilateral agreement, apply other 
payment systems for the settlement of termi-
nal dues accounts.  

10 Designated operators may exchange 
non-priority mail on an optional basis by ap-
plying a 10% discount to the priority terminal 
dues rate.   

11 Designated operators may exchange for-
mat-separated mail on an optional basis at a 
discounted terminal dues rate.  

12 The provisions applicable between des-
ignated operators of countries in the target 
system shall apply to any designated operator 
of a country in the transitional system which 
declares that it wishes to join the target sys-
tem. The Postal Operations Council may set 
transitional measures in the Letter Post Regu-
lations. The full provisions of the target sys-
tem may apply to any new target designated 
operator that declares that it wishes to apply 
such full provisions without transitional 
measures. 
 

Article 28  

Terminal dues. Provisions applicable to mail 
flows between designated operators of coun-

tries in the target system  

1 Payment for letter-post items, including 
bulk mail but excluding M bags and IBRS 
items, shall be established on the basis of the 
application of the rates per item and per kilo-
gramme reflecting the handling costs in the 
country of destination; these costs must be 
related to the domestic tariffs. The rates shall 
be calculated in accordance with the condi-
tions specified in the Letter Post Regulations.  

2 Payment for IBRS items shall be as de-
scribed in the Letter Post Regulations.  

 
3 The rates per item and per kilogramme 
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ska räknas i procent utgående från ett 1 klass 
inrikes brev som väger 20 gram, och procent-
andelarna ska för länder som iakttar målsy-
stemet före år 2010 vara 70 % och för länder 
som ansluter sig till målsystemet år 2010 eller 
2012 (nya länder inom målsystemet) 100 %. 

 
4 Rådgivande kommissionen för postala ut-

redningar undersöker hanteringskostnaderna 
för inkommande post åren 2009 och 2010. 
Om det i undersökningen framgår att procent-
talet är ett annat än 70 % som angetts i artikel 
28.3 ska Rådgivande kommissionen för po-
stala utredningar överväga om avgiften för 
brev av 1 klass som väger 20 gram ska ändras 
för åren 2012 och 2013. 

5 Från den mervärdesskatt eller andra skat-
ter som hänför sig till den avgift som används 
i räkneoperationen ovan i artikel 28.3 avdras 
50 % åren 2010 och 2011 och 100 % åren 
2012 och 2013. 

6 De avgifter som tillämpas på postgång 
mellan de länder som tillämpar målsystemet 
före år 2010 får inte vara högre än  

6.1 år 2010 0,253 SDR per försändelse och 
1,980 SDR per kilo 
gram  

6.2 år 2011 0,263 SDR per försändelse och 
2,059 SDR per kilogram 

6.3 år 2012 0,274 SDR per försändelse och 
2,141 SDR per kilogram 

6.4 år 2013 0,285 SDR per försändelse och 
2,227 SDR per kilogram. 

7 Avgifterna för postgång mellan de länder 
som tillämpar målsystemet före år 2010 får 
inte vara lägre än avgifterna för år 2009, före 
tillämpningen av kvalitetsnivån. Avgifterna 
får inte heller vara lägre än 

7.1 år 2010 0,165 SDR per försändelse och 
1,669 SDR per kilogram   

7.2 år 2011 0,169 SDR per försändelse och 
1,709 SDR per kilogram 

7.3 år 2012 0,173 SDR per försändelse och 
1,750 SDR per kilogram 

7.4 år 2013 0,177 SDR per försändelse och 
1,792 SDR per kilogram  

8 Avgifter som tillämpas på postgång till, 
från eller mellan nya länder inom målsyste-
met, med undantag av massförsändelser 

8.1 år 2010 0,155 SDR per försändelse och 
1,562 SDR per kilogram  

shall be calculated on the basis of a percent-
age of the charge for a 20-gramme priority 
letter in the domestic service, which shall be 
70% for countries in the target system prior 
to 2010 and 100% for countries entering the 
target system from 2010 or 2012 (new target 
system countries).  

4 The Postal Operations Council will con-
duct a study of the cost of handling inbound 
mail during 2009 and 2010. If this study re-
veals a percentage different from the 70% set 
out under paragraph 3, the POC shall conider 
whether to change the percentage of the 
charge for a 20-gramme priority letter for the 
years 2012 and 2013.  

 
5 From the charge used for the calculation 

in paragraph 3 above, 50% of the VAT or 
other taxes shall be excluded for the years 
2010 and 2011, and 100% for the years 2012 
and 2013.  

6 The rates applied for flows between 
countries in the target system prior to 2010 
may not be higher than:  

6.1 for the year 2010, 0.253 SDR per item 
and 1.980 SDR per kilogramme;  

 
6.2 for the year 2011, 0.263 SDR per item 

and 2.059 SDR per kilogramme;  
6.3 for the year 2012, 0.274 SDR per item 

and 2.141 SDR per kilogramme;  
6.4 for the year 2013, 0.285 SDR per item 

and 2.227 SDR per kilogramme.  
7 The rates applied for flows between 

countries in the target system prior to 2010 
may not be lower than the rates in 2009, prior 
to application of the quality of service link. 
The rates may also not be lower than:  

7.1 for the year 2010, 0.165 SDR per item 
and 1.669 SDR per kilogramme;  

7.2 for the year 2011, 0.169 SDR per item 
and 1.709 SDR per kilogramme;  

7.3 for the year 2012, 0.173 SDR per item 
and 1.750 SDR per kilogramme;  

7.4 for the year 2013, 0.177 SDR per item 
and 1.792 SDR per kilogramme.   

8 The rates applied for flows to, from or 
between new target system countries, other 
than for bulk mail, shall be:  

8.1 for the year 2010: 0.155 SDR per item 
and 1.562 SDR per kilogramme;  
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8.2 år 2011 0,159 SDR per försändelse och 
1,610 SDR per kilogram 

8.3 år 2012 0,164 SDR per försändelse och 
1,648 SDR per kilogram 

8.4 år 2013 0,168 SDR per försändelse och 
1,702 SDR per kilogram. 

9 Avgiften för massförsändelser ska fast-
ställas med tillämpning av de priser per för-
sändelse och kilogram som nämns i artikel 
28.3 och 28.7. 

10 För rekommenderade och assurerade 
försändelser som inte har en streckkodsbe-
teckning eller som har en streckkod som inte 
motsvarar UPU:s tekniska standard S10, upp-
bärs en 0,5 SDR stor tilläggsavgift per för-
sändelse om inte annat avtalas genom bilate-
rala avtal. 

11 Några reservationer mot denna artikel 
kan inte göras, utom inom ramen för bilatera-
la avtal. 
 

Artikel 29 

Terminalavgifter. Bestämmelser som ska till-
lämpas på postgången till, från och mellan 

utsedda operatörer i länder som iakttar över-
gångssystemet 

1 Då de utsedda operatörerna i de länder 
som iakttar övergångsperioden för terminal-
avgifter förbereder sig för att ansluta sig till 
målsystemet ska brevförsändelser, inbegripet 
massförsändelser men inte M-säckar och den 
internationella svarstjänstens försändelser, 
grunda sig på 2009 års granskade avgifters 
2,8 procents årliga höjning genom att använ-
da det världsomfattande medeltalet 14,64 per 
avsänt kilo. 

2 Den avgift som tas ut för den internatio-
nella svarstjänstens försändelser följer expe-
ditionsreglementet för brevpost. 

3 Avgifter som ska tillämpas på postför-
medling till, från och mellan länder som iakt-
tar övergångssystemet 
 

3.1 år 2010 0,155 SDR per försändelse och 
1,562 SDR per kilogram  

3.2 år 2011 0,159 SDR per försändelse och 
1,610 SDR per kilogram 

3.3 år 2012 0,164 SDR per försändelse och 
1,648 SDR per kilogram 

8.2 for the year 2011: 0.159 SDR per item 
and 1.610 SDR per kilogramme;  

8.3 for the year 2012: 0.164 SDR per item 
and 1.648 SDR per kilogramme;  

8.4 for the year 2013: 0.168 SDR per item 
and 1.702 SDR per kilogramme.  

9 The payment for bulk mail shall be estab-
lished by applying the rates per item and per 
kilogramme provided for in article 28, para-
graphs 3 to 7.  

10 For registered or insured items not car-
rying a barcoded identifier or carrying a bar-
coded identifier that is not compliant with 
UPU Technical Standard S10, there shall be 
a further additional payment of 0.5 SDR per 
item unless otherwise bilaterally agreed.  

 
11 No reservations may be made to this ar-

ticle, except within the framework of a bilat-
eral agreement. 

 
Article 29  

Terminal dues. Provisions applicable to mail 
flows to, from and between designated opera-

tors of countries in the transitional system  

 
1 In preparation for the entry into the target 

system of the designated operators of coun-
tries in the terminal dues transitional system, 
payment for letter-post items, including bulk 
mail but excluding M bags and IBRS items, 
shall be established on the basis of yearly in-
creases of 2.8% on the adjusted 2009 rates, 
using the worldwide average of 14.64 items 
per kilogramme.  

 
2 Payment for IBRS items shall be as de-

scribed in the Letter Post Regulations.  
 
3 The rates applied for flows to, from and 

between countries in the transitional  
system shall be:  
 

3.1 for the year 2010: 0.155 SDR per item 
and 1.562 SDR per kilogramme;  

3.2 for the year 2011: 0.159 SDR per item 
and 1.610 SDR per kilogramme;  

3.3 for the year 2012: 0.164 SDR per item 
and 1.648 SDR per kilogramme;  
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3.4 år 2013 0,168 SDR per försändelse och 
1,702 SDR per kilogram. 

4 Om postgången i hela sin omfattning un-
derstiger 100 ton om året, sammanslås de av-
gifter som bestäms på basis av kilon och på 
basis av antal försändelser till en avgift per 
kilo där grunden utgörs av det globala medel-
värdet, vilket är 14,64 postförsändelser per 
kilo. Avgifterna är de följande: 

4.1 år 2010 3,831 SDR per kilogram  
 
4.2 år 2011 3,938 SDR per kilogram 
 
4.3 år 2012 4,049 SDR per kilogram 
 
4.4 år 2013 4,162 SDR per kilogram. 
 
5 Om postgången är över 100 ton per år til-

lämpas det ovan uppräknade fasta priset per 
kilo om inte den avsändande utsedda operatö-
ren eller den mottagande utsedda operatören 
begär att avgifterna justeras enligt den verkli-
ga mängden försändelser per kilogram. På 
samplingen som utförs för justeringen av av-
gifterna tillämpas villkoren i expeditionsreg-
lementet för brevpost. 

 
 
6 Ett land som följer målsystemet får inte 

sänka den totala avgift som anges i artikel 
29.4 i fråga om ett land som iakttar över-
gångssystemet, om inte det sistnämnda begär 
korrigering i den andra riktningen. 

7 Avgiften för massförsändelser till utsedda 
operatörer i länder som iakttar målsystemet 
ska fastställas på basis av de i artikel 28 näm-
nda priserna per försändelse och kilogram. 
För mottagna massförsändelser kan de utsed-
da operatörerna i länder som iakttar över-
gångssystemet begära avgift enligt artikel 
29.3. 

8 Några reservationer mot denna artikel kan 
inte göras, utom inom ramen för bilaterala av-
tal. 
 

Artikel 30 

Kvalitetsfonden 

1 De terminalavgifter som övriga länder 
och territorier betalar för post, med undantag 

3.4 for the year 2013: 0.168 SDR per item 
and 1.702 SDR per kilogramme.  

4 For flows below 100 tonnes a year, the 
per kilogramme and per item components 
shall be converted into a total rate per kilo-
gramme on the basis of a worldwide average 
of 14.64 items per kilogramme. The follow-
ing rates shall apply:  

 
4.1 for the year 2010: 3.831 SDR per kilo-

gramme;  
4.2 for the year 2011: 3.938 SDR per kilo-

gramme;  
4.3 for the year 2012: 4.049 SDR per kilo-

gramme;  
4.4 for the year 2013: 4.162 SDR per kilo-

gramme.  
5 For mail flows over 100 tonnes per year, 

the flat rate per kilogramme listed above 
shall be applied if neither the origin desig-
nated operator nor the destination designated 
operator requests the revision mechanism in 
order to revise the rate on the basis of the ac-
tual number of items per kilogramme, rather 
than the worldwide average. The sampling 
for the revision mechanism shall be applied 
in accordance with the conditions specified 
in the Letter Post Regulations.   

6 The downward revision of the total rate 
in paragraph 4 may not be invoked by a 
country in the target system against a country 
in the transitional system unless the latter 
asks for a revision in the opposite direction.  

7 The payment for bulk mail to designated 
operators of countries in the target system 
shall be established by applying the rates per 
item and per kilogramme provided for in ar-
ticle 28. For bulk mail received, designated 
operators in the transitional system may re-
quest payment according to paragraph 3.  

 
8 No reservations may be made to this arti-

cle, except within the framework of a bilat-
eral agreement. 
 

Article 30  

Quality of Service Fund  

1 Terminal dues payable by all countries 
and territories to the countries classified by 
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av M-säckar, internationella svarstjänstens 
försändelser och massförsändelser, till de 
länder som av kongressen klassificerats till 
grupp 5 i fråga om terminalavgifter och kvali-
tetsfonden, ska höjas med 20 % i fråga om de 
avgifter som avses i artikel 29 och förhöj-
ningen ska betalas till kvalitetsfonden för att 
förbättra servicenivån i länderna i grupp 5. 
Länderna i grupp 5 betalar inte någon sådan 
avgift till varandra. 

2 De terminalavgifter som de av kongressen 
klassificerade länderna och territorierna i 
grupp 1 betalar till länder som klassificerats 
till grupp 4, med undantag av M-säckar, in-
ternationella svarstjänstens försändelser och 
massförsändelser, ska höjas med 10 % i fråga 
om de avgifter som avses i artikel 29 och för-
höjningen ska betalas till kvalitetsfonden för 
att förbättra servicenivån i länderna i grupp 4. 

3 Från och med den 1 januari 2012 ska de 
terminalavgifter som de av kongressen klassi-
ficerade länderna och territorierna i grupp 2 
betalar till länder som klassificerats till grupp 
4, med undantag av M-säckar, internationella 
svarstjänstens försändelser och massförsän-
delser, höjas med 10 % för de avgifter som 
avses i artikel 29 och förhöjningen ska betalas 
till kvalitetsfonden för att förbättra serviceni-
vån i länderna i grupp 4. 

4 De terminalavgifter som de av kongressen 
klassificerade länderna och territorierna i 
grupp 1, vilka iakttog målsystemet före år 
2010, betalar till länder som av kongressen 
klassificerats till grupp 3, med undantag av 
M-säckar, internationella svarstjänstens för-
sändelser och massförsändelser, ska höjas 
med 8 % för de avgifter som avses i artikel 29 
och förhöjningen ska betalas till kvalitetsfon-
den för att förbättra servicenivån i länderna i 
grupp 3. 

5 De terminalavgifter som de av kongressen 
klassificerade länderna och territorierna i 
grupp 1, vilka anslöt sig till målsystemet år 
2010, betalar till länder som av kongressen 
klassificerats till grupp 3, med undantag av 
M-säckar, internationella svarstjänstens för-
sändelser och massförsändelser, ska höjas 
med 4 % för de avgifter som avses i artikel 29 
och förhöjningen ska betalas till kvalitetsfon-
den för att förbättra servicenivån i länderna i 
grupp 3. 

Congress as group 5 countries for terminal 
dues and the Quality of Service Fund (QSF), 
except for M bags, IBRS items and bulk mail 
items, shall be increased by 20% of the rates 
given in article 29 for payment into the Qual-
ity of Service Fund (QSF) for improving the 
quality of service in group 5 countries. There 
shall be no such payment from one group 5 
country to another group 5 country.  

 
2 Terminal dues, except for M bags, IBRS 

items and bulk mail items, payable by coun-
tries and territories classified by Congress as 
group 1 countries to the countries classified 
by Congress as group 4 countries shall be in-
creased by 10% of the rates given in article 
29, for payment into the QSF for improving 
the quality of service in group 4 countries.  

 
3 As of 1 January 2012, terminal dues, ex-

cept in respect of M bags, IBRS items and 
bulk mail items, payable by countries and 
territories classified by Congress as group 2 
countries to the countries classified by Con-
gress as group 4 countries shall be increased 
by 10% of the rates given in article 29, for 
payment into the QSF for improving the 
quality of service in group 4 countries.  

 
4 Terminal dues, except in respect of M 

bags, IBRS items and bulk mail items, pay-
able by countries and territories classified by 
Congress as group 1 countries which were in 
the target system prior to 2010 to the coun-
tries classified by Congress as group 3 coun-
tries shall be increased by 8% of the rates 
given in article 29, for payment into the QSF 
for improving the quality of service in group 
3 countries.  

 
5 Terminal dues, except in respect of M 

bags, IBRS items and bulk mail items, pay-
able by countries and territories classified by 
Congress as group 1 countries which will 
join the target system in 2010 to the countries 
classified by Congress as group 3 countries 
shall be increased by 4% of the rates given in 
article 29, for payment into the QSF for im-
proving the quality of service in group 3 
countries.  
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6 Från och med den 1 januari 2012 ska de 
terminalavgifter som de av kongressen klassi-
ficerade länderna och territorierna i grupp 2 
betalar till länder som klassificerats till grupp 
4, med undantag av M-säckar, internationella 
svarstjänstens försändelser och massförsän-
delser, höjas med 4 % för de avgifter som av-
ses i artikel 29 och förhöjningen ska betalas 
till kvalitetsfonden för att förbättra serviceni-
vån i länderna i grupp 3. 

7 De terminalavgifter som de av kongressen 
klassificerade länderna och territorierna i 
grupp 1 betalar till länder som klassificerats 
till grupp 2, till vilka det betalades en 8 % 
förhöjning före år 2010, med undantag av M-
säckar, internationella svarstjänstens försän-
delser och massförsändelser, ska höjas åren 
2010 och 2011 med 4 % för de avgifter som 
avses i artikel 29 och åren 2012 och 2013 
med 2 % för de avgifter som avses i artikel 
28.8 och förhöjningen ska betalas till kvali-
tetsfonden för att förbättra servicenivån i län-
derna i grupp 2. 

8 De terminalavgifter som de av kongressen 
klassificerade länderna och territorierna i 
grupp 1 betalar till länder som klassificerats 
till grupp 2, till vilka det betalades en 1 % 
förhöjning före år 2010, med undantag av M-
säckar, internationella svarstjänstens försän-
delser och massförsändelser, ska höjas åren 
2010 och 2011 med 1 % för de avgifter som 
avses i artikel 29 och förhöjningen ska betalas 
till kvalitetsfonden för att förbättra serviceni-
vån i länderna i grupp 2. 

9 För att förbättra servicenivån i länderna i 
grupperna 2, 3, 4 och 5 är de sammanslagna 
terminalavgifterna som betalas till kompensa-
tionsfonden för varje land som får denna för-
mån årligen minst 12 565 SDR. För att uppnå 
detta minimibelopp tas de tilläggsmedel ut 
som behövs, i proportion till de utväxlade 
mängderna, av länder som tillämpar målsy-
stemet före år 2010. 

10 Regionala projekt bör i synnerhet gynna 
Världspostföreningens program för förbätt-
rande av servicekvaliteten och för ibrukta-
gandet av ett kostnadsberäkningssystem i ut-
vecklingsländerna. Rådgivande kommissio-
nen för postala utredningar ska senast 2010 
införa förfaranden för finansiering av dessa 
projekt.  

6 As of 1 January 2012, terminal dues, ex-
cept in respect of M bags, IBRS items and 
bulk mail items, payable by countries and 
territories classified by Congress as group 2 
countries to the countries classified by Con-
gress as group 3 countries shall be increased 
by 4% of the rates given in article 29, for 
payment into the QSF for improving the 
quality of service in group 3 countries.  

 
7 Terminal dues, except in respect of M 

bags, IBRS items and bulk mail items, pay-
able by countries and territories classified by 
Congress as group 1 countries to the coun-
tries classified by Congress as group 2 coun-
tries which benefited from an 8% increase 
prior to 2010, shall be increased in 2010 and 
2011 by 4% of the rates given in article 29,  
and in 2012 and 2013 by 2% of the rates 
given in article 28.8, for payment into the 
QSF for improving the quality of service in 
group 2 countries.  

 
8 Terminal dues, except in respect of M 

bags, IBRS items and bulk mail items, pay-
able by countries and territories classified by 
Congress as group 1 countries to the coun-
tries classified by Congress as group 2 coun-
tries which benefited from a 1% increase 
prior to 2010 shall be increased in 2010 and 
2011 by 1% of the rates given in article 29, 
for payment into the QSF for improving the 
quality of service in group 2 countries.  

 
9 The combined terminal dues payable into 

the QSF for improving the quality of service 
of countries in groups 2, 3, 4 and 5 shall be 
subject to a minimum of 12,565 SDR per an-
num for each beneficiary country. The addi-
tional funds needed for reaching this mini-
mum amount shall be invoiced, in proportion 
to the volumes exchanged, to the countries in 
the target system prior to 2010.  

10 Regional projects should in particular 
promote the implementation of UPU quality 
of service improvement programmes and the 
introduction of cost accounting systems in 
developing countries. The Postal Operations 
Council shall adopt, in 2010 at the latest, 
procedures for financing these projects. 
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Artikel 31 

Transitavgifter 

1 För slutna postförsändelser och för för-
sändelser i öppen transit som utväxlas mellan 
två utsedda operatörer eller mellan två verk-
samhetsställen inom samma medlemsland 
med hjälp av transporter som tillhandahålls 
av en eller flera andra utsedda operatörer 
(tredjepartstjänster) ska betalas transitavgif-
ter. Transitavgifterna utgör ersättning för 
transittransporter till lands, till sjöss och med 
flyg. Detta tillämpas också på feladresserade 
försändelser och felutdelade postsändningar. 
 
 

KAPITEL II 

Övriga bestämmelser 

Artikel 32 

Beräkning av grundavgifter och avgifter för 
flygtransport 

1 Den grundavgift för flygtransport som 
tillämpas vid avräkningen mellan utsedda op-
eratörer godkänns av rådgivande kommissio-
nen för postala utredningar. Den beräknas av 
internationella byrån enligt den fastställda 
formeln i expeditionsreglementet för brev-
post. 

2 Beräkningen av flygtransportavgiften för 
slutna försändelser, 1 klass försändelser samt 
flygpostförsändelser och flygpostpaket som 
skickas i öppen transit och feladresserade för-
sändelser och felutdelade postsändningar lik-
som relevanta avräkningsmetoder fastställs i 
expeditionsreglementena för brevpost respek-
tive paketpost. 

3 Transportavgifterna för hela flygrutten 
ska 

3.1 i fråga om slutna postsändningar betalas 
av avgångslandets utsedda operatör, också i 
de fall då försändelserna transporteras via en 
eller flera andra utsedda operatörers område. 

 
3.2 i fråga om 1 klass försändelser och flyg-

postförsändelser i öppen transit, också felsän-
da sådana, betalas av den utsedda operatör 

Article 31  

Transit charges  

1 Closed mails and à découvert transit 
items exchanged between two designated op-
erators or between two offices of the same 
member country by means of the services of 
one or more other designated operators (third 
party services) shall be subject to the pay-
ment of transit charges. The latter shall con-
stitute remuneration for the services rendered 
in respect of land transit, sea transit and air 
transit. This principle shall also apply to mis-
sent items and misrouted mails.  
 
 

Chapter 2  

Other provisions  

Article 32  

Basic rates and provisions concerning air 
conveyance dues  

1 The basic rate applicable to the settle-
ment of accounts between designated opera-
tors in respect of air conveyance shall be ap-
proved by the Postal Operations Council. It 
shall be calculated by the International Bu-
reau according to the formula specified in the 
Letter Post Regulations.  

2 The calculation of air conveyance dues 
on closed dispatches, priority items, airmail 
items and air parcels sent in transit à décou-
vert, missent items and misrouted mails, as 
well as the relevant methods of accounting, 
are described in the Letter Post and Parcel 
Post Regulations.  

 
3 The air conveyance dues for the whole 

distance flown shall be borne:  
3.1 in the case of closed mails, by the des-

ignated operator of the country of origin of 
the mails, including when these mails transit 
via one or more intermediate designated op-
erators;   

3.2 in the case of priority items and airmail 
items in transit à découvert, including mis-
sent items, by the designated operator which 
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som vidarebefordrar försändelserna till en an-
nan utsedd operatör. 
 
4 Samma regler tillämpas på försändelser 
som är undantagna avgift vid land- eller sjö-
transit om de befordras med flyg. 

5 Varje utsedd operatör i adresslandet som 
befordrar utrikesförsändelser i inrikes flygtra-
fik har rätt att få ersättning för de extra kost-
nader detta föranleder under förutsättning att 
det vägda medeltalet för flygruttens längd 
överstiger 300 km. Rådgivande kommissio-
nen för postala utredningar kan ersätta detta 
kriterium med något annat lämpligt kriterium. 
Såvida någon överenskommelse om avgifts-
frihet inte ingåtts ska avgifterna vara enhetli-
ga för alla brevförsändelser från utlandet som 
anländer med flyg eller som 1 klass post, obe-
roende av om de vidarebefordras med flyg el-
ler inte. 

6 Om de terminalavgifter som adresslandets 
utsedda operatör tar ut uttryckligen grundar 
sig på kostnader eller inrikesavgifter, betalas 
dock inte någon tilläggsersättning för inrikes 
flygbefordran. 

7 Vid beräkningen av det vägda medeltalet 
för flygsträckans längd får adresslandets ut-
sedda operatör inte innefatta vikten på de 
postförsändelser för vilka terminalavgiften ut-
tryckligen är baserad på kostnader eller ad-
resslandets utsedda operatörs inrikesavgifter. 
 
 

Artikel 33 

Avgifter för land- och sjötransport av postpa-
ket 

1 För paket som förmedlas mellan två ut-
sedda operatörer tas för ankommande försän-
delse ut avgift för inrikes postutdelning, som 
beräknas genom att sammanslå grundavgiften 
per paket och per kilogram enligt expedi-
tionsreglementet. 

1.1   Med beaktande av ovan nämnda grun-
davgifter kan de utsedda operatörerna dessut-
om ha rätt att ta ut tilläggsavgifter per paket-
försändelse och per kilogram i enlighet med 
bestämmelserna i expeditionsreglementet. 

1.2   De avgifter som nämns i styckena 1 
och 1.1 ska betalas av den utsedda operatören 

forwards the items to another designated op-
erator.  

 
4 These same regulations shall be applica-

ble to items exempted from land and sea 
transit charges if they are conveyed by air.  

5 Each designated operator of destination 
which provides air conveyance of interna-
tional mail within its country shall be entitled 
to reimbursement of the additional costs in-
curred for such conveyance provided that the 
weighted average distance of the sectors 
flown exceeds 300 kilometres. The Postal 
Operations Council may replace the weighted 
average distance by other relevant criteria. 
Unless agreement has been reached that no 
charge should be made, the dues shall be uni-
form for all priority mails and airmails origi-
nating abroad whether or not this mail is re-
forwarded by air.  

6 However, where the terminal dues levied 
by the designated operator of destination are 
based specifically on costs or on domestic 
rates, no additional reimbursement for inter-
nal air conveyance shall be made.  

7 The designated operator of destination 
shall exclude, for the purpose of calculating 
the weighted average distance, the weight of 
all mails for which the terminal dues calcula-
tion has been based specifically on costs or 
on the domestic rates of the designated op-
erator of destination. 
 

Article 33  

Parcel post land and sea rates  

 
1 Parcels exchanged between two desig-

nated operators shall be subject to inward 
land rates calculated by combining the base 
rate per parcel and base rate per kilogramme 
laid down in the Regulations.  

 
1.1 Bearing in mind the above base rates, 

designated operators may, in addition, be au-
thorized to claim supplementary rates per 
parcel and per kilogramme in accordance 
with provisions laid down in the Regulations.  

1.2 The rates mentioned in 1 and 1.1 shall 
be payable by the designated operator of the 
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i avgångslandet, om inte expeditionsregle-
mentet för postpaket medger undantag från 
denna regel. 

1.3 Utdelningsavgifterna ska vara enhetliga 
inom varje lands hela territorium. 

2 I fråga om paket som utväxlas mellan två 
utsedda operatörer eller mellan två postanstal-
ter inom samma land med hjälp av en eller 
flera utsedda operatörers landtransporter till-
faller i enlighet med expeditionsreglementet 
en andel av den transitlandsavgift som tas ut 
var och en av de utsedda operatörer som del-
tar i landtransporten utgående från delsträck-
ornas längd. 

2.1 De utsedda operatörer som förmedlar 
paket enligt villkoren för öppen transit kan ta 
ut den engångsavgift per försändelse som 
fastställs i expeditionsreglementet. 

2.2 Transitlandsavgiften ska betalas av den 
utsedda operatören i avgångslandet, om inte 
expeditionsreglementet för postpaket medger 
undantag från denna regel. 

3 Varje land vars utsedda operatör deltar i 
förmedling av paket sjövägen har rätt att ta ut 
en sjötransportavgift. Denna avgift ska beta-
las av den utsedda operatören i avgångslan-
det, om inte expeditionsreglementet för post-
paket medger undantag från denna regel.  

 
3.1 Sjötransportavgiften fastställs i enlighet 

med expeditionsreglementet för paketpost ut-
gående från delsträckornas längd. 

 
3.2 De utsedda operatörerna har rätt att höja 

sjötransportavgifterna i stycke 3.1 med högst 
50 procent. De kan däremot sänka dem utan 
nedre gräns. 
 

Artikel 34 

Rätten för Rådgivande kommissionen för po-
stala utredningar att fastställa avgifter 

1 Rådgivande kommissionen för postala ut-
redningar har rätt att fastställa följande avgif-
ter som de utsedda operatörerna ska betala i 
enlighet med villkoren i expeditionsregle-
mentena: 

1.1 Transitavgifter för hantering och trans-
port av brevförsändelser genom ett eller flera 
förmedlande länder 

country of origin, unless the Parcel Post 
Regulations provide for exceptions to this 
principle.  

1.3 The inward land rates shall be uniform 
for the whole of the territory of each country.  

2 Parcels exchanged between two desig-
nated operators or between two offices of the 
same country by means of the land services 
of one or more other designated operators 
shall be subject to the transit land rates, pay-
able to the designated operators which take 
part in the routeing on land, laid down in the 
Regulations, according to the distance step 
applicable.  

2.1 For parcels in transit à découvert, in-
termediate designated operators shall be au-
thorized to claim the single rate per item laid 
down in the Regulations.  

2.2 Transit land rates shall be payable by 
the designated operator of the country of ori-
gin unless the Parcel Post Regulations pro-
vide for exceptions to this principle.  

3 Any designated operator which partici-
pates in the sea conveyance of parcels shall 
be authorized to claim sea rates. These rates 
shall be payable by the designated operator 
of the country of origin, unless the Parcel 
Post Regulations provide for exceptions to 
this principle.  

3.1 For each sea conveyance used, the sea 
rate shall be laid down in the Parcel Post  
Regulations according to the distance step 
applicable.   

3.2 Designated operators may increase by 
50% at most the sea rate calculated in accor-
dance with 3.1. On the other hand, they may 
reduce it as they wish. 
 

Article 34  

Authority of the POC to fix charges and rates  

 
1 The Postal Operations Council shall have 

the authority to fix the following rates and 
charges, which are payable by designated op-
erators in accordance with the conditions 
shown in the Regulations:  

1.1 transit charges for the handling and 
conveyance of letter mails through one or 
more intermediary countries;  
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1.2 Grundavgifter och avgifter för flyg-
transport för postbefordran med flyg 

1.3 Utdelningsavgifter som ersättning för 
utdelning av ankommande postpaket 

1.4 Transitlandsavgifter för hantering och 
transport av paket landvägen genom förmed-
lingslandet 

1.5 Sjötransportavgifter för befordran av 
paket sjövägen. 

2. Alla rättelser som görs enligt metoder 
som ska garantera en lika stor ersättning för 
alla utsedda operatörer som producerar tjäns-
ter ska grunda sig på så tillförlitliga och re-
presentativa ekonomiska uppgifter som möj-
ligt. Alla ändringar om vilka beslut fattats 
träder i kraft den dag rådgivande kommissio-
nen för postala utredningar bestämmer. 
 

Del IV 

Slutbestämmelser 

Artikel 35 

Villkor för ratificering av förslagen till änd-
ring av konventionen och expeditionsregle-

mentena 

1 För att konventionen ska kunna godkän-
nas måste majoriteten av de närvarande röst-
berättigade representanterna godkänna de för-
slag till ändringar av konventionen som be-
handlas av kongressen. Vid omröstningen ska 
minst hälften av de röstberättigade medlems-
länderna ha en representant närvarande. 

 
2 För att expeditionsreglementena för brev-

post respektive paketpost ska kunna godkän-
nas måste majoriteten av de röstberättigade 
medlemsländerna godkänna förslagen till än-
dringar av reglementena. 

3 För att de förslag till ändringar av kon-
ventionen och dess slutprotokoll som fram-
läggs mellan två kongresser ska träda i kraft 
måste de få 

3.1 två tredjedelar av rösterna vid en om-
röstning i vilken åtminstone hälften av före-
ningens röstberättigade medlemsländer deltar 
ifall det är fråga om en ändring 

3.2 en majoritet av rösterna om det är fråga 
om en tolkning av bestämmelserna. 

1.2 basic rates and air conveyance dues for 
the carriage of mail by air;  

1.3 inward land rates for the handling of 
inward parcels;  

1.4 transit land rates for the handling and 
conveyance of parcels through an intermedi-
ary country;  

1.5 sea rates for the conveyance of parcels 
by sea.  

2 Any revision made, in accordance with a 
methodology that ensures equitable remu-
neration for designated operators performing 
the services, must be based on reliable and 
representative economic and financial data. 
Any change decided upon shall enter into 
force at a date set by the Postal Operations 
Council. 

 
Part IV  

Final provisions  

Article 35  

Conditions for approval of proposals con-
cerning the Convention and the Regulations  

 
1 To become effective, proposals submitted 

to Congress relating to this Convention must 
be approved by a majority of the member 
countries present and voting which have the 
right to vote. At least half of the member 
countries represented at Congress and having 
the right to vote shall be present at the time 
of voting.  

2 To become effective, proposals relating 
to the Letter Post Regulations and the Parcel 
Post Regulations must be approved by a ma-
jority of the members of the Postal Opera-
tions Council having the right to vote.  

3 To become effective, proposals intro-
duced between Congresses relating to this 
Convention and to its Final Protocol must 
obtain:  

3.1 two thirds of the votes, at least one half 
of the member countries of the Union which 
have the right to vote having taken part in the 
vote, if they involve amendments;  

3.2 a majority of the votes if they involve 
interpretation of the provisions.  
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4 Trots bestämmelserna i stycke 3.1 kan ett 
medlemsland vars nationella lagstiftning inte 
ännu harmonierar med en föreslagen ändring 
inom 90 dagar efter att det har fått vetskap 
om förslaget lämna in ett skriftligt meddelan-
de till generaldirektören för internationella 
byrån om att landet inte kan godkänna änd-
ringen. 
 

Artikel 36 

Förbehåll som framlades vid kongressen 

1 Förbehåll i strid med Världspostförening-
ens mål och syfte är inte tillåtna. 

 
2 I regel ska ett medlemsland som är av an-

nan åsikt än de övriga medlemsländerna strä-
va till att i mån av möjlighet godta majorite-
tens åsikt. Förbehåll ska framställas endast 
om det är ytterst nödvändigt, och de ska mo-
tiveras på erforderligt sätt. 

3 Förbehåll till någon av artiklarna i den 
gällande konventionen ska framställas som 
förslag till kongressen och vara skrivna på 
något av internationella byråns arbetsspråk 
och i enlighet med reglerna för ärendet i fråga 
i kongressens arbetsordning. 

 
4 För att förslaget till förbehåll ska kunna 

godkännas måste det godkännas med så stor 
majoritet som förutsätts för en ändring i den 
artikel som förbehållet gäller. 

5 I princip ska förbehållen tillämpas ömse-
sidigt mellan de medlemsländer som gjort 
förbehållen och övriga medlemsländer. 

 
6 Förbehåll mot den gällande konventionen 

fogas till dess slutprotokoll utgående från de 
förslag som kongressen godkänner. 
 
 

Artikel 37 

Konventionens ikraftträdande och giltighets-
tid 

1 Denna Konvention träder i kraft den 1 ja-
nuari 2010 och förblir gällande fram till dess 
att avtalen från följande kongress träder i 
kraft. 

4 Notwithstanding the provisions under 
3.1, any member country whose national leg-
islation is as yet incompatible with the pro-
posed amendment may, within ninety days 
from the date of notification of the latter, 
make a written declaration to the Director 
General of the International Bureau stating 
that it is unable to accept the amendment.  
 

Article 36  

Reservations at Congress  

1 Any reservation which is incompatible 
with the object and purpose of the Union 
shall not be permitted.  

2 As a general rule, any member country 
whose views are not shared by other member 
countries shall endeavour, as far as possible, 
to conform to the opinion of the majority. 
Reservations should be made only in cases of 
absolute necessity, and proper reasons given.  

3 Reservations to any article of the present 
Convention shall be submitted to Congress as 
a Congress proposal written in one of the 
working languages of the International Bu-
reau and in accordance with the relevant pro-
visions of the Rules of Procedure of Con-
gresses.  

4 To become effective, proposals concern-
ing reservations must be approved by what-
ever majority is required for amendment of 
the article to which the reservation relates.  

5 In principle, reservations shall be applied 
on a reciprocal basis between the reserving 
member country and the other member coun-
tries.  

6 Reservations to the present Convention 
shall be inserted in the Final Protocol to the 
present Convention, on the basis of proposals 
approved by Congress. 
 

Article 37  

Entry into force and duration of the Conven-
tion  

1 This Convention shall come into force on 
1 January 2010 and shall remain in operation 
until the entry into force of the Acts of the 
next Congress. In witness whereof the pleni-
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Till bekräftelse härav har de befullmäktiga-
de ombuden för medlemsländernas regeringar 
undertecknat denna Konvention i ett exem-
plar som förvaras hos generaldirektören för 
internationella byrån. Världspostföreningens 
internationella byrå sänder en kopia av kon-
ventionen till alla fördragsslutande parter. 
 

Upprättad i Genève den 12 augusti 2008. 
 

potentiaries of the Governments of the mem-
ber countries have signed this Convention in 
a single original which shall be deposited 
with the Director General of the  

International Bureau. A copy thereof shall 
be delivered to each party by the Interna-
tional Bureau of the Universal Postal Union. 
 
Done at Geneva, 12 August 2008 
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