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Statsrådets förordning

113/2012

om placeringen av verksamhetsställen för post

Utfärdad i Helsingfors den 2 mars 2012

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av 16 § 4 mom. i postlagen (415/2011):

1 §

Placeringen av verksamhetsställen

De verksamhetsställen som avses i 16 § 1
mom. i postlagen (415/2011) ska placeras i
anslutning till de andra sedvanliga tjänsterna
i området, eller också ska man på annat sätt
se till att verksamhetsställena är lättillgäng-
liga.

Verksamhetsställena ska placeras i hela
landet så att avståndet från den stadigvarande
bostaden till verksamhetsstället är högst tre
kilometer för minst 82 procent av dem som
använder posttjänsterna. För högst tre procent
av dem som använder posttjänsterna får av-
ståndet från den stadigvarande bostaden till
verksamhetsstället vara över tio kilometer.

Kraven i 2 mom. tillämpas inte på utbudet
av de tjänster som avses i 15 § 1 mom. 4
punkten i postlagen.

Ett annat än ett fast verksamhetsställe en-
ligt 16 § 2 mom. i postlagen eller andra
verksamhetsställen enligt 3 mom. kan kom-
plettera de verksamhetsställen som avses i
paragrafens 1 mom. och beaktas vid mät-
ningen av de avstånd som avses i paragrafens
2 mom. på villkor att den helhet av verksam-
hetsställen som avses i 16 § 1 – 3 mom. i

postlagen bildar ett enhetligt nät av verksam-
hetsställen som från konsumentsynpunkt lig-
ger på ett rimligt avstånd för att uträtta ären-
den och där de samhällsomfattande produkter
och tjänster som konsumenten behöver finns
tillgängliga.

2 §

Rimligt avstånd

Det avstånd för att uträtta ärenden som
avses i 16 § 1 mom. i postlagen ska anses
rimligt, om det motsvarar ett sedvanligt färd-
avstånd till andra tjänster som avses i 1 § 1
mom. inom verksamhetsställets faktiska be-
tjäningsområde.

Det färdavstånd som bedöms är avståndet
mellan verksamhetsstället och fysiska perso-
ners stadigvarande bostad.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19
mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 mars 2012

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman Aleksandra Partanen
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