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Päätös
Liite 2
LVM/153/07/2016

PAO / PMA
Tomi Lindholm

7.4.2016

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Savon Jakelu Oy
Hakemus
Savon jakelu Oy on hakenut 22.1.2016 päivätyllä hakemuksella postitoimilupaa sopimusasiakkaiden
postipalveluun Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen, Heinäveden, Joroisten ja Pyhäjärven
kuntien alueelle. Pohjois-Savon maakuntaan kuuluvat seuraavat kunnat: Heinävesi, Iisalmi, Joroinen,
Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopion, Lapinlahti, Leppävirta, Pieksämäki, Pielavesi, Pyhäjärvi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja
Vieremä.
Asian käsittely
Postilain (415/2011) 4 §:n mukaan toimilupaa koskeva päätös on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta valtioneuvostolle. Valtioneuvosto voi pidentää kolmen kuukauden
määräaikaa enintään kolmella kuukaudella, jos se on erityisen syyn vuoksi tarpeen. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaanotti Savon Jakelu Oy:n toimilupahakemuksen 26.1.2016, joten kolmen kuukauden määräaika umpeutuu 26.4.2016.
Valtioneuvosto myönsi Savon Jakelu Oy:lle 10.3.2016 postitoimiluvan siten, että toimilupa-alue sisälsi
Pieksämäen, Heinäveden, Joroisten ja Pyhäjärven kunnan alueet kokonaisuudessaan. Näin ollen
valtioneuvoston päätös 10.3.2016 on muotoiltu virheellisesti toisin kuin Savon Jakelu Oy on esittänyt,
koska siitä puuttuu Pohjois-Savon maakunta kokonaisuudessaan.
Valtioneuvosto myönsi 10.3.2016 alueelliset postitoimiluvat Savon Jakelu Oy:n lisäksi kahdeksalle
muulle alueelliselle postiyritykselle niiden toimilupahakemuksissa esittämien toimilupakuntien mukaisesti eikä Savon Jakelu Oy:n osalta ole tarvetta tehdä poikkeusta. Siten valtioneuvoston päätös ja
sen liite 1 (toimilupa) muutetaan Savon Jakelu Oy:n osalta vastaamaan hakemuksessa esitettyä.
Kuuleminen ja lausunnot
Liikenne- ja viestintäministeriö on ennen aiemman päätöksen 10.3.2016 tekemistä pyytänyt laajalta
joukolta eri jakeluorganisaatioita ja viranomaisia lausuntoa Savon Jakelu Oy:n toimilupahakemusta.
Lausuntopyyntö julkaistiin ministeriön verkkosivuilla ja se on ollut avoimesti kaikkien halukkaiden lausuttavana. Määräaikaan mennessä lausunnon asiasta antoivat Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
ry:n (jäljempänä PAU), Posti Oy sekä Slp Jakelu Oy.
PAU:n mukaan toimiluvalla olisi kielteisiä vaikutuksia yleispalvelun tarjoajan toimintaedellytyksiin,
koska hakijoiden toiminta keskittyisi suurkirje-eriin. Suurkirje-erät ovat käytännössä kannattavin ja
tuottavin liiketoiminta kirjemarkkinoilla. Tällainen postitoiminta johtaisi yleispalvelun tarjoajan rahoituspohjan pettämiseen. PAU:n mukaan kilpailu suurkirje-eristä johtaisi hintakilpailuun, mikä edelleen
johtaisi siihen, että yleispalvelun tarjoajan olisi alennettava suurkirje-eriin liittyvää hinnoitteluaan.
Suurkirje-erien tuoton pienentyessä tuoton menetykset jouduttaisiin PAU:n mukaan kompensoimaan
hinnankorotuksilla, jotka kohdistuvat muihin tuotteisiin kuin suurkirje-eriin. Näin hinnankorotukset kohdistuisivat etupäässä pienyrityksiin ja yksityisiin henkilöihin, jolloin heidän asema postipalvelujen käyttäjinä heikkenisi.

Id Versionumero
Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16
(kirjaamo)
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Puhelin
029516001

www.lvm.fi
etunimi.sukunimi@lvm.fi
kirjaamo@lvm.fi

2(8)

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että postilain 6 luvun yleispalvelun nettokustannusten laskemisen ja korvaamisen sääntelyllä yleispalvelun rahoitus on turvattu, jos tilanne markkinoilla johtaisi
PAU:n esittämään yleispalvelun rahoituksen rapautumiseen.
PAU tuo esiin, että jos alueellisen toiminnan aloittaminen johtaa jakelun vähentymiseen, tulee varmistaa, että postilähetykset toimitetaan kuitenkin kohtuullisessa ajassa. Lisäksi postiyritysten toimitusehtojen osalta on varmistettava, että ne eivät johda muiden postipalveluiden käyttäjien osalta kohtuuttomiin hintoihin tai postipalveluiden laadun heikkenemiseen. PAU esittää, että hakija velvoitetaan toimilupaehdoilla tarjoamaan toimialueellaan jakelupalveluita myös pienyrityksille ja yksityisille henkilöille.
Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että hakija on hakenut toimilupia sopimusasiakkaille suunnattuun toimintaan, joten niitä ei velvoiteta tarjoamaan palveluita pienyrityksille ja yksityishenkilöille. Vuoden 2016 aikana luovuttaessa valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista ja siirryttäessä ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan, voivat postiyritykset tarjota palveluitaan niin halutessaan myös muille
kuin sopimusasiakkailleen.
Posti Oy:n lähtökohtana on se, että se ei vastusta kilpailun syntymistä postimarkkinoilla. Se katsoo,
että postimarkkinasta ei tule käytännössä toimivaa kokonaisuutta, jos toimijoiden velvoitteet ja oikeudet eivät ole tasapainossa ja yrityksille asetetut ehdot ovat erilaiset samankaltaisille palveluille. Tämä
olisi otettava huomioon niin toimilupia myönnettäessä kuin postitoiminnan lainsäädäntöä uudistettaessa.
Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että toimilupaan asetetut velvoitteet ovat postiyritysten osalta
tasapainossa ja samanlaisia lukuun ottamatta Posti Oy:lle asetettua velvollisuutta toimia Maailman
postiliiton nimettynä operaattorina ja postinumerojärjestelmän ylläpitäjänä.
Slp Jakelu Oy:llä ei ollut huomautettavaa lausuttavana olleisiin postitoimilupahakemuksiin.
Lainsäädäntö
Postilain (415/2011) 3 §:n mukaan kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta edellyttää toimilupaa. Kirjelähetyksellä tarkoitetaan postilain 1 §:n mukaisesti kuljetettavaksi jätettyä osoitteellista, enintään kahden kilogramman painoista lähetystä, joka sisältää fyysisellä alustalla olevan viestin. Toimilupaa postipalvelujen tarjoamiseen haetaan valtioneuvostolta. Toimilupia ei julisteta haettavaksi (4 §). Valtioneuvosto myöntää toimiluvan määräajaksi, enintään kymmeneksi vuodeksi.
Toimilupa on postilain 6 §:n mukaan myönnettävä, jos hakija on yritys tai yhteisö, jolla on riittävät taloudelliset voimavarat huolehtia postiyrityksen velvollisuuksista; hakijan kykyä noudattaa postitoimintaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä ei ole perustellusti syytä epäillä; hakijalla on kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan; alue, jolle toimilupaa haetaan, täyttää 7 §:n mukaiset edellytykset; sekä valtioneuvostolla ei ole erityisen painavia perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta. Postilain 7 §:n mukaisesti toimiluvan haltija saa tarjota
toimiluvan piiriin kuuluvia postipalveluita vain sillä alueella, jolle toimilupa on myönnetty.
Toimiluvassa (postilain 9 §) määrätään postiyrityksen maantieteellinen toimialue ja toimiluvan voimassaoloaika. Tämän lisäksi valtioneuvoston tulee asettaa toimiluvassa ehtoja, jotka täydentävät
postilain säännöksiä tai sen nojalla annettuja säädöksiä ja jotka koskevat palvelujen laadun, saatavuuden tai tehokkuuden turvaamiseksi välttämättömiä ehtoja. Toimilupaviranomainen ei saa asettaa
ehtoja, jotka johtaisivat rinnakkaisiin vastaavan tasoisiin velvoitteisiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten taikka muun lainsäädännön kanssa.
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Toisin kuin aiemmassa postipalvelulaissa (313/2001), voimassa olevan postilain mukaan toimiluvassa
ei enää aseteta yleispalveluvelvoitetta, vaan se asetetaan Viestintäviraston päätöksellä. Postilain mukaan Viestintäviraston on päätöksellään asetettava yhdelle tai useammalle postiyritykselle velvollisuus tarjota yleispalvelua, jos markkinoiden arviointi osoittaa sen olevan välttämätöntä yleispalvelun
turvaamiseksi. Päätöksen tulee perustua avoimuuden, suhteellisuuden ja syrjimättömyyden periaatteisiin. Yleispalveluvelvollisuus voidaan asettaa enintään siihen saakka kuin kyseisen postiyrityksen
toimilupa on voimassa.
Viestintävirasto on selvittänyt yleispalvelun tarjontaa ja käyttäjien mahdollisuuksia saada yleispalveluun kuuluvia postipalveluita vuonna 2011 sekä nimennyt 29.12.2011 antamillaan päätöksillä yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden tarjontaan velvollisen postiyrityksen niille alueille, joille nimeämistä
on pidetty yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi välttämättömänä. Näiden alueiden osalta yleispalveluvelvollisuus on annettu Posti Oy:lle. Yleispalveluyrityksen nimeämismenettely on perustunut Viestintäviraston keräämiin postipalvelujen tarjontaa koskeviin tietoihin. Postilain yleispalvelua koskevan
sääntelyn tarkoituksena on turvata käyttäjille kohtuuhintainen postitoiminnan peruspalvelu tasapuolisen ehdoin.
Kaikkien postitoimintaa harjoittavien yritysten on noudatettava postilaissa säädettyä. Kaikkia postitoimijoita yhteisesti koskevat lainkohdat sisältävät säännöksiä postiyrityksen yhteistoiminnasta ja tietojärjestelmistä (lain 7 luku), lähetysten vastaanotosta ja jakelusta (lain 8 luku), postiyrityksen vastuista
(lain 9 luku), lähetysten perille toimittamisesta ja perille saamattomien lähetysten käsittelystä (lain 10
luku), sekä postiyrityksen muista laissa määritellyistä velvollisuuksista (lain 11 luku).
Postilaissa säädetään myös postiyritykselle toimiluvanvaraisen toiminnan myötä kohdistuvista maksuista. Lain 33 §:n 2 momentin mukaan postiyrityksen tulee osallistua yleispalvelun tarjoajalle korvattaviin nettokustannuksiin, mikäli kustannukset Viestintäviraston teettämän nettokustannuslaskelman
jälkeen osoittautuvat kohtuuttomiksi. Postiyritys on lisäksi lain 68 §:n mukaan velvollinen suorittamaan
Viestintävirastolle vuotuisen postitoiminnan valvontamaksun. Valvontamaksun suuruudesta säädetään lain 69 §:ssä.
Postilaki on implementoitu EU:n postipalveludirektiivin (97/67/EY siten kuin sitä on muutettu direktiiveillä 2002/39/EY ja 2008/6/EY) mukaisesti.
Palvelujen laadun, saatavuuden tai tehokkuuden turvaaminen
Toimilupahakemusta on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä niistä lähtökohdista, joista postilaissa säädetään.
Toimiluvassa määrätään lain 9 §:n 1 momentin mukaisesti postiyrityksen maantieteellisestä toimialueesta ja toimiluvan voimassaoloajasta. Lisäksi toimiluvassa asetetaan lain 9 §:n 2 momentin mukaisia
ehtoja, jotka täydentävät postilain säännöksiä tai sen nojalla annettuja säädöksiä ja jotka koskevat
palvelujen laadun, saatavuuden tai tehokkuuden turvaamiseksi välttämättömiä ehtoja.
Liikenne- ja viestintäministeriöissä on vireillä hanke postilain uudistamiseksi. Uuden lain on tarkoitus
tulla voimaan kevään 2016 aikana. Lainmuutoksen myötä postilain 2 luvussa säädetystä valtioneuvoston myöntämään postitoimilupaan perustuvasta toimilupajärjestelmästä luovutaan ja postitoiminta
muuttuu ilmoituksenvaraiseksi. Esitykseen katsottiin tarpeelliseksi lisätä velvoitteet postilähetysten
merkitsemisestä ja virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamisesta.
Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo tarkoituksenmukaiseksi asettaa toimilupaan ehdot postilähetysten merkitsemisestä ja virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamisesta. Ehdot vastaavat myös mah-
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dollista tulevaa sääntelyä, jolloin postitoiminta on ilmoituksenvaraista ja postilaissa tulee olemaan
ehtoja vastaavat velvoitteet.
Ehdotetulla toimilupaehdolla merkitä lähetykset siten, että ne ovat tunnistettavissa ja erotettavissa
muiden postiyritysten vastaavista lähetyksistä turvataan postinsaajan oikeuksia sekä muuttuvassa
markkinatilanteessa postinlähetyksien kulku oikeaan osoitteeseen. Tämä on tärkeää tilanteessa, jossa postiyrityksiä on markkinoilla useita. Ehdolla turvataan myös luottamuksellisen viestin salaisuuden
suojaa.
Postiyritys voi järjestää palvelun virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamiseksi joustavasti ottaen
huomioon kunkin toimialueensa kunnan erikoispiirteet. Palvelulla tulee varmistaa, ettei asiakkaille
aiheudu kohtuutonta vaivaa mahdollisesta kirjelähetyksen palauttamisesta ja että palvelu on toimialueen asiakkaiden käytettävissä. Palvelu ei edellytä toimipistettä, jossa työskentelisi henkilökuntaa,
vaan postiyritys voi järjestää virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamiseksi esimerkiksi keräilypisteen. Palauttaminen voidaan järjestää myös esimerkiksi palautuskirjeiden avulla. Toimilupaehto turvaa osaltaan luottamuksellisen viestin suojaa.
Hakijan vakavaraisuus
Savon Jakelu Oy on Keskisuomalainen Oyj:n 100 prosenttisesti omistama yhtiö, joka on perustettu
vuonna 1995. Savon Jakelu Oy:n liikevaihto oli vuonna 2014 6 782 974 euroa. Liikevaihto kasvoi
edellisestä vuodesta 6,2 prosenttia. Liiketappio oli -228 491 euroa. Savon Jakelu Oy sai konserniavustusta 530 000 euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos oli voitollinen 337 474 euroa. Taseen loppusumma vuonna 2014 oli 1 588 092 euroa.
Hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella Savon Jakelu Oy:n voidaan katsoa olevan postilain 6 §:ssä säädetyn mukaisesti riittävät taloudelliset voimavarat huolehtia postiyrityksen
velvollisuuksista.
Hakijan kyky säännölliseen postitoimintaan
Savon Jakelu Oy:lle vuosi 2014 oli 20. toimintavuosi. Yhtiö hoiti sanomalehtien varhaisjakelua koko
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella. Lisäksi yhtiö laajentui Pohjanmaalle Pyhäjärven
kuntaan. Lehtien painopaikka siirtyi Kuopiosta Varkauteen, jolloin kantopiirit suunniteltiin uudelleen ja
samassa yhteydessä otettiin käyttöön sähköinen jakokirja. Viikonloppujakelureittien määrä on 65 ja
varhaisjakopiirejä 250 kappaletta. Savon Jakelu Oy jakaa päivittäin keskimäärin 60 000 lähetystä
Pohjois-Savon ja ympäristökuntien alueella. Toimiluvan mukainen palvelu voitaisiin hakemuksen mukaan käynnistää asteittain vuoden 2016 aikana.
Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella hakijan voidaan katsoa olevan kykenevä postilain 6
§:ssä säädettyyn säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.
Toimilupa-alue
Postilain 7 §:n mukaan alueen, jolle toimilupaa haetaan, on oltava hallinnollisesti ja toiminnallisesti
yhtenäinen ja toimilupa-alue rakentuisi hakemuksen mukaan kuntakokonaisuuksista. Savon Jakelu
Oy on hakenut toimilupaa alueelle, joka käsittää seuraavien kuntien alueet: Heinävesi, Iisalmi, Joroinen, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopion, Lapinlahti, Leppävirta, Pieksämäki, Pielavesi, Pyhäjärvi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.
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Postilakia koskevassa hallituksen esityksessä korostettiin, että toimiluvan haltija saa tarjota toimiluvan
piiriin kuuluvia postipalveluita vain sillä alueella, jolle toimilupa myönnetään. Postiyrityksen tulee hakea toimilupa koko sille alueelle, jossa aikoo harjoittaa postitoimintaa. Siten toimiluvan haltija ei voi
esimerkiksi keräillä lähetyksiä toimialueensa ulkopuolelta jakaakseen ne omalla toimialueellaan. Toisaalta toimiluvan haltijalla ei ole velvollisuutta hoitaa itse koko toimialueensa jakelua oman postiverkon avulla, vaan se voi esimerkiksi ostaa jakelun tai osan siitä toiselta postiyritykseltä. Olennaista
toimilupasääntelyn kannalta on, että postiyrityksen todellinen toiminta-alue on toimiluvassa määritellyn mukainen.
Toimilupa-alueelta edellytetään hallinnollista ja toiminnallista yhtenäisyyttä, jotta toiminta-alue olisi
asiakkaiden kannalta mielekäs ja helposti hahmotettavissa. Palvelut voisivat olla erityisesti yksityisille
kuluttajille vaikeasti saavutettavia, jos toiminta-alue määriteltäisiin hyvin hajanaiseksi. Aiemman voimassa olleen postipalvelulain yksityiskohtaisten perustelujen mukaan alueen yhtenäisyyttä arvioitaessa huomioon olisi otettava muun muassa haetun toimilupa-alueen suhde olemassa oleviin valtion
alue- ja paikallishallinnon jaotuksiin, kuten esimerkiksi kihla- ja seutukuntajakoon. Toiminnallisen yhtenäisyyden kannalta huomioon voitaisiin ottaa esimerkiksi jako talousalueisiin. Sääntelyn tarkoituksen kannalta esimerkiksi kokonainen kunta on sellainen yhtenäinen alue, jolle toimilupa voitaisiin
myöntää. Postilain osalta ei ole nähty tarpeelliseksi muuttaa näitä näkökulmia, mutta esimerkiksi kuntarajojen ohella tulisi arvioida määritelmän täyttymistä myös postinumeroalueiden osalta.
Ministeriön näkemyksen mukaan kuntaa voidaan pitää postilaissa tarkoitettuna toiminnallisena ja hallinnollisena alueena toisin kuin postinumeroaluetta. Toimilupa-alueen kokonaisuuden kannalta on
myös olennaista, että alue muodostaa selkeän kokonaisuuden eikä jätä esimerkiksi tiettyjä kunnan
osia tai muiden kuntien keskelle jäävää kuntaa jakelun ulkopuolelle.
Edellä mainituin perustein voidaan katsoa, että Savon Jakelu Oy:lle voidaan myöntää postitoimilupa
seuraavien kuntien alueille: Heinävesi, Iisalmi, Joroinen, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopion, Lapinlahti, Leppävirta, Pieksämäki, Pielavesi, Pyhäjärvi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.
Päätös
Valtioneuvosto korjaa 10 päivänä maaliskuuta 2016 tekemäänsä päätöstä ja myöntää Savon Jakelu
Oy:lle postitoimiluvan postilain 3 §:n mukaiseen postitoiminnan harjoittamiseen seuraavien kuntien
alueille: Heinävesi, Iisalmi, Joroinen, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopion, Lapinlahti, Leppävirta, Pieksämäki, Pielavesi, Pyhäjärvi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki,
Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.
Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies

Tomi Lindholm

Liitteet
Tiedoksi

Postitoimilupa, valitusosoitus
Viestintävirasto
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Päätöksen liite 1
Valtioneuvoston myöntämä kirjelähetyksiä koskeva postitoimilupa
Luvanhaltija
Savon Jakelu Oy
Postipalvelujen tarjoaminen
Toimiluvan haltijalla on oikeus harjoittaa postilain 3 §:n mukaista kirjelähetyksiä koskevaa postitoimintaa.
Toimilupa-alue
1. Savon Jakelu Oy:n toimilupa-alue sisältää Heinäveden, Iisalmen, Joroisen, Juankosken, Kaavin,
Keiteleen, Kiuruveden, Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Pieksämäen, Pielaveden, Pyhäjärven,
Rautalammen, Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varkauden, Vesannon ja Vieremän kunnan alueet kokonaisuudessaan.
Toiminnan laajuus
2. Savon Jakelu Oy on tämän toimiluvan nojalla oikeus harjoittaa toimilupa-alueellaan sopimusasiakkaille suunnattua postitoimintaa.
Palvelujen laadun, saatavuuden tai tehokkuuden turvaaminen
3. Postiyrityksen on merkittävä lähetyksensä siten, että ne ovat tunnistettavissa ja erotettavissa muiden postiyritysten vastaavista lähetyksistä.
4. Postiyrityksen tulee järjestää palvelu virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista varten kussakin toimilupa-alueensa kunnassa.
Voimassaolo
5. Toimilupa on voimassa myöntämispäivästä seuraavat kymmenen vuotta.
Toimiluvan ehtoja voidaan muuttaa sen mukaan kuin postilain 10 §:ssä säädetään.
Toimiluvan peruuttamisesta säädetään postilain 11 §:ssä.
Toimiluvan siirtämisestä säädetään postilain 12 §:ssä.
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Päätöksen liite 2
VALITUSOSOITUS
Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Hallintolainkäyttölain 7 §:n mukaan ministeriön päätöksestä valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle,
on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– liikenne- ja viestintäministeriön päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
– asiakirjat, joihin valittaja vaatimuksensa tueksi vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
– asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
– Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta.
Saantitodistus on liitettävä valitusasiakirjoihin.
– Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
– Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena
(3.) päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Miten valitus toimitetaan perille
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
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Postiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180
00131 Helsinki

Käyntiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Fabianinkatu 15
00130 Helsinki

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta hallintooikeudelta.
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