
Maunulalaisten postipalvelut

Maunula-Seura, 5.10.2011  (toinen kokous),
kalvot päivitetty 26.10.2011 (kalvot 7 ja 10)
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Maunulan postipalveluiden historia
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Maunulalaisten postipalvelut



Eduskunta
Valtioneuvosto

Itella

Postitoimipaikka

Palvelupisteen
järjestävä
organisaatio
(intressi?)

Liikenne- ja viestintä-
ministeriö

MAUNULA
00630

maunulalaiset
7000 asukasta

PIRKKOLA
00630

PAKILA
00660

Valtuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Palveluja tuottavat
hallintokunnat

Pirkkolalaiset
500 asukasta

Esimerkiksi
kaupan
keskus-
liikkeet

Pakilalaiset
6500 asukasta

Miten ohjaus
tapahtuu?

HELSINKISUOMI

Lautakunnat

Intressipelin kentän kuvaus
Toimijat -> rooli -> intressi

Viestintävirasto
Laki ja asetus

Lain ja asetuksen
seuran

29.10.2011
päivitetty
26.10.2011



Itella Oyj on kansainvälinen palveluyritys, jolla on liiketoimintaa
viidessätoista eri maassa (Itävalta, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Romania,
Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Venäjä ja Viro).
Suomessa Itella on tunnettu aiemmin nimellä Suomen Posti. Yrityksen
omistaa Suomen valtio.

Itellan toiminta on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään: Itella
Viestinvälitys, Itella Informaatio ja Itella Logistiikka.

Itellan pääkonttori sijaitsee Pohjois-Pasilassa, Helsingissä. Konsernin
johtajana toimii Jukka Alho ja hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen.
Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 aikana keskimäärin 28 916
henkilöä.

LÄHDE: Wikipedia

Intressipelin kentän kuvaus
Toimijat -> rooli -> intressi



1§ Toimipisteiden sijoittamisen yleiset periaatteet

Ottaen huomioon postilain 16 §:n 1 momentissa esitetyt seikat, toimipisteet on
sijoitettava pääsääntöisesti muiden tavanomaisesti käytettävien päivittäis-,
erikoiskaupan ja muiden asiointipalveluiden yhteyteen tai muutoin huolehdittava
siitä, että toimipisteet ovat helposti saavutettavissa.

2 § Kohtuullisen matkan määrittäminen asiointialueella

Sen estämättä, mitä 1 §:n 2 ja 3 momenteissa säädetään, kohtuullinen matka
toimipisteeseen on pääsääntöisesti matka, joka vastaa tavanomaisen
asiointimatkan pituutta päivittäis-, erikoiskaupan ja muihin asiointipalveluihin
asiointialueella. Tästä voidaan poiketa, jos asiointitarve toimipisteessä on
vähäinen. Asiointitarvetta voidaan pitää vähäisenä, kun toimipisteessä päivittäisiä
asiointitapahtumia on keskimäärin viisi.

Muu laatija: Liikenne- ja viestintäministeriö/Viestintäpolitiikan osasto/Viestintäpalveluyksi
Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi postin toimipisteiden sijoittelusta
Päiväys: 21.4.2011



PERUSTELUMUISTIO:
VALTIONEUVOSTON ASETUS POSTIN TOIMIPISTEIDEN SIJOITTELUSTA

Postilain säännöksen tarkoituksena on ottaa huomioon se, mihin alueen
asukkaiden todellinen asiointi suuntautuu. Asioinnin suuntautumiseen vaikuttaa
luonnollisesti se, mihin päivittäis-, erikois- ja muut asiointipalvelut ovat yleisesti
sijoittuneet.

Palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia tavanomaisia palveluita, kuten
ruokakauppoja, pankin toimipistettä, kampaamoa tai kirjastoa sekä muita julkisia
palveluita. Toimipisteiden sijoittelun pääsääntönä voidaan pitää sitä, että
postipalveluiden tulee olla saatavilla siellä, missä muutkin palvelut ovat tarjolla.

Postipalveluita ei ole tarkoituksenmukaista tarjota paikassa, joka on syrjässä
tavanomaisilta asiointireiteiltä, vaikka se maantieteellisesti mitattuna olisi keskellä
asiointialuetta.



Postipalvelun sijoittelu
Maunulalaisten näkökulmat???

• Matka-aika

• Kävelymatka

• Joukkoliikenneyhteyksien liikennetiheys

• Joukkoliikenteen käytön vaikeus esim. kulkuneuvon vaihto

• Mihin maunulalaisten palveluiden käyttö suuntautuu

• Erityisryhmien palveluiden järjestäminen (vrt. JOUKO-linjat)

• Asian suhde hiilidioksidipäästötavoitteisiin



Postipalvelun sijoittelu
Yleiset näkökulmat???

• Postipalvelutoiminnan ohjaus Suomessa: Eduskunta, Liikenne- ja viestintäministeriö

• Postipalveluiden sijoittelun ohjaus: Liikenne- ja viestintäministeriö, Viestintävirasto, Itella

• Itellan ja postipalvelupisteen tuottajan välinen sopimus (onko julkista tietoa?)

• Miten alueen asukkaiden palvelutarve ja palvelujen käyttötavat on kartoitettu:
Väestörakenne, ikärakenne
Oman auton käyttö, joukkoliikenteen käyttö, asiointilinjat (JOUKO),  kävely/pyöräily
Tapa käyttää palveluja

• Alueen palvelutarjonta ja alueen palveluverkon suunnittelu

• Alueen joukkoliikenne ja joukkoliikenteen suunnittelun periaatteet

• Löytyykö kaupungilta näkökulmia palveluiden sijoitteluun
palveluverkon suunnitteluun? Vrt. postipalveluasetus

• Muut vaikuttavat tekijät kuten kestävän kehityksen tavoitteet
– Helsingin hiilidioksidipäästötavoitteet: -20 % vuoteen 2020 mennessä

29.10.2011
päivitetty
26.10.2011



Ketkä ovat valmiita
selvittämään Maunulan
postipalvelujen sijoittelua ja
toimimaan hyvän ratkaisun
puolesta?

Jätä yhteystietosi

Maunula-Seuran
puheenjohtaja Paavo Kaipaiselle
puh. 050-401 4049 tai

sihteeri Anita Istalalle
puh. 050-551 2088


