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Päätös josta valitetaan 

 

Liikenne- ja viestintävirasto 

8.11.2019 

 

 

Asian käsittelyn aikaisemmat vaiheet 

Posti Oy oli toteuttanut maaliskuussa 2019 Turun saaristossa erikseen tilatta-

vien yhteysalusten avulla liikennöidyille jakelureiteille muutoksen niin, että 

jakelu yhteensä 95 kotitalouteen tapahtuu vähintään kerran, mutta kuitenkin 

alle viisi kertaa viikossa. Nämä kotitaloudet jakautuivat eri postinumeroalu-

eille seuraavasti: 21150 Röölä 25 taloutta, 21660 Nauvo 38 taloutta, 21760 

Houtskari 16 taloutta ja 23390 Iniö 16 taloutta. Lisäksi Posti Oy oli 30.4.2019 

ilmoittanut, että postia jaetaan kerran viikossa 3.6.2019 alkaen aikataulutettu-

jen lauttayhteyksien päässä oleville saarille. Muutos koski seuraavia postinu-

meroalueita ja näillä olevia kotitalouksia: 21195 Velkua (Palva ja Velkuanmaa) 

63 taloutta, 21720 Korpoström (venereitti) 8 taloutta, 21740 Utö 14 taloutta, 

23390 Iniö 98 taloutta, 25940 Hiittinen 55 taloutta, 25950 Rosala 99 taloutta ja 
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25960 Högsåra 25 taloutta. Kesäkuun 2019 suunniteltujen muutosten piiriin 

kuului lisäksi pyynnöstä poikkeavien yhteysalusten päässä olevia kotitalouk-

sia, joihin jaettaisiin muutoksen jälkeen posti vähintään kerran viikossa. Muu-

tos koski seuraavia postinumeroalueita ja näillä olevia kotitalouksia: 21150 

Röölä 8 taloutta, 21600 Parainen 32 taloutta, 21650 Lillandet 6 taloutta, 21760 

Houtskari 17 taloutta, 25830 Vestlax 1 talous, 25830 Västanfjärd 2 taloutta, 

25900 Taalintehdas 30 taloutta ja 25910 Vänoxa 8 taloutta. Kesäkuun 2019 

suunnitellun muutoksen piirissä olisi Posti Oy:n Liikenne- ja viestintävirastolle 

antamien tietojen mukaan kaikkiaan 456 kotitaloutta.  

 

 

Valituksenalainen päätös 

Posti Oy:n päätös poiketa yleispalvelukirjeiden viisipäiväisestä jakelusta sel-

laisilla saaristoalueiden saarilla, joihin on säännöllinen lauttayhteys vähintään 

kaksi kertaa arkipäivässä ympäri vuoden, rikkoo postilakia. Posti Oy:n ilmoit-

tamien alueiden osalta tällaisia alueita Turun saaristossa ovat päätöksen anta-

mishetkellä 21195 Velkua (Palva ja Velkuanmaa), 23390 Iniö (pois lukien 

muun muassa Kvarnholm, Perkkala, Salmis ja Åselholm, joihin ei ole aikatau-

lutettua lauttayhteyttä kahdesti arkipäivässä), 25940 Hiittinen, 25950 Rosala ja 

25960 Högsåra. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto velvoittaa Posti Oy:tä huolehtimaan yleispalvelu-

kirjeiden viisipäiväisestä jakelusta kaikilla sellaisilla saaristoalueiden saarilla, 

joihin on ympäri vuoden säännöllinen aikataulutettu lauttavuoro vähintään 

kaksi kertaa arkipäivässä. Tällaisiksi vuoroiksi ei katsota erikseen tilattavia 

pysähdyksiä tai tarvittaessa poikettavia pysähdyksiä. 

 

 

Valitukset 

 

Captium Security & Defence Oy:n, Captium Havstjärna Ab:n ja Captium Oy:n valitus 

Päätös on kumottava ja palautettava Liikenne- ja viestintävirastolle uudelleen 

käsiteltäväksi. Toissijaisesti päätöstä on muutettava ja Posti Oy on velvoitet-

tava keräilemään ja jakamaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset 21720 

Korpoströmin venereitillä viitenä arkipäivänä viikossa arkipyhiä lukuun otta-

matta. Vaihtoehtoisesti, mikäli kyse on vaikeakulkuisesta saaristoalueesta, 

päätöstä on muutettava ja Posti Oy on velvoitettava keräilemään ja jakamaan 

yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset Korpoströmin venereitillä 1.4.–30.11. 

säännöllisesti vähintään kolme kertaa viikossa ja 1.12.–31.3. vähintään kaksi 

kertaa viikossa. Valituksenalaisen päätöksen ja Posti Oy:n päätöksen täytän-

töönpano on keskeytettävä. 

 

Asian käsittelyssä asianosaisille ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi, vaikka 

asia koskee postialueella olevien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöi-

den oikeutta ja etua. 

 

Korpoströmin venereitillä postilähetykset voidaan toimittaa lauttarantaan, josta 

aluksen henkilökunta noutaa ne ja toimittaa ne saariin. Korpoströmin venerei-

tin alueella on säännöllistä postin kuljettamiseen soveltuvaa liikennettä myös 

talven aikana. 
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Posti Oy voi hakemuksesta saada ELY-keskukselta etuoikeuden saariin liiken-

nöiviin lauttoihin. 

 

Alueen vaikeakulkuisuutta ei voida perustella taloudellisilla seikoilla. Posti 

Oy:n alihankkijan kaluston hankinta ja ylläpito aiheuttavat valtaosan Korpo-

strömin venereitin kustannuksista. Alihankkijalla on oltava sama kalusto riip-

pumatta siitä, onko jakelua yhtenä vai viitenä päivänä viikossa. Siirto yhden 

päivän jakeluun ei ole aiheuttanut kovinkaan suuria säästöjä, vaan kustannus 

olisi noin 68 prosenttia viiden päivän jakelusta.  

 

Päätös on saaristolain vastainen. Postilain 18 §:ssä säädetyn poikkeuksen mah-

dollisimman suppea tulkinta ja soveltaminen on perusteltua ottaen huomioon, 

että on kyse saaristolaissa tarkoitetusta saaristoalueesta. Laissa mainittuihin 

peruspalveluihin, jotka valtion ja kuntien on pyrittävä turvaamaan, kuuluu 

muun muassa postiliikenne. 

 

Postilain 18 §:ssä ei todeta, että keräily- ja jakelutiheys vaikeakulkuisilla alu-

eilla on tehtävä kerran viikossa, vaan lakiin on nimenomaisesti kirjattu, että 

tämän tiheyden on oltava vähintään yksi arkipäivä viikossa. Jakelutiheyden on 

oltava mahdollisimman suuri, jotta postilain tarkoitus toteutuu. Mikäli Korpo-

strömin venereitin vaikeakulkuisuutta perustellaan vaativilla olosuhteilla, reitti 

on vaikeakulkuinen ainoastaan joulukuusta maaliskuun loppuun. Tällöin voi-

daan kokea kelirikko, joka voi tehdä reitin vaikeakulkuiseksi. Heikot jäät yh-

dessä kovien tuulien kanssa voivat tehdä tämän alueen tilapäisesti ja satunnai-

sesti hyvinkin vaikeakulkuiseksi, jolloin aluetta voidaan verrata vaikeakulkui-

seen erämaahan. Vuoden kaikkina muina aikoina postia voi jakaa veneellä. 

 

 

Posti Oy:n valitus 

Päätös on kumottava Velkuan, Iniön ja Högsåran osalta. Asia on näiltä osin 

palautettava Liikenne- ja viestintävirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto ei ole päätöksessään tai sen valmistelussa huomi-

oinut tai selvittänyt Posti Oy:lle aiheutuvia kustannuksia valituksenalaisessa 

päätöksessä tarkoitetuilla alueilla. 

 

Liikenne- ja viestintäviraston päätöksessä todetaan, että vaikeakulkuisiksi voi-

daan määritellä vain sellaiset saaret, joihin on aikataulutettu lauttayhteys arki-

päivisin vähemmän kuin kaksi kertaa päivässä. Linjaus ei perustu nimenomai-

siin postilain säännöksissä tai lainvalmisteluaineistossa oleviin määritelmiin. 

Se on myös liian kategorinen ja johtaa siihen, että todellisuudessa vaikeakul-

kuisia saaristoalueita jää poikkeussäännöksen soveltamisen ulkopuolelle.  

 

Posti Oy on tulkinnut vaikeakulkuisuutta saaristoalueilla perustuen siihen, 

kuinka monen lautta- ja yhteysaluksen takana kotitaloudet eli jaettavat saaret 

sijaitsevat. Lisäksi vaikeakulkuisuutta on arvioitu maantielauttojen ja yhteys-

alusten liikennöintitiheyden mukaan. Vaikeakulkuisuus muodostuu siten pos-

tinjakelussa siitä, että poikkeusalueilla postinjakeluun kuluva kokonaistyöpa-

nos suhteessa kotitalouksien määrään muodostuu huomattavan suureksi verrat-

tuna koko maan tai haja-asutusalueiden keskiarvoon. 

 

Jakeluun kuluva aika aiheuttaa suoraan työvoimakustannuksia Posti Oy:lle. 

Jakeluun kuluva aika on siten keskeinen vaikeakulkuisuuden määrittelyssä. 
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Erityisesti saaristossa ei ole mielekästä tehdä tarkastelua kotitalouskohtaisesti, 

vaan aluekohtaisesti niin, että koko alue joko on tai ei ole vaikeakulkuinen. 

Harvaan asutuilla alueilla kustannus jakelupistettä kohden luonnollisesti kas-

vaa. 

 

Lauttayhteys kahdesti päivässä voi muodostua monella tavalla vaikeakul-

kuiseksi postinjakelun kannalta. Saareen voi arkipäivisin olla esimerkiksi kaksi 

yhteyttä, mutta toinen aikaisin aamulla ja toinen myöhään illalla, jolloin pos-

tinjakaja joutuisi odottamaan saarelta paluuta useita tunteja. Päivän ensimmäi-

nen yhteys saattaa myös olla niin aikaisin, ettei postinjakaja ehdi postilähetys-

ten esikäsittelyn jälkeen lauttarantaan ajoissa. Kaksi yhteyttä voi toisaalta olla 

liian lähellä toisiaan, jolloin postinjakelua ei ehdi suorittaa ennen kuin saarelta 

paluun mahdollistava lautta lähtee. Toisin kuin virasto päätöksessään toteaa, 

lauttayhteydet eivät ole tiheät, jos saareen on vain kaksi päivittäistä lauttayh-

teyttä. 

 

Postinjakelu Velkuassa, Iniössä ja Högsårassa vaatii huomattavasti suuremman 

kokonaistyöpanoksen kuin valtakunnassa keskimäärin. Etäisyyteen ja kotita-

louksien lukumäärään nähden matka-aika näihin saariin muodostuu niin pit-

käksi, että niitä on sen vuoksi pidettävä vaikeakulkuisena saaristoalueena. 

Kustannuksen suuruutta selittää yksiselitteisesti jakeluun käytetty aika ja alu-

eella olevien jakelupisteiden määrä. Posti Oy katsoo, että ei ole kohtuullista 

eikä postilain mukaista edellyttää viisipäiväisen jakelun ylläpitämistä alueilla, 

joiden jakelukustannukset ovat moninkertaiset maan keskiarvoon verrattuna. 

 

Posti Oy:n Turun saaristoalueille suunnittelema muutos perustuu vuonna 2017 

voimaan tulleeseen postilain muutokseen. Tämän muutoksen tavoitteena oli 

nimenomaisesti mahdollistaa joustoa vaikeakulkuisten saaristo- ja erämaa-alu-

eiden yleispalvelukirjeiden keräilyyn ja jakeluun. Viraston päätöksen linjaus 

on käytännössä niin kireä, että lakiin säädetyn poikkeusmahdollisuuden tul-

kinta-ala jäisi hyvin vähäiseksi. Tämä ei ole ollut lainsäätäjän tarkoitus. 

 

 

Markku Eskon, Henrik Isakssonin ja Gretel Virran valitukset 

Esko, Isaksson ja Virta ovat kukin jättäneet erilliset, mutta samansisältöiset 

valituskirjelmät. 

 

Päätös on kumottava. Korpoströmin jakelureitillä on jaettava postia vähintään 

86 kertaa vuodessa siten, että huhtikuusta marraskuun loppuun postia jaetaan 

kahdesti viikossa ja talven kuukausina kerran viikossa. 

 

Ehdotettu 86 vuosittaisen jakelukerran ratkaisu on todennäköisesti vain margi-

naalisesti kalliimpi kuin jakelu yhden kerran viikossa. Ratkaisua tukisi myös 

saariston kehityksen edistämisestä annettua laki (saaristolaki), jonka tarkoituk-

sena on taata tarpeeksi hyvät peruspalvelut saaristossa. 

 

Päätöksentekijät eivät ole ymmärtäneet saariston todellisia olosuhteita eikä 

postinjakelureittien todellista vaikeusastetta ole otettu päätöksessä huomioon. 

Esimerkiksi Utön jakelureitillä Posti Oy:n työntekijän ei tarvitse lähteä mu-

kaan jakelureitille. Posti Oy:n ja sen alihankkijan autot ajavat m/s Eivorin laut-

tarannan ohi vähintään kolme kertaa vuorokaudessa eikä Utön reitin postin jät-

täminen lauttarannalle Eivorin seuraavalla lähdöllä mukaan vietäväksi kestä 

viittä minuuttia enempää per jakelukerta.  
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Posti Oy voi hakemuksesta saada ELY-keskukselta etuoikeuden saariin liiken-

nöiviin lauttoihin. 

 

Korpoströmin venereitillä vaikeakulkuisuutta ei voida perustella vaativilla olo-

suhteilla eikä taloudellisesti. Jos vaikeakulkuisuutta mitataan olosuhteiden 

vaativuudella, tätä voidaan soveltaa ainoastaan joulukuusta maaliskuun lop-

puun. Tällöin voidaan kokea kelirikko, joka voi tehdä reitin vaikeakulkuiseksi. 

Heikot jäät yhdessä kovien tuulien kanssa voivat tehdä alueen hyvinkin vai-

keakulkuiseksi. Vuoden muina aikoina postia jaetaan veneellä. 

 

Valitukseen liitetyn Posti Oy:n alihankkijan selvityksen mukaan yhden päivän 

jakelu vaatii samat varusteet kuin viiden päivän jakelu. Kaluston hankinta ja 

ylläpito muodostavat suurimman osan Korpoströmin venereitin kuluista. Ali-

hankkijan arvion mukaan jakelu kerran viikossa maksaa noin 68 prosenttia vii-

den päivän jakelusta. Kustannusarvio 86 päivän jakelusta vuodessa on noin 

75 prosenttia viiden päivän jakelusta.  

 

Korpoströmin venereittiä ylläpidetään ainoastaan postireittinä. Päätöksellä 

Korpoströmin reitin asukkaat joutuvat epätasa-arvoiseen tilanteeseen. Yhteys-

aluksilta vaaditaan jakelua vähintään kerran viikossa, mutta ne voivat jakaa 

postia muinakin päivinä, silloin kun alukset muutenkin ajavat saareen. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa, että moni saa postin useammin kuin kerran viikossa. 

Korpoströmin reitti ajetaan aina kuitenkin vain kerran viikossa. 

 

 

Rasmus Vuoren valitus 

Päätös on kumottava. Ensisijaisesti postia on jaettava viidesti viikossa silloin, 

kun meri on helposti kuljettavissa. Toissijaisesti postia on jaettava Korpoströ-

min jakelureitillä ja muilla vastaavilla jakelureiteillä vähintään 86 kertaa vuo-

dessa siten, että huhtikuun alusta marraskuun loppuun postia jaetaan mieluiten 

kolmesti, mutta vähintään kahdesti viikossa ja talven kuukausina kerran vii-

kossa. 

 

Päätöksen linjaus saaristojakelun vaikeakulkuisuudesta on liian yleistävä. Pää-

tös asettaa erityisesti Korpoströmin jakelureitin asukkaat eriarvoiseen asemaan 

muiden saariston asukkaiden kanssa, eikä sitä voida perustella taloudellisesti. 

Digitalisaatio ja etätyöskentely mahdollistavat nykyään huomattavasti entistä 

joustavammin asumisen ja työskentelyn myös taajama-alueiden ulkopuolella. 

Kaikkea ei kuitenkaan pysty hoitamaan immateriaalisesti. Siksi säännöllinen 

postinjakelu on edelleen yhtä tärkeä edellytys saaristossa asumiselle kuin toi-

mivat tietoliikenneyhteydet ja sähköverkko. Saaristolaki velvoittaa varmista-

maan peruspalvelut saariston asukkaille ja elinkeinotoiminnalle. 

 

Esimerkiksi Utön jakelureitillä Posti Oy:n työntekijän ei tarvitse lähteä mu-

kaan jakelureitille. Posti Oy:n ja sen alihankkijan autot ajavat m/s Eivorin laut-

tarannan ohi vähintään kolme kertaa vuorokaudessa eikä Utön reitin postin jät-

täminen lauttarannalle Eivorin seuraavalla lähdöllä mukaan vietäväksi kestä 

viittä minuuttia enempää per jakelukerta. 

 

ELY-keskus myöntää hakemuksesta tarpeen mukaan etuajo-oikeuksia saariin 

liikennöiviin lauttoihin. 
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Postin jakeleminen vesiteitse ei ole itsessään riittävä peruste vaikeakulkuisuu-

delle. Saaristossa liikkuminen on vaativaa tosiasiallisesti vain talvella kelirikon 

ja heikkojen jäiden aikana. Suurimman osan vuodesta jakelureitillä ei ole jäätä, 

ja se on helposti kuljettavissa oikealla kulkuvälineellä eli merikelpoisella ve-

neellä. Vain talvikaudella joulukuusta maaliskuuhun keli reitillä voi muuttua 

vaikeakulkuiseksi. Viime vuosina merkittävän osan tästäkin ajasta reitti on ol-

lut veneellä ajettavissa. 

 

Posti Oy:n alihankkijan selvityksen mukaan yhden päivän jakelu vaatii samat 

varusteet kuin viiden päivän jakelu. Kaluston hankinta ja ylläpito muodostavat 

suurimman osan Korpoströmin venereitin kuluista. Alihankkijan arvion mu-

kaan jakelu kerran viikossa maksaa noin 68 prosenttia viiden päivän jakelusta. 

Kustannusarvio 86 päivän jakelusta vuodessa on noin 75 prosenttia viiden päi-

vän jakelusta.  

 

Korpoströmin venereittiä ylläpidetään ainoastaan postireittinä. Päätöksellä 

Korpoströmin reitin asukkaat joutuvat epätasa-arvoiseen tilanteeseen. Yhteys-

aluksilta vaaditaan jakelu vähintään kerran viikossa, mutta ne voivat jakaa pos-

tia muinakin päivinä silloin kun ne muutenkin ajavat saareen. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että moni saa postin useammin kuin kerran viikossa. Korpo-

strömin reitti ajetaan kuitenkin vain kerran viikossa. 

 

 

Martin Scheininin ja asiakumppanien valitus 

Päätös on kumottava. Vaihtoehtoisesti päätöstä on muutettava siten, että y/a 

Islan liikennöimällä Rymättylän yhteysalusreitillä on jatkettava viisipäiväistä 

jakelua. Asiassa on järjestettävä suullinen käsittely, mikäli Liikenne- ja vies-

tintävirasto ei myönnä oikeaksi valittajien kuvausta tosiasiallisesta tilanteesta 

Rymättylän reitin saarilla. 

 

Päätös loukkaa postilain 1 ja 14 §:n vaatimusta postipalvelujen yleispalvelun 

saatavuudesta koko maassa pysyvästi ja tasapuolisin ehdoin. Tämän vuoksi se 

loukkaa myös saaristolakia ja saariston asukkaiden perustuslain 6 §:ssä turvat-

tua oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun. Näyttää siltä, että päätös on annettu 

hallintotoimelle vieraassa tarkoituksessa, kun vaikeakulkuisuuden käsite on 

siinä määritelty tavalla, joka ilman asiallisia perusteluja oikeuttaisi sulkemaan 

juuri Rymättylän reitin viisipäiväisen jakelun ulkopuolelle. 

 

Lain sanamuodon mukaan vaikeakulkuisuus tulee määrittää koskemaan yksit-

täisiä talouksia, ei esimerkiksi saariston osaa taikka tiettyä yhteysalusreittiä.  

 

Rymättylän reittialueella sijaitsevat taloudet eivät ole vaikeakulkuisia. Rymät-

tylän reittialueella yhteysalus liikennöi seitsemänä päivänä viikossa, eikä pos-

tilähetysten kuljettamisesta aiheudu korkeita kustannuksia – käytännössä ei 

lainkaan muita kustannuksia kuin mitä Posti Oy:lle aiheutuu lähetysten toimit-

tamisesta autolla maanteitse yhteysaluksen lähtösatamaan. Nuo vaatimattomat 

kustannukset ovat normaaliin postinjakeluun kuuluvia. 

 

Postilain 18 §:n kannalta ei ole merkitystä sillä, liikennöikö yhteysalus kerran 

päivässä vai useammin. Päätöksessä asetettu lisäehto kahdesta aikataulun mu-

kaisesta pysähdyksestä päivässä perustunee paikkansa pitämättömään oletuk-

seen, että postinjakaja tulisi saareen yhdellä vuorolla, jakaisi siellä postin eri 
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talouksiin ja poistuisi saman päivän aikana toisella yhteysalusvuorolla. Käy-

tännössä posti jaetaan yhteysaluksen miehistön toimesta vakiintuneesti kunkin 

saaren yhteysaluslaiturilla olevaan postikoppiin tai -laatikkoon, josta kukin ta-

lous noutaa sen. Posti Oy:n postinjakaja ei lainkaan astu yhteysalukseen eikä 

käy saarissa. Päätöksen kohtaa rasittaa myös tosiseikkaerehdys yhteysaluksen 

aikatauluun sisältyvien teknisten x- ja y-merkintöjen sisällöstä. Valituksenalai-

sessa päätöksessä on katsottu, ettei näitä x- tai y-vuoroja katsottaisi lain kan-

nalta merkitykselliseksi liikennöinniksi. Tosiasiassa liikenteenharjoittaja koh-

telee postilähetystä tilauksena, jonka perusteella vuoro ajetaan ja kyseisessä 

saaressa pysähdytään. X- ja y-merkinnät ovat puhtaasti informatiivisia osoitta-

essaan saarten asukkaille täsmällisesti, missä tilanteissa on aiheellista olla lii-

kennöitsijään yhteydessä. Kun valituksenalaisessa päätöksessä laissa tarkoite-

tun vaikeakulkuisuuden käsite on liitetty yksityisen liikenteenharjoittajan laati-

man aikataulun luonteeltaan teknisiin x- ja y- merkintöihin, päätös merkitsee 

julkisen vallan delegointia perustuslain 124 §:n vastaisesti yksityiselle, ja vie-

läpä käytännön teknisen toimenpiteen kautta ilman nimenomaisia päätöksiä, 

joissa olisi otettu huomioon vaikutukset kansalaisten kannalta. 

 

Rymättylän reitin kesä- ja talviaikataulujen ero on luonteeltaan tekninen eikä 

tarkoita, että tosiasiallisessa liikennöinnissä olisi merkityksellisiä eroja. Yh-

teysalus liikennöi säännöllisesti myös talvikautena ja käy kaikissa saarissa, 

yleensä vähintään kaksi kertaa päivässä. Laiva ajaa talvikautenakin koko reitin 

noin 80 prosenttina päivistä kahdesti ja 20 prosenttina päivistä kerran. Nämä 

vuorot on ajettu, vaikka tilattua tai muutoin tiedossa olevaa matkustaja- tai ajo-

neuvoliikennettä ei olisi. Postia liikennöitsijä kohtelee tilauksena, eli postilähe-

tys itsessään laukaisee tarpeen x- tai y-merkinnän mukaiselle vuorolle, joka 

siis ajetaan. Ainoa poikkeus postin päivittäiselle jakamiselle olisi, jos postilä-

hetys saapuu laivalle sellaisena kellonaikana, että samana päivänä on jo käyty 

kyseisessä saaressa. Jos kyseisenä päivänä ei ole muuta tarvetta käydä uudel-

leen saaressa, postilähetyksen toimittaminen saattaa jäädä seuraavaan päivään. 

Liikenteenharjoittaja ei ole perinyt Posti Oy:ltä maksua postilähetysten kuljet-

tamisesta, vaan on hoitanut postin jakelun osana omaa pyrkimystään tarjota 

hyvää palvelua saarten asukkaille. Siltä osin kuin Liikenne- ja viestintäviraston 

päätöksessä mainittu ja aiemmin eduskunnalle esitetty tieto satojen eurojen 

kustannuksesta lähetystä kohti on ollut perusteena nyt tehdylle päätökselle siir-

tyä kerran viikossa tapahtuvaan jakeluun Rymättylän reitillä, tuo tieto on joko 

ollut kokonaisuudessaan perätön taikka sitä on virheellisesti käytetty sellaisen 

ratkaisun perustana, johon se ei lainkaan sovellu. Hallituksen esityksessä arvio 

200–500 euron kustannuksista koski vain saaria, joihin ei lainkaan kulje yh-

teysalusta. Rymättylän reitin saariin kulkee säännöllisesti yhteysalus seitse-

mänä päivänä viikossa. Liikennöitsijän hoitamasta jakelusta kussakin saaressa 

olevaan postikoppiin tai -laatikkoon ei koidu Posti Oy:lle kustannuksia. Posti 

Oy ei ole järjestänyt yhteysalusliikennettä täydentäviä jakelupalveluja ky-

seessä oleviin saariin. 

 

 

Asian käsittely ja selvittäminen 

 

Hallinto-oikeus on pyytänyt Scheininiä asiakumppaneineen täydentämään va-

litustaan ilmoittamalla, millä perusteella valittajat katsovat, että heillä on vali-

tusoikeus. Scheinin asiakumppaneineen on muun ohella ilmoittanut, että jokai-

sella valittajalla on talous ja postiosoite yhdessä seuraavista Rymättylän reitin 

saarista: Ruotsalainen, Pakinainen tai Korvenmaa. 
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Liikenne- ja viestintävirasto on antanut lausunnon päätöksen täytäntöönpanon 

keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta. 

 

Posti Oy on antanut selityksen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä kos-

kevasta vaatimuksesta. 

 

Hallinto-oikeus on 13.2.2020 antamallaan välipäätöksellä jättänyt tutkimatta 

Captium Security & Defence Oy:n, Captium Havstjärna Ab:n ja Captium Oy:n 

vaatimuksen Posti Oy:n päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä sekä hy-

lännyt yhtiöiden valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä 

koskevan hakemuksen. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto on antanut lausunnon. 

 

Posti Oy on antanut selityksen muiden valittajien valituksista. 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 

hallinto-oikeuden pyynnöstä antanut selvitystä muun ohella siitä, onko ELY-

keskus kieltänyt yhteysaluksia pysähtymästä vain postin toimittamiseksi, jos 

saareen poiketaan vain tarvittaessa eikä muuta tarvetta liikennöintiin ole. 

 

Valittajille on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Scheinin asiakump-

paneineen, Captium Security & Defence Oy, Captium Havstjärna Ab ja Cap-

tium Oy sekä Posti Oy ovat antaneet vastaselitykset. 

 

Valittajille on annettu toistensa valituskirjelmät tiedoksi ja varattu tilaisuus an-

taa niistä vastineensa. Vuori ja Scheinin asiakumppaneineen ovat antaneet vas-

tineet, jotka on annettu muille valittajille tiedoksi. Scheinin on vastineessaan 

ilmoittanut luopuvansa suullisen käsittelyn vaatimuksesta. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto on toimittanut hallinto-oikeudelle lisäselvityksenä 

Postin Oy:n vuosivalvontavastaukset vuosilta 2019 ja 2020 sekä luettelot niistä 

talouksista, joiden osalta viisipäiväisestä jakelusta on tosiasiallisesti poikettu 

vuosina 2019 ja 2020. Lisäselvityksestä on ilmoitettu valittajille. 

 

Hallinto-oikeus on pyytänyt Captium Security & Defence Oy:tä, Captium 

Havstjärna Ab:tä ja Captium Oy:tä täydentämään valitustaan ilmoittamalla, 

millä perusteella ne katsovat, että niillä on valitusoikeus, ja onko niille jaettu 

yleispalveluun kuuluvaa postia Fagerholmin saareen. Yhtiöille on ilmoitettu, 

että valitus voidaan jättää tutkimatta, jos täydennystä ei toimiteta määräpäi-

vään mennessä. Yhtiöt eivät ole antaneet pyydettyä täydennystä. 

 

Korpoströmin venereitin postiveneen kuljettaja on omasta aloitteestaan antanut 

hallinto-oikeudelle selvityksen venereitin varrella sijaitsevien talouksien luku-

määrästä. Selvitys on annettu tiedoksi Posti Oy:lle, Eskolle, Isakssonille, Vir-

ralle, Vuorelle sekä Captium Security & Defence Oy:lle, Captium Havstjärna 

Ab:lle ja Captium Oy:lle. 

 

Vuorelle on hänen pyynnöstään lähetetty Liikenne- ja viestintäviraston hal-

linto-oikeudelle toimittama lisäselvitys.  
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Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus ei tutki Captium Security & Defence Oy:n, Captium 

Havstjärna Ab:n ja Captium Oy:n valitusta. 

 

Hallinto-oikeus ei tutki Eskon, Isakssonin, Virran, Vuoren sekä Scheininin ja 

asiakumppaneiden valituksia niiltä osin kuin ne koskevat muuta kuin kunkin 

valittajan omaa taloutta.  

 

Hallinto-oikeus hylkää Posti Oy:n valituksen. 

 

Hallinto-oikeus kumoaa Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen Korpoströ-

min venereitin varrella olevien Hummelholmissa, Lohmissa, Lohmin Skut-

grundissa ja Ängsössä sijaitsevien valittajien talouksien osalta sekä Rymätty-

län yhteysalusreitin varrella olevien Korvenmaan, Pakinaisen ja Ruotsalaisen 

saarissa sijaitsevien valittajien talouksien osalta ja palauttaa asian virastolle 

näiltä osin uudelleen käsiteltäväksi. 

 

 

Ratkaisun perustelut 

 

Tutkimatta jättämiset 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa 

valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto on valituksenalaisella päätöksellään postilain 

18 §:n 2 momentin nojalla antanut ratkaisun siitä, mitkä yleispalvelun tarjoajan 

ilmoittamista talouksista kuuluvat lain 17 §:ssä säädetystä keräily- ja jakeluti-

heydestä tehtävän poikkeuksen piiriin. 

 

Captium Security & Defence Oy, Captium Havstjärna Ab ja Captium Oy ovat 

valituksessaan ilmoittaneet, että niiden henkilökuntaa on Fagerholmin saarella 

ympärivuotisesti joka viikko. Fagerholm on yhtiöiden pääasiallinen toimipiste. 

Captium Oy omistaa saaren, ja se harjoittaa siellä Captium Havstjärna Ab:n 

kanssa majoitus- ja ravintolatoimintaa. Yhteisörekisteritietojen mukaan yhtiöi-

den postiosoite on postilokero-osoite Helsingissä. Posti Oy:n hallinto-oikeu-

delle 31.1.2020 täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta an-

taman selityksen mukaan Fagerholmin saarella ei Posti Oy:n osoiterekisterissä 

ole yhtään postinsaajaa, joka olisi ilmoittanut sen vakituiseksi osoitteekseen, ja 

postinjakelu yhtiöille toimii Helsingissä olevaan osoitteeseen päivittäin. Hal-

linto-oikeus toteaa, että yhtiöt eivät ole niille annetusta tilaisuudesta huoli-

matta esittäneet selvitystä siitä, millä perusteella ne katsovat, että niillä on vali-

tusoikeus asiassa, eivätkä ne ole antaneet selvitystä siitä, onko niille jaettu 

yleispalveluun kuuluvaa postia Fagerholmin saareen. Edellä sanottu huomioon 

ottaen hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalainen päätös ei vaikuta välittö-

mästi yhtiöiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Näin ollen yhtiöiden vali-

tus on jätettävä tutkimatta. 

 

Valituksenalaisesta päätöksestä seuraa, että keräily- ja jakelutiheydestä tehtä-

vän poikkeuksen piiriin kuuluvat muun ohella tässä asiassa yleispalvelun käyt-

täjän ominaisuudessa valittavien luonnollisten henkilöiden taloudet. Päätös 
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vaikuttaa siksi välittömästi näiden henkilöiden etuun ja oikeuteen. Päätös vai-

kuttaa kuitenkin välittömästi näiden valittajien etuun ja oikeuteen vain kunkin 

valittajan omaa taloutta koskevalta osalta. Kullakin valittajalla on siten oikeus 

valittaa päätöksestä vain omaa talouttaan koskevalta osalta. Eskon, Isakssonin, 

Virran, Vuoren sekä Scheininin ja asiakumppaneiden valitukset on muilta osin 

jätettävä tutkimatta. 

 

Asiaratkaisut 

Sovellettavat säännökset 

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 

riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaise-

miseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 

 

Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaise-

mista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä 

sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkai-

suun. 

 

Suomen perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia 

lain edessä. 

 

Postilain 1 §:n 1 momentin nojalla postilain tarkoituksena on turvata postipal-

veluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko 

maassa. 

 

Postilain 14 §:n 1 momentin mukaan koko maassa on oltava pysyvästi tarjolla 

postipalvelujen yleispalvelu, joka on saatavilla tasapuolisin ehdoin. 

 

Postilain 17 §:n 1 momentin mukaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset 

on keräiltävä ja jaettava viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun otta-

matta. Pykälän 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa säädetystä keräily- ja 

jakeluvelvollisuudesta voidaan poiketa, jos postin keräily tai jakaminen estyy 

syystä, joka johtuu postinsaajasta, laista, liikenteen keskeytyksestä tai muusta 

vastaavasta ylivoimaisesta esteestä ja jota postin jakelussa ei ole voitu ottaa 

huomioon. 

 

Postilain 18 §:n 1 momentin mukaan yleispalvelun tarjoajalla on oikeus poi-

keta 17 §:ssä säädetystä keräily- ja jakelutiheydestä, jos kyseessä on vaikea-

kulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous. Näiden talouksien 

17 §:ssä tarkoitettu keräily ja jakelu on tehtävä vähintään kerran viikossa. 

Poikkeuksen piirissä saa olla koko maassa yhteensä enintään 1 000 taloutta. 

Pykälän 2 momentin mukaan yleispalvelun tarjoajan on vuosittain toimitettava 

Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys 1 momentissa tarkoitettujen talouksien 

lukumäärästä ja sijainnista. Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaessa rat-

kaistava, mitkä taloudet kuuluvat keräily- ja jakelutiheydestä tehdyn poikkeuk-

sen piiriin. 

 

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun pa-

rantamista koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 97/67/EY (postidirektiivi) johdanto-osan 11 kappaleen 

mukaan on erityisen tärkeää taata yhteisön tasolla postin yleispalvelu, joka kä-
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sittää kaikissa jäsenvaltioissa kaikkien käyttäjien saatavilla olevien kohtuuhin-

taisten, tietyn laatuisten palvelujen vähimmäisvalikoiman, riippumatta siitä, 

missä kohdin yhteisön aluetta käyttäjät ovat maantieteellisesti. 

 

Direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoi-

den täysimääräisen toteuttamisen osalta annetun Euroopan parlamentin ja neu-

voston direktiivin 2008/6/EY johdanto-osan 21 kappaleen mukaan yleispalvelu 

turvaa periaatteessa yhden keräilyn ja yhden jakelun kaikkien luonnollisten 

henkilöiden tai oikeushenkilöiden talouksiin tai toimitiloihin jokaisena arkipäi-

vänä myös syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla.  

 

Postidirektiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, sellaisena kuin se 

on muutettuna direktiivillä 2008/6/EY, mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä siitä huolehtimiseksi, että yleispalvelu on taattu vähintään viitenä 

työpäivänä viikossa, paitsi poikkeuksellisiksi katsotuissa tilanteissa tai maan-

tieteellisissä olosuhteissa, ja että yleispalvelu kattaa vähintään: 

– yhden keräilyn,  

– yhden jakelun jokaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle perille-

kantona tai poikkeuksellisesti kansallisen sääntelyviranomaisen harkintansa 

mukaan määrittelemin ehdoin yhden jakelun asianmukaisesti asennettuihin 

laitteisiin. 

 

Aikaisempi oikeustila 

Postilain 14.9.2017 asti voimassa olleen 18 §:n (415/2011) 1 momentin mu-

kaan yleispalvelun tarjoajalla oli oikeus poiketa 17 §:ssä säädetystä keräily- ja 

jakelutiheydestä, kun kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alu-

eella sijaitseva talous, joka ei sijaitse ympärivuotisesti liikennöitävän tien var-

rella mukaan lukien maantielauttojen ja vähintään viitenä päivänä viikossa kul-

kevien yhteysalusten avulla liikennöitävät reitit. Pykälän 2 momentin mukaan 

yleispalvelun tarjoajan on vuosittain toimitettava Viestintävirastolle selvitys 

1 momentissa tarkoitettujen talouksien lukumäärästä ja sijainnista. Poikkeuk-

sen piirissä voi olla koko maassa enintään 300 taloutta. Viestintäviraston on 

tarvittaessa ratkaistava, mitkä taloudet kuuluvat keräily- ja jakelutiheydestä 

tehdyn poikkeuksen piiriin. Pykälän 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa 

tarkoitettujen talouksien kirjelähetysten keräily ja jakelu on tehtävä vähintään 

kerran viikossa. 

 

Korkein hallinto-oikeus katsoi sanotun 18 §:n (415/2011) 1 momentin sovelta-

mista koskevassa vuosikirjapäätöksessään KHO 2016:43, että saari, jossa yh-

teysalukset poikkesivat aikataulun mukaan kuutena päivänä viikossa vain tar-

vittaessa tai tilauksesta, ja jonne kelirikkoaikana liikennöi ilmatyynyalus, si-

jaitsi vähintään viitenä päivänä viikossa kulkevien yhteysalusten avulla liiken-

nöitävän reitin varrella. Merkitystä ei ollut sillä, että ELY-keskus oli ilmoitta-

nut yhteysaluksille, ettei näiden tullut käydä saaressa pelkästään postinjakelun 

vuoksi, ellei liikennöinti johtunut muustakin kuljetustarpeesta. Korkein hal-

linto-oikeus katsoi edelleen, että tuolloin voimassa olleen 18 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu poikkeus viisipäiväisestä jakelusta ei voinut perustua keräilystä ja 

jakelusta yleispalvelun tarjoajalle aiheutuviin kustannuksiin. 

 

Voimassa olevien säännösten esityöt 

Postilain 18 § saatettiin asiasisältönsä osalta nyt voimassa olevaan muotoonsa 

lainmuutoksella 614/2017. Lainmuutokseen johtaneen hallituksen esityksen 

(HE 272/2016 vp) taloudellisia vaikutuksia koskevassa jaksossa todetaan koti-

talouksien asemaan kohdistuvien vaikutusten osalta muun muassa, että esitetty 
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muutos mahdollistaisi joustavamman yleispalvelun tarjoamisen sekä poistaisi 

kohtuuttoman vaatimuksen jakaa yleispalvelulähetyksiä esimerkiksi saariin, 

joihin ei ole ympärivuotista tie- tai muuta yhteyttä postinsaajan luo (s. 49). 

Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten osalta todetaan, että esityksen mukaiset 

joustot keräily- ja jakelutiheyteen poikkeustapauksissa alentaisivat jakelu- ja 

keräilykustannuksia, kun kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-

alueella sijaitseva talous. Jakelukustannukset voivat tällaisilla alueilla nousta 

yhden yleispalvelulähetyksen osalta noin 200–500 euroon. Esitetyt muutokset 

mahdollistavat siis huomattavat kustannussäästöt yleispalvelukirjeitä nyt ja 

tulevaisuudessa toimittaville yrityksille (s. 53). 

 

Hallituksen esityksen 18 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa 

(s. 67–68) on todettu seuraavaa: Lain 18 §:n 1 momenttia esitetään muutetta-

vaksi siten, että yleispalvelun tarjoajalla on oikeus poiketa 17 §:ssä säädetystä 

keräily- ja jakelutiheydestä, jos kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erä-

maa-alueella sijaitseva talous. Näiden talouksien 17 §:ssä tarkoitettu keräily ja 

jakelu on tehtävä vähintään kerran viikossa. Poikkeuksen piirissä saa olla koko 

maassa yhteensä enintään 1 000 taloutta. Poikkeustalouksien määrää ehdote-

taan korotettavaksi nykyisestä 300:sta tuhanteen kotitalouteen. Tällä hetkellä 

300 talouden rajoitus sekä viittaus ympärivuotisesti liikennöitäviin tieyhteyk-

siin rajoittaa poikkeusmahdollisuutta, minkä seurauksena poikkeustalouksia on 

ollut vuosittain selvästi alle 200. Esityksen 1 momentista ehdotetaan siis pois-

tettavaksi viittaus ympärivuotisesti liikennöitäviin teihin mukaan lukien maan-

tielautat ja vähintään viitenä päivänä viikossa kulkevien yhteysalusten avulla 

liikennöitäviin reitteihin. Samalla 1 momenttiin esitetään lisättäväksi maininta 

siitä, että poikkeustalouksiin on järjestettävä 17 §:n mukainen keräily ja jakelu 

vähintään kerran viikossa. Yllä esitetty viittaus ehdotetaan poistettavaksi, 

koska liikennepalvelut muuttuvat ja uudistuvat kysynnän mukaan, joten viit-

taus maantielauttoihin ja yhteysaluksiin ei ole enää tarkoituksenmukainen. Yh-

teysalukset eivät myöskään pysähdy eri saarissa toimittaakseen perille vain 

yleispalvelukirjeitä. Esitetty säännös mahdollistaa joustoa vaikeakulkuisten 

saaristo- ja erämaa-alueiden yleispalvelukirjeiden keräilyyn ja jakeluun, kun 

yleispalvelun tarjoaja voi määritellä ne taloudet, joihin lähetykset toimitetaan 

kerran viikossa. Kuitenkin yleispalvelun tarjoajan on 18 §:n 2 momentin mu-

kaisesti toimitettava Viestintävirastolle selvitys poikkeustalouksien lukumää-

rästä ja sijainnista kuten nykyisinkin. Säännös ei estä sitä, että poikkeusalueilla 

sijaitseviin talouksiin jaettaisiin yleispalvelulähetyksiä useammin kuin kerran 

viikossa etenkin, jos esimerkiksi yhteysalus pysähtyy joka tapauksessa tällai-

sissa saarissa useammin kuin kerran viikossa. Lakia täsmennetään 18 §:n 

osalta, koska jakelukustannukset yhden yleispalvelulähetyksen osalta nousevat 

noin 200–500 euroon tilanteessa, jossa tiettyyn saareen ei kulje yhteysalusta ja 

yleispalvelun tarjoajan tulee järjestää jakelu tiettyyn poikkeustalouteen vain 

yleispalvelukirjeen jakamiseksi. 

 

Perustuslakivaliokunta on edellä mainitun hallituksen esityksen johdosta anta-

massaan lausunnossa (PeVL 7/2017 vp) todennut 18 §:n osalta seuraavaa: La-

kiehdotuksen 18 §:n mukaan yleispalvelun tarjoajalla on oikeus poiketa 

17 §:ssä säädetystä keräily- ja jakelutiheydestä, jos kyseessä on vaikeakulkui-

sella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous. Näiden talouksien 17 §:ssä 

tarkoitettu keräily ja jakelu on tehtävä vähintään kerran viikossa. Poikkeuksen 

piirissä saa olla koko maassa yhteensä enintään 1 000 taloutta. Hallituksen esi-

tyksen perusteluissa viitataan siihen, että tällaisessa tilanteessa yksittäisen 

yleispalvelulähetyksen jakelukustannukset voivat nousta hyvin korkeiksi (HE 

s. 68). Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotetulle poikkeukselle on esitetty 
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hyväksyttävät perusteet, eikä se esityksen mukaisella tavalla tarkoin säännel-

tynä muodostu perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ongel-

malliseksi, kun otetaan huomioon, että tällaisessakin tapauksessa laki varmis-

taisi viikoittaisen yleispalvelulähetysten jakelun. 

 

Asiassa saatu selvitys 

Posti Oy on 30.4.2019 päivätyllä julkisella tiedotteella ilmoittanut muutoksesta 

saariston postinjakelussa. Tiedotteen mukaan Posti Oy jakaa postia 3.6.2019 

alkaen kerran viikossa, pääsääntöisesti perjantaisin, yhteysalusreittien varrella 

oleville saarille ja erikseen mainituille postinumeroalueille. Posti Oy on 22.5. 

ja 14.6.2019 päivätyissä selvityksissä Liikenne- ja viestintävirastolle tarkenta-

nut muutoksen piirissä olevia postinumeroalueita ja postinumeroalueilla ole-

vien kotitalouksien lukumääriä. Posti Oy:n 14.6.2019 päivätyn selvityksen mu-

kaan kesäkuun suunniteltujen jakelumuutosten jälkeen Suomessa olisi yh-

teensä 699 kotitaloutta poikkeavan jakelun piirissä. Posti Oy on toteuttanut 

postilain 18 §:n mukaisen poikkeavan jakelun erikseen mainituilla postinume-

roalueilla oleviin ja yhteysalusliikenteen varassa oleviin saariin siten, että pos-

tilähetykset toimitetaan lauttarantaan viidesti viikossa arkipäivisin. Yhteys-

aluksen henkilökunta noutaa postilähetykset rannasta ja toimittaa ne saarille 

jakeluun seuraavin ehdoin: saareen tilatun henkilökuljetuksen yhteydessä, ai-

kataulun mukaisen saaressa poikkeamisen yhteydessä tai ELY-keskuksen ti-

laamana vähintään kerran viikossa. Posti Oy on toisin sanoen maaliskuussa 

irtisanonut tilaamansa ylimääräiset yhteysalusten poikkeamiset saarissa. ELY-

keskuksen tilaama yhteysalusliikennöinti on määritelty siten, että saarissa ei 

poiketa, jos sinne ei ole henkilö- tai rahtiliikennettä. Posti Oy:llä ei ole tietoa 

siitä, kuinka monena päivänä jakelu saariin näillä alueilla käytännössä toteu-

tuu, sillä jakelu perustuu yhteysaluksen toteutuneeseen liikennöintiin. Jakelua 

tapahtuu mahdollisesti useampana päivänä viikossa ja jopa viitenä päivänä vii-

kossa, mutta aina kuitenkin vähintään kerran viikossa. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto on varannut niille yksityishenkilöille ja muille ta-

hoille, jotka ovat olleet virastoon yhteydessä, sekä jakelumuutoksen kohteena 

oleville kunnille mahdollisuuden lausua Posti Oy:n suunnittelemista jakelu-

muutoksista. Lausumaa on 12.7.2019 lähetetyllä lausuntopyynnöllä pyydetty 

Paraisten kaupungilta, Naantalin kaupungilta, Kemiönsaaren kunnalta, Saaris-

tolautakunnalta, Varsinais-Suomen maakuntahallitukselta, Iniön osavuosiasuk-

kailta, Martin Scheininiltä, Peter Mustelinilta ja Posti Oy:ltä. Naantalin kau-

pungin antaman lausunnon mukaan Naantalin yhteysalusreittien varrella ole-

viin saariin Rymättylässä ja Velkualla on päivittäinen liikenne. Liikennöitsi-

jälle ei makseta korvausta postin kuljetuksesta. Posti Oy:lle ei tule ylimääräistä 

kustannusta näiden saarien postinkuljetuksesta. 

 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluiden mukaan virasto on ottanut huomi-

oon vaikeakulkuisuutta arvioidessaan muun muassa lauttojen liikennöintitihey-

den ja sen, kuinka monen lauttayhteyden päässä saari on. Postinjakelutavassa 

on eroja saarten välillä. Päätöksessä on todettu, että Posti Oy:n mukaan osaan 

saarista postinjakaja menee lautan mukana jakamaan postin. Osaan saarista 

postilähetykset puolestaan toimitetaan lauttarantaan, josta aluksen henkilö-

kunta noutaa postilähetykset ja toimittaa ne saariin. Päätöksen mukaan saaria, 

joihin on aikataulutettu lauttayhteys vähintään kaksi kertaa arkipäivässä ym-

päri vuoden, ei voida pitää vaikeakulkuisina. Näihin saariin yleispalvelukirjeet 

on jaettava viitenä arkipäivänä viikossa. Aikataulutetuksi vuoroksi ei katsota 

erikseen tilattavia pysähdyksiä tai tarvittaessa poikettavia pysähdyksiä. Saaria, 

joihin aikataulutettuja lauttayhteyksiä on kerran arkipäivässä tai harvemmin, 
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voidaan lähtökohtaisesti pitää vaikeakulkuisina. Näissä saarissa sijaitsevien 

talouksien yleispalvelukirjeiden keräily ja jakelu on tehtävä vähintään kerran 

viikossa. Tällaisissa saarissa sijaitsevat taloudet kuuluisivat poikkeuksen pii-

riin. Päätös ei estä sitä, ettei näille poikkeusalueille voitaisi jakaa yleispalvelu-

kirjeitä useammin kuin kerran viikossa. Myös sellaiset saaret, joihin ei ole 

lainkaan aikataulutettua yhteyttä, voidaan katsoa olevan vaikeakulkuisia. Myös 

saaret, joihin on vain yksi aikataulutettu pysähdys arkipäivässä ovat vaikeakul-

kuisia. Tällaisilla saarilla postinjakaja ei välttämättä ehdi hoitaa jakelua lautan 

ollessa laiturissa, jolloin jakaja ei pääse saarelta pois saman päivän aikana. 

 

Virasto on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa todennut muun ohella, 

että taloudellinen kustannus tai sen suuruus ei itsessään tee alueesta vaikeakul-

kuista postilain 18 §:n tarkoittamalla tavalla. Vaikeakulkuisuutta määriteltä-

essä on tarkoituksenmukaista käsitellä samalla saarella sijaitsevia kotitalouksia 

yhtenä kokonaisuutena, sillä kotitaloudet sijaitsevat tosiasiallisesti samojen 

aikataulutettujen lauttayhteyksien tai tilauksesta poikkeavien yhteysalusreittien 

päässä taikka varrella. Vaikeakulkuisuutta määriteltäessä voidaan huomioida 

ainoastaan käytettävissä olevat kulkuyhteydet. Nyt kyseessä olevalla alueella 

sijaitsevat saaret eivät ole mahdollista kelirikkoaikaa lukuun ottamatta erityi-

sen vaikeakulkuisia esimerkiksi venereitin osalta, jolloin arvioinnissa on pai-

notettu enemmän saarten saavutettavuutta lauttayhteyksien myötä. 

 

Posti Oy on hallinto-oikeudelle antamassaan selityksessä todennut muun 

ohella, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemän linjauksen mukaan 

yhteysalukset eivät saa toimittaa pelkkää postia, jos kyseiseen saareen poike-

taan vain tarvittaessa eikä muuta tarvetta liikennöintiin ole. ELY-keskus 

muutti yhteysalusten liikennöintiä koskevat sopimukset sellaisiksi, että postilä-

hetysten kuljettaminen kuului sopimuksen piiriin vain muun henkilö- ja tavara-

kuljetuksen yhteydessä. Postilähetysten kuljettamiseen sitouduttiin vain kerran 

viikossa. Tämän jälkeen postilähetyksiä ei välitetty saariin, jos aikataulussa oli 

merkitty pysähdys vain tarvittaessa (x) tai tilauksesta (y) eikä muuta kuljetus-

tarvetta ollut. ELY-keskuksen muuttuneen kannan sekä korkeimman hallinto-

oikeuden ratkaisun (KHO 2016:43) jälkeen Posti Oy joutui maksamaan reittien 

liikennöijille postilähetysten ottamisesta aluksen kyytiin ja niiden jakamisesta 

saariin, jos muuta tilausta tai liikennöintitarvetta ei ollut.  

 

Selityksen mukaan Posti Oy toimittaa saaristossa jaettavat lähetykset yhteys-

aluksille arkipäivinä päivittäin. Näin toimitaan myös Korpoströmin ja Rymät-

tylän reiteillä. Mikäli yhteysalus tai vene käy saaressa esimerkiksi asukkaan 

tilauksesta, postilähetykset viedään sovitusti samalla. Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen sopimusten takaama liikennöinti postinjakelun kannalta on, että 

alukset ja veneet käyvät kuitenkin vähintään kerran viikossa joka tapauksessa 

jakamassa postilähetykset kaikkiin alueen saariin. Jakelupäiväksi on sovittu 

perjantai. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hallinto-oikeudelle antamassaan selvityk-

sessä todennut muun ohella, että postia on kuljetettu ELY-keskuksen hallin-

noimilla yhteysalusreiteillä liikenteen piirissä oleviin saariin arkipäivisin mui-

den kuljetusten yhteydessä, kuitenkin vähintään 1–2 kertaa viikossa. Periaate 

on kirjattuna joko palvelutasovaatimuksiin tai palvelukuvaukseen. Posti kulje-

tetaan yhteysalusreitin varrella oleviin saariin normaalin liikenneaikataulun ja 

-käyntien puitteissa. Mikäli liikennepaikalle ei ole tilattu käyntejä, toimitetaan 

posti yhteysaluslaiturin läheisyydessä olevaan laatikkoon kuitenkin vähintään 

kerran viikossa. Muilla kuljetuksilla tarkoitetaan matkustajien, ajoneuvojen tai 
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tavaroiden kuljetuksia. Mikäli yhteysaluksella ei ole aikataulun mukaisella 

vuorolla saariin muuta kuljetustarvetta, sitä ei ajeta pelkän postin takia, vaan 

posti jaetaan seuraavan toteutuvan vuoron yhteydessä, kuitenkin vähintään 

kerran viikossa. Mikäli yhteysaluksen aikataulussa on mainittu kellonaika lii-

kennepaikan kohdalla, vuoro ajetaan aina ja posti jaetaan. Mikäli aikataulussa 

liikennepaikan kohdalla on x, liikennepaikkaan poiketaan tarvittaessa kyseessä 

olevalla aikataulun mukaisella vuorolla. Mikäli aikataulussa liikennepaikan 

kohdalla on y, liikennepaikkaan poiketaan ainoastaan ennakkoon, useimmiten 

edellisenä päivänä, tehtävän tilauksen perusteella. X- ja y-vuorojen toteutu-

mista ei voida ennakolta arvioida. Pelkän postin kuljettaminen ei ole riittävä 

peruste x- tai y-vuorojen ajamiselle. Liikennöinnin periaatteet, kuten se, mitkä 

vuorot ajetaan aina ja mitkä vuorot tilauksesta (x- ja y-vuorot), on palvelun 

tilaajan eli ELY-keskuksen päätettävissä. Selvityksen liitteenä olevan Liiken-

neviraston ja Posti Oy:n välisestä postinjakelun järjestämistä yhteysalusrei-

teillä koskevasta neuvottelusta 12.9.2016 laaditun muistion mukaan yhteys-

alusreiteillä Posti Oy maksaisi ylimääräisistä ajoista aiheutuvat kustannukset 

laskun perusteella. Ylimääräisillä ajoilla tarkoitetaan poikkeamista laituriin 

useammin kuin liikennöitsijän sopimuksessa sovittu 1–2 kertaa viikossa, kun 

ainoa kuljetustarve kyseiseen laituriin on Posti Oy:n perusjakelun lähetysten 

toimittaminen. Muistiossa on mainittu poikkeamisen kustannukset silloisten 

yhteysalussopimusten mukaan.  

 

Edelleen ELY-keskuksen antaman selvityksen mukaan maantielauttaliikenne 

ja yhteysalusliikenne on tärkeää pitää erillään, koska ne ovat luonteeltaan hy-

vin erilaisia. Maantielautta väylineen on osa maantietä ja tieverkkoa. Maantie-

lauttaliikenteessä lautta tai lossi kulkee kahden pisteen väliä, joko aikataululla 

tai ilman aikataulua. Vuoroja on aina enemmän kuin kaksi vuorokaudessa. 

Käytännössä puhutaan kymmenistä vuoroista vuorokaudessa. Yhteysalukset 

palvelevat isompia saaristoalueita ja niiden reittien varrella voi olla jopa kym-

menen saarta, joissa pysähdytään 1–10 kertaa päivässä tai jopa harvemmin. 

ELY-keskuksen tiedossa ei ole, että yhdelläkään yhteysalusreitillä postinjakaja 

olisi itse tullut aluksen kyytiin ja jakanut postin reitin saariin. ELY-keskuksen 

tietojen mukaan Posti Oy:n työntekijä on toimittanut reittialueen saariin osoite-

tun postin yhteysaluksen miehistölle tai lähtösataman postilaatikkoon. Alus on 

oman aikataulunsa puitteissa jakanut postin saarissa oleviin postilaatikoihin tai 

antanut sen kyydissä olleen matkustajan jaettavaksi saaressa. 

 

Asiakirjoissa olevien reittiaikataulujen mukaan Rymättylän reitillä y/a Isla 

poikkeaa 6.5.–29.9.2019 Ruotsalaisessa ja Pakinaisessa vähintään kaksi kertaa 

päivässä arkipäivisin ja Korvenmaassa vain tarvittaessa ja tilauksesta (x- ja y-

vuorot) vähintään kolme kertaa päivässä arkipäivisin. Alus poikkeaa 

30.9.2019–3.5.2020 Ruotsalaisessa, Pakinaisessa ja Korvenmaassa vain tarvit-

taessa tai tilauksesta vähintään kolme kertaa päivässä arkipäivisin. Velkualle 

(Velkuanmaalle ja Palvaan) lossiyhteyksiä on noin 40 vuorokaudessa. Lossit 

liikennöivät arkisin aikataulun mukaisesti päiväsaikaan noin puolen tunnin vä-

lein Teersalosta Palvaan ja Palvasta Velkuanmaalle. Iniöön yhteysalus liiken-

nöi Kustavista kahdeksan kertaa vuorokaudessa. Lauttayhteys Svartnäsistä 

Högsåraan liikennöi 11 kertaa vuorokaudessa.  
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Oikeudellinen arviointi 

 

Valitusten arvioinnin yhteiset lähtökohdat 

Postilain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun 

saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. Lain 18 §:ssä säädetty mahdolli-

suus poiketa tavanomaisesta keräily- ja jakelutiheydestä on alun perin tarkoi-

tettu soveltamisalaltaan suppeaksi poikkeukseksi pääsääntönä olevasta viisi-

päiväisestä keräily- ja jakelutiheydestä (KHO 2016:43). Lainmuutoksella 

614/2017 ei ole muutettu tätä lähtökohtaa. 

 

Postilain 18 §:n 1 momentti (415/2011) alkuperäisessä muodossaan ei sallinut 

poikkeamista viiden päivän keräily- ja jakelutiheydestä sellaisen talouden koh-

dalla, joka oli yhteysalusreitin varrella ja jossa yhteysalus kävi viitenä viikon-

päivänä viikossa vain tarvittaessa tai tilauksesta postin kuljettamisesta aiheutu-

neista kustannuksista riippumatta. 

 

Nyt voimassa olevan sanamuotonsa perusteella viisipäiväisestä keräily- ja ja-

kelutiheydestä voidaan poiketa, jos kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai 

erämaa-alueella sijaitseva talous. Poikkeustalouksien enimmäislukumäärää on 

korotettu 1 000 talouteen, kun poikkeustalouksia sai aiemmin olla enintään 

300. 

 

Hallinto-oikeus katsoo edellä selostetut lainmuutoksen esityöt huomioon ot-

taen, että lainmuutoksen tarkoituksena on muun ohella ollut sen mahdollista-

minen, että vaikeakulkuisina voitaisiin aiemmasta poiketen pitää tietyin edelly-

tyksin myös sellaisia talouksia, joihin pääsee vuoden ympäri viitenä päivänä 

viikossa vain tarvittaessa tai tilauksesta liikennöivällä yhteysaluksella. Lain-

muutoksen vaikuttimena on tältä osin ollut se, että keräilystä ja jakelusta on 

tietyissä olosuhteissa esitetty voivan aiheutua kohtuuttomia kustannuksia. Tä-

hän nähden hallinto-oikeus katsoo, että vaikeakulkuisuuden arvioinnissa voi-

daan nyt voimassa olevan lainkohdan nojalla aiemmasta poiketen ottaa huomi-

oon myös keräilystä ja jakelusta mahdollisesti aiheutuvat poikkeukselliset ja 

kohtuuttomat kustannukset. Keräilystä ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia ei 

kuitenkaan ole laissa säädetty keräily- ja jakelutiheydestä poikkeamisen edel-

lytykseksi, eikä laissa liioin ole luovuttu vaikeakulkuisuuden edellytyksestä. 

Postidirektiivin 3 artiklan 3 kohdasta seuraa, että poikkeaminen tavanomai-

sesta jakelutiheydestä on mahdollista vain poikkeuksellisissa tilanteissa ja 

maantieteellisissä olosuhteissa. Näin ollen poikkeamista viisipäiväisestä ke-

räily- ja jakelutiheydestä ei voida perustella yksinomaan keräilystä ja jakelusta 

aiheutuvilla kustannuksilla. 

 

Edellä sanotusta seuraa, että vaikka vaikeakulkuisuuden arvioinnissa voidaan 

ottaa huomioon keräilystä ja jakelusta mahdollisesti aiheutuvat poikkeukselli-

set ja kohtuuttomat kustannukset, arvioinnin lähtökohtana on edelleen oltava 

talouden saavutettavuus yleisiä tieyhteyksiä, mukaan lukien maantielauttojen 

reitit, sekä yhteysalusten reittejä käyttäen.  

 

Arviointi Posti Oy:n valituksen osalta  

Iniöön, Velkuaan (Palvaan ja Velkuanmaalle) ja Högsåraan kulkee vuoden 

ympäri useita maantielauttavuoroja päivässä, ja Palvan ja Velkuanmaan välillä 

kulkee säännöllisesti lossi. Maantielautat ja lossit ovat liikennejärjestelmistä ja 

maanteistä annetun lain 6 § huomioon ottaen osa sanotussa laissa tarkoitettuja 

maanteitä. Etäisyydet ja matka-ajat saarilta mantereelle eivät ole huomattavan 
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pitkiä. Tähän nähden Iniötä, Velkuaa ja Högsåraa ei edellä selostettujen yh-

teyksien puolesta voida pitää vaikeakulkuisina, eikä jakelukustannuksilla 

näissä olosuhteissa ole merkitystä asiassa. Näistä syistä mainituilla alueilla ei 

voida poiketa viisipäiväisestä keräily- ja jakelutiheydestä postilain 18 §:n no-

jalla. Näin ollen Posti Oy:n valitus on hylättävä. 

 

Arviointi muiden valitusten osalta 

Liikenne- ja viestintäviraston antaman selvityksen mukaan se on varannut ti-

laisuuden lausua asiasta alueen kunnille ja sellaisille tahoille, jotka ovat asian 

valmistelun aikana olleet virastoon yhteydessä. Tällaista mahdollisuutta ei ole 

varattu Korpoströmin venereitin saarten yleispalvelun käyttäjille tai Rymätty-

län yhteysalusreitin saarten yleispalvelun käyttäjille, jotka eivät itse ole olleet 

virastoon yhteydessä. Koska päätös on koskenut näiden henkilöiden oikeutta, 

velvollisuutta tai etua heidän omien talouksiensa osalta, heitä olisi tullut 

kuulla. Näin ollen asiassa on tapahtunut kuulemisvirhe.  

 

Liikenne- ja viestintävirasto on kuitenkin varannut Scheininille tilaisuuden 

lausua asiasta. Hänen osaltaan kuulemisvirhettä ei ole tapahtunut. 

 

Rymättylän reitillä liikennöivä yhteysalus käy viitenä arkipäivänä viikossa 

Korvenmaan, Pakinaisen ja Ruotsalaisen saarissa, mutta kesäaikaan Korven-

maassa vain tarvittaessa tai tilauksesta sekä talvisaikaan kaikissa kolmessa saa-

ressa vain tarvittaessa tai tilauksesta. Hallinto-oikeus katsoo postilain 18 §:n 

muuttamiseen johtaneet esityöt huomioon ottaen, että myös näissä saarissa si-

jaitsevia talouksia voidaan aikaisemmasta oikeustilasta poiketen pitää vaikea-

kulkuisina, jos viisipäiväisestä postin keräilystä ja jakelusta niissä koituu yleis-

palvelun tarjoajalle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuus 

on Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaisena viranomaisena arvioitava. 

Näiden kustannusten on oltava todellisia, ja viranomaisen on hankittava niistä 

asian arvioimiseksi tarpeellinen selvitys, joka on otettava asian arvioinnissa 

huomioon. Vaikeakulkuisuutta ei sen sijaan voida arvioida yksinomaan yh-

teysalusten aikataulumerkintöjen tarkastelun perusteella. Sillä seikalla, että 

postin kuljetuksesta voitaisiin periä lisämaksu, ei ole merkitystä, jos on selvää, 

että vakiintuneen käytännön mukaan maksuja ei tosiasiallisesti peritä. Hal-

linto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, ettei myöskään päivittäisten yhteysalus-

vuorojen lukumäärällä sinänsä ole asiassa merkitystä, jos postinjakajat eivät 

kulje yhteysalusten mukana jakamassa postia itse saarissa sijaitseviin talouk-

siin vaan jättävät postin yhteysalusten laitureille sieltä kuljetettavaksi yhteys-

alusten henkilökunnan toimesta saariin. 

 

Liikenne- ja viestintäviraston postinjakelun kustannuksista saama selvitys on 

ollut lähinnä viitteellistä, eikä sen perusteella ole ollut luotettavasti arvioita-

vissa, aiheutuuko postin kuljettamisesta Korvenmaan, Pakinaisen ja Ruotsalai-

sen saariin viitenä päivänä viikossa tosiasiassa lisäkustannuksia yleispalvelun 

tarjoajalle. Epäselväksi on jäänyt myös se, mikä tällaisten mahdollisten lisä-

kustannusten määrä olisi.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, ettei Liikenne- ja viestintävirasto ole riittävästi selvittä-

nyt niitä mahdollisia todellisia lisäkustannuksia, joita aiheutuu postin kuljetta-

misesta Rymättylän reitillä viitenä päivänä viikossa vuoden ympäri. Asiassa ei 

siten ole menetelty hallintolain 31 §:ssä edellytetyllä tavalla. Liikenne- ja vies-

tintävirasto ei myöskään ole perustanut arviotaan asiassa niihin mahdollisiin 

todellisiin kustannuksiin, joita aiheutuu viisipäiväisestä postinjakelusta Kor-

venmaan, Pakinaisen ja Ruotsalaisen saarissa.  
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Valituksenalainen päätös on näillä perusteilla kumottava hallinto-oikeuden rat-

kaisussa edellä yksilöidyiltä osiltaan Eskon, Isakssonin, Virran ja Vuoren sekä 

Scheininin ja hänen asiakumppaneidensa valitusten johdosta. Asia on näiltä 

osin palautettava virastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Asian näin päättyessä lausuminen muista valitusperusteista raukeaa. 

 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 126 § 

 

 

Muutoksenhaku 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 

myöntää valitusluvan. 

 

Valitusosoitus on liitteenä (Hallintovalitus). 

 

 

Asian ratkaisijat 

 

 

 

 

Tiina Forsten Juho Vuori 

hallinto-oikeustuomari  hallinto-oikeustuomari 

 

 

 

 

Teemu Hirvonen 

hallinto-oikeustuomari 

 

 

Esittelijä 

 

 

 

 

Tuomas Paulin 

hallinto-oikeuden esittelijä 

 

 

Toimituskirjan oikeaksi todistaa 

 

 

 

 

Saara Touru 

lainkäyttösihteeri 
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Jakelu 

 

Päätös tavallisena tiedoksiantona kirjeellä 

 

Markku Esko 

Maksutta 

 

Päätös tavallisena tiedoksiantona kirjeellä 

 

Henrik Isaksson 

Maksutta 

 

Päätös tavallisena tiedoksiantona sähköisesti 

 

Martin Scheinin 

Maksutta 

 

Hallintolain 56 ja 68 §:n mukaan Martin Scheininin on viipymättä tämän pää-

töksen tiedoksi saatuaan ilmoitettava siitä muille valituksen yhdessä tehneille. 

Jos hän tämän laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä ai-

heutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhtei-

siin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. 

 

Päätös tavallisena tiedoksiantona kirjeellä 

 

Gretel Virta 

Maksutta 

 

Päätös tavallisena tiedoksiantona kirjeellä 

 

Captium Security & Defence Oy, Captium Havstjärna Ab ja Captium Oy 

Asiamies: Asianajaja Marcus Kevin 

Oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

 

Päätös todisteellisena tiedoksiantona kirjeellä 

 

Posti Oy 

Oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

 

Päätös tavallisena tiedoksiantona kirjeellä 

 

Rasmus Vuori 

Maksutta 

 

Jäljennös ja asiakirjat Liikenne- ja viestintävirasto   
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Liite Turun hallinto-oikeuden päätökseen asioissa diaarinumerot 02016/19/7599, 02020/19/7599, 

02035/19/7599, 02048/19/7599, 02068/19/7599, 02074/19/7599 ja 02075/19/7599 

 

Valittajat asiassa diaarinumero 02035/19/7599 

 

Martin Scheinin, Juhani Ilmalahti, Sari Ilmalahti, Ulla Ilmalahti, Veikko Ilma-

lahti, Mirja Karlsson, Eero Laiho, Kalevi Lehdonkivi, Kalevi Lehtolaakso, 

Liisa Lehtolaakso, Mirja Mild, Markus Mertsola, Saara Mertsola, Raimo Pulli, 

Airi Rosenberg, Urpo Rosenberg, Selja Suurkaulio, Tellervo Turppa, Helge 

Törnblom, Eila Törnblom, Jari Laiho, Mika Scheinin, Heikki Arve ja Tomi 

Ilmalahti 


