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Asia:

Itellan päätös lakkauttaa Lemmenjoen asiamiesposti

Itella on päättänyt lopettaa Lemmenjoen asiamiespostin. 29.9.2011 alkaen Lemmenjoen asukkaat
joutuvat hakemaan postipalveluja Inarin asiamiespostista 50 kilometrin päästä. Lemmenjoki on
saamelaisten kotiseutualuetta ja alueella toimii paljon matkailuyrityksiä. Alueen asukkaat ja yritykset tarvitsevat postipalveluja. Saamelaiskäräjien saamien tietojen mukaan asiamiespostin lakkauttamisella Lemmenjoella ei ole käytännössä taloudellista merkitystä Itellalle, mutta alueen asukkaille
postipalvelujen heikkeneminen voi johtaa kielteisiin vaikutuksiin. Alueella asuu paljon iäkkäitä
henkilöitä, joilla ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön. Asiamiespostin lakkauttaminen heikentää erityisesti iäkkäiden asukkaiden mahdollisuuksia postipalveluihin. Postipalvelun lakkauttaminen lisää Lemmenjoen kylän asukkaiden ja yritysten kustannuksia ja lisää yksityisautoilua. Postipalvelujen siirtäminen Inariin tarkoittaa kylän asukkaille noin 100 kilometrin edestakaista matkaa
postipalveluihin. Lemmenjoelta pääsee Inariin kerran viikossa julkisella liikenteellä. Matka on kohtuuton hankaloittaen erityisesti iäkkäiden asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada postipalveluja.
Lemmenjoki on elävä saamelaiskylä. Lemmenjoella toimii useita saamelaisia matkailuyrityksiä ja
alueen pienimuotoinen ekologinen turismi on kasvussa. Postipalvelujen heikentyminen voi vaikeuttaa yritysten toimintaa. Saamelaiskäräjät pitää erityisen valitettavana sitä, että Itella on tehnyt päätöksen postipalvelujen heikentämisestä ja Lemmenjoen asiamiespostin lakkauttamisesta nopealla
aikataululla. Postin mukana tuli tieto kyläläisille 20.9 postipalvelun lopettamisesta.
Itella ei ole perustellut, miksi palveluja on heikennetty ja millaisia taloudellisia säästöjä asiamiespostin lopettamisesta tulisi.
Postilain (415/2011) 16  § mukaan yleispalvelun tarjoajan, eli tässä tapauksessa Itellan, on ylläpidettävä toimipisteitä, joista yleispalveluun kuuluvat tuotteet ja palvelut ovat saatavilla. Toimipisteet
on sijoitettava siten, että yleispalvelun käyttäjät voivat asioida toimipisteessä kohtuullisen matkan
päässä vakituisesta asunnostaan. Toimipisteiden sijaintia ja kohtuullista matkaa määriteltäessä on
otettava huomioon alueen väestötiheys ja pinta-ala, alueella ilmenevät asiointitarpeet, palveluiden
sijainti yleensä ja muut paikalliset olosuhteet sekä uusien postipalvelumuotojen kehittyminen.
Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan Lemmenjoen asiamiespostille on tarvetta. Vajaan 100 kilometrin edestakainen matka postipalveluihin ei ole kohtuullinen matka huomioiden alueen asukkaiden ja elinkeinojen tarpeet. Saamelaiskäräjät haluaa kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että
Lemmenjoen alueella Sonera on heikentämässä laajakaistapalveluita alueella ja internet-yhteydet ja
palvelujen saatavuus ovat heikentyneet. Uudet sähköiset postipalvelumuodot eivät voi korvata
Lemmenjoen asiamiespostia internet-yhteyksien heikkouden johdosta. Postipalvelulaki velvoittaa
Itellaa säilyttämään Lemmenjoen asiamiespostipalvelut.
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Saamelaiskäräjät pyytää kunnioittavammin, että Itella säilyttää Lemmenjoen alueen asukkaiden
postipalvelut nykyisellään ja peruu päätöksensä lakkauttaa Lemmenjoen asiamiespostipalvelut.
Saamelaiskäräjät odottaa Itellan pikaista yhteydenottoa asiassa.
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