
Posti Ab
Hemort: Helsingfors, FO-nummer: 0109357-9, MOMS reg.

Läkarutlåtande för postutdelning som grundar sig på rörelsehinder
I enlighet med postlagen och Kommunikationsverkets bestämmelse med stöd av lagen (61/2011) berättigar
postmottagarens rörelsehinder till att avgiftsfritt få postutdelningen närmare sin bostad än normalt i de fall
postmottagaren inte kan hämta sin post från postlådan, eller om dagliga promenader till postlådan skulle
vara oskäliga för postmottagaren med tanke på hans/hennes rörelseförmåga.

Postmottagarens namn (textat)             Telefonnummer

_______________________________________________________       _____________________

Adress till vilken man har ansökt om avgiftsfri utdelningstjänst (gatuadress, postnummer och postanstalt):

________________________________________________________________________________

Postlådans avstånd från bostaden ______________ meter.

UTLÅTANDE (läkaren fyller i)

Med beaktande av ovan nämnda postmottagares rörelseförmåga

är det inte oskäligt

är det oskäligt

att förutsätta att postmottagaren dagligen ska kunna hämta sin post på ovan nämnda avstånd från bostads-
byggnaden, vilket jag på heder och samvete intygar.

________________________________________           ________________________________________

Datum och läkarens underskrift                                          Namnförtydligande och stämpel

Returnera det ifyllda utlåtandet till adressen:

Posti Ab, PB 8888, 20251 ÅBO

Varje postmottagare på adressen ska uppfylla kriterierna för tjänsten och därmed ska var och en returnera
ett utlåtande om sitt eget hälsotillstånd, såvida kriterierna inte uppfylls på grund av ålder. Vid behov kan
flera blanketter skrivas ut via adressen posti.fi/utlatande.



Posti Ab
Hemort: Helsingfors, FO-nummer: 0109357-9, MOMS reg.

Kommunikationsverkets bestämmelse: 8 § Personliga specialbehov

En postmottagare som är rörelsehindrad eller minst 75 år gammal ska beaktas vid postutdelningen så, att
en rörelsehindrad eller 75 år fylld postmottagare på begäran har rätt att få sin post utdelad i en postlåda
som är placerad antingen vid tomtgränsen vid kör- och gånganslutningen, i en postlåda som är placerad i
omedelbar närhet av bostadens ytterdörr eller i brevinkast i lägenheter.

Avvikande postutdelning förutsätter att alla postmottagare i samma hushåll är berättigade till avvikande
postutdelning. En postmottagare som är rörelsehindrad eller har fyllt 75 år och som bor i ett samhushåll där
hon eller han regelbundet eller upprepade gånger kommer att vara ensam, så att det blir väsentligt svårare
för henne eller honom att hämta sin post, är berättigad till ovan nämna tjänst.

Om det inte annars kan fastställas att personen är rörelsehindrad kan ett postföretag med högst två års
mellanrum be adressaten visa upp ett läkarintyg av vilket det, utan att  avslöja detaljer om hälsotillståndet,
framgår om adressaten förmår hämta sin post från en postlåda eller om det, med tanke på adressatens rö-
relseförmåga, är oskäligt att förutsätta att personen hämtar sin post varje dag.


