
Posti Oy
Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus: 0109357-9, ALV rek.

Lääkärilausunto liikuntaesteisyyteen perustuvaa postinjakelua varten
Postilain ja sen nojalla annetun Viestintäviraston määräyksen (61/2011) mukaisesti postinsaajan liikuntaes-
teisyys oikeuttaa postin saajan saamaan postinjakelun maksutta tavanomaista lähemmäs asuntoaan, jos
postin saaja ei kykene noutamaan postiansa laatikosta tai päivittäinen asiointi postilaatikolla olisi kohtuu-
tonta postinsaajalle ottaen huomioon hänen liikuntakykynsä.

Postinsaajan nimi (tekstaten)             Puhelinnumero

_______________________________________________________       _____________________

Osoite, johon maksutonta jakelupalvelua on pyydetty (Katuosoite, postinumero ja toimipaikka):

________________________________________________________________________________

Postilaatikon etäisyys asunnosta ______________ metriä.

LAUSUNTO (lääkäri täyttää)

Yllä mainitun postinsaajan liikuntakyky huomioon ottaen

ei ole kohtuutonta

on kohtuutonta

edellyttää päivittäistä asioimista edellä mainitun etäisyyden päässä asuinrakennuksesta sijaitsevasta posti-
laatikosta, minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan.

________________________________________           ________________________________________

Päiväys ja lääkärin allekirjoitus                                          Nimenselvennös ja leima

Palauta täytetty lausunto osoitteella:

Posti Oy, PL 8888, 20251 TURKU

Jokaisen osoitteen postinsaajan tulee täyttää palvelun saannin kriteerit ja näin ollen jokaisen tulee palaut-
taa oma terveydentilaa koskeva lausunto, jos kriteerit eivät täyty iän perusteella. Tarvittaessa lomakkeita
voi tulostaa lisää osoitteesta posti.fi/lausunto.



Posti Oy
Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus: 0109357-9, ALV rek.

Viestintäviraston määräys: 8 § Henkilökohtaiset erityistarpeet

Postin saajan liikuntaesteisyys tai vähintään 75 vuoden ikä on otettava huomioon postin jakelussa siten,
että liikuntaesteisellä tai 75 vuotta täyttäneellä postin saajalla on pyynnöstään oikeus saada postinsa jae-
tuksi joko tontin rajalle ajo- tai kulkuliittymään sijoitettuun postilaatikkoon, asunnon ulko-oven välittömään
läheisyyteen sijoitettuun postilaatikkoon taikka huoneistokohtaiseen postiluukkuun.

Poikkeavan postijakelun edellytys on, että jokainen saman talouden postinsaajista on oikeutettu poikkea-
vaan postinjakeluun. Kuitenkin liikuntaesteinen tai 75 vuotta täyttänyt postin saaja, joka yhteistaloudessa
asuessaan joutuu säännönmukaisesti tai toistuvasti olemaan yksin siten, että hänen postin noutamisensa
huomattavasti vaikeutuu, on oikeutettu edellä mainittuun palveluun.

Jollei liikuntaesteisyyttä muuten kyetä toteamaan, voi postiyritys pyytää enintään kahden vuoden väliajoin
postin saajaa esittämään sellaisen lääkärinlausunnon, josta terveydentilan yksityiskohtia selvittämättä ilme-
nee, kykeneekö postin saaja noutamaan postinsa laatikosta tai onko postin saajan liikuntakyky huomioon
kohtuutonta edellyttää päivittäistä postilaatikolla asioimista.


