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KANSAINVÄLISTEN KIRJEPALVELUJEN TUOTE-EHDOT
SOPIMUSASIAKKAILLE
1. Yleistä
1.1. Soveltamisala ja sovellettava ehdot
Näitä tuote-ehtoja noudatetaan Posti Oy:n
(jäljempänä Posti) sopimusasiakkaiden Suomesta
ulkomaille lähetettäviin kansainvälisiin
kirjepalveluihin (Palvelut) 1.1.2015 alkaen. Palvelut
ovat tarjolla yritys- ja yhteisöasiakkaille. Käyttö
edellyttää sopimusta Postin kanssa. Tuote-ehtojen
lisäksi noudatetaan Postin ja Asiakkaan välistä
sopimusta ja kulloinkin voimassaolevia Posti Oy:n
yleisiä sopimusehtoja (yleiset sopimusehdot) sekä
Maailman postiliiton (UPU) sopimusten säännöksiä.
Postilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja yleisissä
sopimusehdoissa kuvatulla tavalla.
1.2. Määritelmät
SDR tarkoittaa Kansainvälisen valuuttarahaston
määrittelemää erityistä nosto-oikeutta, jonka arvo
muodostuu eri valuutoista (IMF Special Drawing
Right).
1.3. Lähetysten jakelu, osoiteselvitys, edelleen
lähettäminen ja perillesaamattomat
Posti toimittaa lähetykset vastaanottajan osoitemaan
jakeluoperaattorille. Lähetysten jakelu ja muu
käsittely, kuten osoiteselvitys, edelleen lähetys ja
säilytysaika vaihtelevat osoitemaittain.
1.4. Perillesaamattomat lähetykset
Perillesaamattomat kansainväliset kirjelähetykset
palautetaan lähettäjälle, mikäli lähettäjän osoitetiedot
on merkitty lähetyksen päällykseen.
Perillesaamattomat lähetykset käsitellään lähetyksen
tuote-ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
1.5. Asiakkaan velvollisuudet
Yleisissä sopimusehdoissa sanotun lisäksi
Asiakkaan tulee noudattaa Palveluiden käytössä
Postin antamia postitus- tai muita ohjeita. Asiakas
vastaa siitä, että lähetyksiin on merkitty oikeat ja
ajantasaiset nimi-, osoite-, maksu- ja muut
mahdolliset Palvelun edellyttämät merkinnät.
Lähetyksiin on aina merkittävä lähettäjän nimi- ja
osoitetiedot lähetyksen mahdollista palauttamista
varten. Palautusosoitteen on oltava Suomessa
Consignment-lähetyksiä lukuun ottamatta.
Posti Oy

Sitoutumalla näihin tuote-ehtoihin Asiakas antaa
alihankkijalleen oikeuden lajitella lähetyserä ja sen
osoiteaineisto Posti Lajittelupalvelulla ilman eri
valtuutusta. Posti Lajittelupalvelun käyttämiseksi
Asiakkaan alihankkijana toimivalla paino-, postitus- tai
tulostustalolla tulee olla voimassa oleva sopimus sen
käytöstä Postin kanssa.
1.6. Jälleenpostitusmaksu
Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisesti
osoitemaan postioperaattori voi periä lisämaksua
lähetyksistä, mikäli se tulkitsee, että Asiakkaan
lähetykset on tuotettu tai julkaistu osoitemaassa tai
jossakin kolmannessa maassa, joka ei ole postitusmaa,
tai lähetysten lähettäjän kotipaikan katsotaan olevan
osoitemaassa tai sanotussa kolmannessa maassa.
Asiakas on velvollinen maksamaan osoitemaan
postioperaattorin jälleenpostitusvaateen perusteella
Asiakkaan maksamien arvonlisäverottomien
postimaksujen ja osoitemaan postioperaattorin
veloittaman jakeluhinnan erotuksen lisättynä
kahdellakymmenellä (20) prosentilla.
1.7. Tullaus
EU-maiden ulkopuolelle sekä Euroopan Unionin
valmiste- ja arvonlisäveroalueen ulkopuolisille
erityisalueille osoitettuihin tavaraa sisältäviin lähetyksiin
on liitettävä tulliluettelo CN22, jos sisällön arvo on
korkeintaan 300 SDR:ää (noin 350 euroa). Mikäli
sisällön arvo ylittää 300 euroa, lähetykseen on liitettävä
CN22:n yläosa sekä tulliluettelo CN23 osoitemaan
vaatimina kappaleina. Tulliluettelo tulee täyttää
ohjetekstien mukaisesti, ja siihen on merkittävä
lähetyksen sisältö, arvo ja alkuperämaat artikkeleittain
yksityiskohtaisesti. Tulliluettelon merkinnät tulee tehdä
englanniksi, ranskaksi tai osoitemaan hyväksymällä
kielellä niin yksilöidysti, että mahdollinen tuontitullaus
osoitemaassa voidaan vaikeuksitta suorittaa.
Consignment-erien tullaus tehdään yhteistullauksena,
jolloin koko erä tullataan yksillä tulliasiakirjoilla.
Asiakkaan tulee selvittää kulloinkin voimassaolevat
Tullin vaatimukset lähetykseen liitettävistä asiakirjoista,
tulliluetteloon merkittävistä tiedoista tai muista
viranomaisvaatimuksista. Asiakas on vastuussa
lähetykseen merkityistä tai siihen liittyvistä tiedoista.
Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisesti
postioperaattorit eivät koskaan ole vastuussa
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tulliluetteloista eivätkä tulliselvityksiin liittyvistä
viranomaispäätöksistä.

välillä), aseita, ase- tai räjähdysainejäljennöksiä,
tuoteväärennöksiä tai laittomia kopiota tuotteista.

Posti hoitaa saapuvien ja lähtevien lähetysten Tullille
esittämisen Euroopan yhteisön tullikoodeksista
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja
sen mahdollisten myöhempien muutosten
edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa Posti voi hoitaa
mahdollisen vienti- ja tuontitullauksen eri palveluna.

1.12. Maksutavat

1.8. Kuljetusaika-arvio

2. Kansainväliset kirjepalvelut

Kansainvälisten postilähetysten kuljetusajat ovat
aina arvioita. Maailman postiliiton
korvaussäännösten mukaisesti Posti ei vastaa
viivästymisistä kansainvälisessä liikenteessä.

2.1. Palvelukuvaus

1.9. Erityiset rajoitukset
Kansainvälisessä liikenteessä on erityisiä rajoituksia,
joiden noudattaminen on Asiakkaan vastuulla.
Moniin maihin on kokonaan kiellettyä lähettää rahaa,
arvopapereita tai jalometalleja postitse. Rajoituksia
voivat asettaa postisääntelyn ohella mm. kansalliset
tulli- ja verosäännöt. Postilla on oikeus olla
kuljettamatta lähetystä, joka on rajoitusten vastainen.
Lähetykseen sovelletaan myös Postin yleisten
sopimusehtojen mukaisia sisältörajoituksia.
1.10. Maakohtaisten ehtojen noudattaminen
Osoitemaat voivat säädellä maahansa saapuvien
lähetysten sisältöä ja lähetystapoja. Asiakkaan tulee
tarkistaa, että lähetyksen sisältöä on sallittua
lähettää osoitemaahan. Kulloinkin voimassa olevat
maakohtaiset rajoitukset voi tarkistaa osoitemaan
kaupallisesta edustustosta. Posti julkaisee
verkkosivuillaan tiedossaan olevia postisääntelyyn
liittyviä yleisimpiä maakohtaisia kieltoja ja rajoituksia,
mutta ei vastaa tietojen täydellisyydestä. Ulkomaille
ei lähtökohtaisesti voi lähettää sisältöä, jota ei oteta
lennoille.
1.11. Aina kielletyt sisällöt
Postin yleisten sisältörajoitusten ja osoitemaan
maakohtaisten rajoitusten lisäksi kansainvälisessä
postiliikenteessä ei saa lähettää huumaavia tai
psykotrooppisia aineita, pilaantuvia biologisia aineita,
tartuntavaarallisia aineita, radioaktiivisia aineita tai
tie- tai ilmakuljetuksessa vaarallisiksi määriteltyjä
aineita tai eläviä eläimiä tai hyönteisiä (poikkeus:
mehiläiset, iilimadot, silkkiäistoukat ja
tuhohyönteisten torjujat sekä Drosophilidae-heimon
kärpäset virallisesti tunnustettujen tutkimuslaitosten
Posti Oy

Kulloinkin käytössä olevat maksutavat on kerrottu
hinnastossa. Asiakkaan maksutapa saattaa vaikuttaa
käytettävissä olevaan palveluvalikoimaan tai Palvelun
hintaan.

Kansainvälisillä kirjepalveluilla voi lähettää
henkilökohtaisia viestejä Suomesta muihin maihin.
Kirjesalaisuuden suoja vaihtelee maittain. Kirjelähetys
voi painaa enintään 2 kg. Lähetysten vähimmäis- ja
enimmäismitat on ilmoitettu yrityshinnastossa.
2.2. Priority
2.2.1. Palvelulupaus
Arkipäivinä (ma–pe) Postin ohjeen ja/tai asiakkaan ja
Postin välisen sopimuksen mukaisesti Postiin jätetyt
Priority-kirjeet kuljetetaan Suomesta kohti osoitemaata
seuraavana arkipäivänä tai muuten ensimmäisellä
käytettävissä olevalla yhteydellä. Lähetykset kuljetetaan
osoitemaahan pääsääntöisesti lentoteitse ja jaetaan
osoitemaassa vastaanottajille osoitemaan
jakeluoperaattorin määrittelemän toimitusajan
puitteissa.
2.2.2. Rajoitukset
Ulkomaille osoitettujen kirjelähetysten sisältöä koskevat
Postin tuote- ja sopimusehtojen lisäksi osoitemaan
rajoitukset sekä kuljetuksiin liittyvät rajoitteet.
2.2.3. Korvaukset
Kansainvälisessä postitoiminnassa ei korvata lainkaan
tavallisen kirjeen vahinkoja. Paremman suojan
saamiseksi on käytettävä Kirjaaminen- tai
Postivakuuttaminen-palvelua.
2.2.4. Hinnoitteluperusteet
Hinnoittelu perustuu lähetysten kappalemäärään,
painoon, kokoon, eräkokoon ja lähettäjän tekemään
esityöhön. Maksutapa voi vaikuttaa käytettäviin
hinnoitteluperusteisiin. Maksutapakohtaiset
hinnoitteluperusteet ilmenevät hinnastosta.
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2.2.5. Kirjeeseen liitettävät palvelut

2.4.2. Palvelulupaus

Maksikoko, Kirjaaminen, Postivakuuttaminen,
Saantitodistus
2.3. Economy

Lähetykset kuljetetaan Economy-kirjeen nopeudella
Asiakkaalle tämän sopimuksessa ilmoittamaan MannerSuomessa sijaitsevaan toimitusosoitteeseen erikseen
niputettuna tai muuten yhteen koottuna.

2.3.1. Palvelulupaus

2.4.3. Rajoitukset

Arkipäivinä (ma–pe) Postin ohjeen ja/tai asiakkaan ja
Postin välisen sopimuksen mukaisesti Postiin jätetyt
Economy-kirjeet toimitetaan Suomesta kohti
osoitemaata viimeistään viikon kuluessa
postiinjätöstä. Lähetykset kuljetaan osoitemaahan
pääsääntöisesti lento tai pintateitse ja jaetaan
osoitemaassa vastaanottajille osoitemaan
määrittelemän toimitusajan puitteissa.

Ulkomaille osoitettujen kirjelähetysten sisältöä koskevat
Postin tuote- ja sopimusehtojen lisäksi osoitemaan
rajoitukset sekä kuljetuksiin liittyvät rajoitteet.

2.3.2. Rajoitukset

2.4.5. Hinnoitteluperusteet

Ulkomaille osoitettujen kirjelähetysten sisältöä
koskevat Postin tuote- ja sopimusehtojen lisäksi
osoitemaan rajoitukset sekä kuljetuksiin liittyvät
rajoitteet.

Hinnoittelu perustuu lähetysten kappalemäärään,
painoon ja kokoon.

2.3.3. Korvaukset

Maksikoko.

Kansainvälisessä postitoiminnassa ei korvata
lainkaan tavallisen kirjeen vahinkoja.

3. Kansainvälisen kirjeen lisäpalvelut ja muut
palvelut

2.3.4. Hinnoitteluperusteet

3.1. Maksikoko-lisäpalvelu

Hinnoittelu perustuu lähetysten kappalemäärään,
painoon, kokoon, eräkokoon, ja lähettäjän tekemään
esityöhön. Maksutapa voi vaikuttaa käytettäviin
hinnoitteluperusteisiin. Maksutapakohtaiset
hinnoitteluperusteet ilmenevät hinnastosta.

Maksikoko-lisäpalvelu on valittava, kun yksikin kirjeen
mitta ylittää koon 400 mm x 250 mm x 30 mm.
Maksikokoinen kirje joko toimitetaan vastaanottajalle
perille jakeluosoitteeseen tai tiedotetaan
saapumisilmoituksella noudettavaksi, jakelun
suorittavan operaattorin jakeluehdoista riippuen.

2.3.5. Kirjeeseen liitettävät palvelut
Maksikoko.
2.4. Kansainvälinen vastauslähetys
2.4.1. Palvelukuvaus
Kansainvälinen vastauslähetys on kirjepalvelu, jolla
Asiakas voi tarjota omille ulkomailla oleville
asiakkailleen mahdollisuuden maksuttomaan
yhteydenottoon. Vastauspalveluiden käytöstä on
sovittava erikseen Postin kanssa. Asiakas sitoutuu
maksamaan Vastauslähetyksinä Asiakkaalle
lähetettyjen lähetysten postimaksut.

Posti Oy

2.4.4. Korvaukset
Kansainvälisessä postitoiminnassa ei korvata lainkaan
tavallisen kirjeen vahinkoja.

2.4.6. Lisäpalvelut

3.2. Kirjattu kirje
Kirjatusta kirjeestä annetaan lähettäjälle todisteeksi
yksilöidyllä lähetystunnuksella varustettu kuitti.
Lähetykset toimitetaan osoitemaahan ja luovutetaan
osoitemaassa maakohtaisten ehtojen mukaisesti.
Tiettyjen maiden osalta lähettäjä voi rajoittaa kirjeen
luovutuksen ainoastaan vastaanottajalle
henkilökohtaisesti.
Kansainvälisen kirjatun kirjeen saa osoittaa vain yhdelle
vastaanottajalle.
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3.3. Saantitodistus

4. Consignment-palvelut

Saantitodistuksen voi liittää Kirjattuun kirjeeseen tai
Postivakuutettuun lähetykseen.

4.1. Palvelukuvaus

Lähettäjä voi pyytää, että mihin tahansa maahan
osoitettu kirjattu tai postivakuutettu lähetys
luovutetaan vastaanottajalle tai tämän valtuuttamalle
saantitodistusta vastaan. Vastaanottajan tai tämän
valtuuttaman sekä osoitemaan postioperaattorin
allekirjoittama saantitodistus, josta ilmenee myös
luovutuspäivä, palautetaan osoitemaasta lähettäjälle
Priority-kirjeen nopeudella.
3.4. Postivakuutettu lähetys
Postin välityksellä lähetettävät rahat, arvopaperit,
jalometallit, jalokivet ja muut arvoesineet on aina
lähetettävä Postivakuutettuna. Postivakuutettua
lähetystä ei ole saatavilla kaikkiin osoitemaihin.
Vaikka osoitemaahan olisi mahdollista lähettää
Postivakuutettu lähetys, lähetys ei välttämättä saa
sisältää rahaa tai muuta osoitemaan kieltämää
sisältöä.
Postivakuutetun lähetyksen postittamisesta
annetaan lähettäjälle todisteeksi yksilöidyllä
lähetystunnuksella varustettu kuitti. Kirjeen luovutus
todennetaan allekirjoituksella tai muulla vastaavalla
tavalla.
Postivakuutetut lähetykset on pakattava
kansainvälisen postiliikenteen sääntöjen mukaisesti.
Asiakkaan tulee tarkastaa ajantasaiset
pakkaussäännöt ja maakohtaiset rajoitukset Postin
asiakaspalvelusta tai internetsivuilta.
Lähetys voidaan vakuuttaa katoamisen, anastamisen
ja vahingoittumisen varalta osoitemaittain vaihteleviin
vakuutusarvoihin, kuitenkin enintään 4000 SDR:ään
(n. 4800 euroon) saakka. Lähetyksen
ylivakuuttaminen on Maailman postiliiton sopimusten
mukaisesti kielletty, mutta lähetyksen sisältö on
sallittua vakuuttaa vain osasta arvoaan.
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Consignment-palveluilla voi lähettää palvelun piirissä
olevaan maahan kyseisen maan kotimaan lähetyksiä.
Lähetykset voivat olla kirjeitä,
suoramarkkinointilähetyksiä tai lehtiä. Palvelu sisältää
vain osoitemaan jakelun ja lähetyserien kuljetuksesta
osoitemaahan sovitaan erikseen. Lähetyserä on
kuljetettava Postin ulkomaan toimipisteen kautta ja se
tulee toimittaa Postin ilmoittamaan osoitemaan
toimipisteeseen. Lähetyksiin sovelletaan kunkin maan
tuotekohtaisia ehtoja. Ehdot ovat saatavilla Postin
verkkosivuilta ja asiakaspalvelusta.
4.2. Palvelulupaus
Posti vastaa Asiakkaalle palveluista osoitemaan tuoteehtojen mukaisesti.
4.3. Rajoitukset
Yleisten maakohtaisten rajoitusten lisäksi osoitemaan
tuote-ehdoissa voi olla tuotekohtaisia rajoituksia.
Consignmet-lähetyksiin on merkittävä
palautusosoitteeksi osoitemaassa sijaitseva
koontilokero tai muu osoite.
4.4. Hinnoitteluperusteet
Hinnoittelu perustuu lähetysten palvelutasoon,
kappalemäärään, painoon, eräkokoon ja/tai lähettäjän
tekemään esityöhön.
4.5. Lisäpalvelut
Mahdollisesti saatavissa olevat lisäpalvelut määräytyvät
osoitemaan tuote-ehtojen mukaan.

3.5. Exprès-Pika
Priority-kirje Pika-lisäpalvelulla toimitetaan Suomesta
kohti osoitemaata seuraavana arkipäivänä tai
arkilauantaina tai muuten ensimmäisellä
käytettävissä olevalla yhteydellä. Lähetys jaetaan
osoitemaassa erillisessä pikajakelussa, mikäli
osoitemaassa on sellainen tarjolla.
19.12.2014
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