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Postis oadresserade utdelningstjänster
förnyas
Nuvarande tjänster

Nya tjänster

Hemdirekt

Hemdirekt
(buntad utdelning)

Gratistidning
Hemdirekt, premium
(utdelas en och en)

Täckutdelning av
tidning
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Må

Ti

On

Hemdirekt

Hemdirekt,
Premium

Hemdirekt,
Hemdirekt,
Premium

Julkinen - Public

To

Fr
Hemdirekt,
Premium

Hemdirekt (buntad utdelning)
• Utdelas på måndagar och onsdagar till tillåtna hushåll.
• Försändelserna buntas maskinellt i pappersomslag (vikt A3).
• Inga andra oadresserade försändelser delas ut samma dag*.
• Det nuvarande förberedelsearbetet (buntning och lastning i lastbärare) underlättas.

• Lastning i lastbärare enligt produktionsinriktning.
• Minsta beställbara parti 50 000 st.
• Versionens minimiantal är 20 000 st.
• Buntens storlek:
• 12 försändelser/utdelningsdag, max. 500 g/bunt, tjocklek 20 mm/bunt
• Beställningarna görs via Postningsskrivbordet
• Den buntade tjänsten lämpar sig särskilt för riksomfattande utdelningar som upprepas
regelbundet.

*övergångsperioder t.o.m. 31.12.2015
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Krav på försändelserna
(buntad utdelning)
• Bredd 90–250 mm
• Längd 135–353 mm
• Tjocklek max. 5 mm
• Pappersvikt min. A4 80 g/m2
• Pappersvikt min. 42 gr/m2 om antalet sidor är minst 16.
• Vikt på enskild försändelse 5–200 g
• Om försändelsen överskrider de maximala måtten ska försändelserna skickas vikta (vikning
utmed långsidan).
• Långsidan vikt, nitad eller limmad.
• Försändelsen får inte innehålla separata bilagor eller omslag.
• Omslaget ska vara större eller lika stort som innehållet.

• Försändelserna måste kunna hanteras med sorteringsmaskin.
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Försändelsens dimensioner
(buntad utdelning)
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Postning
(buntad utdelning)
• Försändelserna skickas i tidningsburar, i rullpallar eller på lastpallar.

• Det finns inga särskilda krav vad gäller buntning.
• Försändelserna ska kunna hanteras maskinellt.
• Lastning i lastbärare görs enligt produktionsinriktning.

• Eventuella versioner sorterade i egna lastbärare.
• Lastbärarna förses med en styrlapp samt en buntlapp för varje lastbärare.
• Kunden skriver ut styr- och buntlappar via beställningskanalen.

Posti Ab

6
1.1.2015

Julkinen - Public

Transportdestinationer för Hemdirekt
Lastning i lastbärare/destination
00–02
03–19
20–25
26–39
40–44
50–52, 57–59, 70–83, 87–89
45–49, 53–56
60–69

84–86, 90–99
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Postinlämning
(buntad utdelning)
• Postinlämningsställen
• Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo
• Granskning vid mottagning av försändelser sker i Helsingfors.
• För utdelning på måndag ska postinlämning ske senast på onsdag kl. 17.00
föregående vecka.
• För utdelning på onsdag ska postinlämning ske senast på torsdag kl. 17.00
föregående vecka.
• Det görs inga undantag för postinlämningstiderna.
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Premium-tjänsten
• Utdelas tisdagar, onsdagar och fredagar
• Vissdagsutdelning med 02-snabbhet
• 01-snabbhet finns som tilläggstjänst
• Minsta beställbara parti ett helt postnummer
• Kundens förberedelsearbete (buntning och lastning i lastbärare) förändras inte
• Utdelningsalternativ: tillåtna hushåll, offentligt meddelande, full utdelning
• Riktade utdelningar fås som tilläggstjänst: småhus, finskspråkiga hushåll,
svenskspråkiga hushåll, aTarget, täckutdelning
• Beställningskanalerna är Postningsskrivbordet eller Kontakt
• Premium-tjänsten lämpar sig särskilt för lokala och riktade utdelningar
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Premium-tjänstens dimensioner
• Minimistorlek 90 x 130 mm
• Maximistorlek 250 x 353 x 30 mm
• Högsta vikt 300 g
• Om materialet överskrider de maximala måtten ska det skickas vikt.
• En tilläggsavgift tillkommer om Posti viker försändelsen.
• Försändelsen får inte innehålla separata bilagor.
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Postning
Premium-tjänsten
• Vid buntning och lastning i lastbärare följs anvisningarna i guiden för buntning
och lastning i lastbärare (se Oadresserade).
• Buntarna förses med buntlappar.
• I direkta distributionsortsenheter kan buntlapp för varje enhet användas.
• Enheterna förses med en styrlapp.
• Kunden kan skriva ut bunt- och styrlappar via beställningskanalen.
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Postinlämning
Premium-tjänsten
• Postinlämningsställen

• Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors och
Åbo samt Postens butiker och försäljningsställen för mindre försändelser.
• Försändelserna ska lämnas till Postis nät senast kl. 17.00 två vardagar före den
avsedda utdelningsdagen.
• Användning av tilläggstjänsten 01-snabbhet förutsätter direkta
distributionsortsenheter och försändelserna ska lämnas till utdelningsområdets
postterminal eller avtalad terminal.
• Postinlämningstid kl. 17
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Beställningskanaler
• Beställningskanaler: Postningsskrivbordet och Kontakt
• Båda tjänsterna kan beställas via Postningsskrivbordet
• Lämpar sig särskilt för regelbunden postning

• Kodbeställningar:
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/lomakkeet/tunnustilaus.html
• Via Kontakt kan även Premium-tjänster beställas
• Lämpar sig särskiltför planering av små och oregelbundna partier samt
inriktad utdelning
• http://www.posti.fi/kontakti/
• Övriga beställningskanaler upphör (t.ex. Elektronisk försändelseförteckning)
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Prismodell
• Prissättningsmodellen grundar sig på
• försändelsens vikt
• utdelningsområde (A-, B- och C-område)
• partistorlek

• beställningens tidpunkt (förhandsbeställning).
• Utdelningspriset ses i fortsättningen i beställningskanalen (Postningsskrivbordet, Kontakt) vid
beställning.
• Priset bildas enligt tidpunkten för beställning, beställningskvantitet, utdelningsområde och
styckevikt.

• För annulleringar av och ändringar i utdelningen debiteras en ändringsavgift.
• Hemdirekt, tilläggstjänster för Premium-tjänsten debiteras per styck
• Vikning
• 01-snabbhet
• Riktad utdelning
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Tidsplan
1.1–28.2.2015

1.3–30.6.2015

Tjänster

Nuvarande
tjänster

Nya tjänster införs (Hemdirekt och Hemdirekt Premium)

Priser

Nuvarande
priser

Nya priser för tjänster

Utdelningsdag
ar

MÅ, TI, ON,
TO, FR

Hemdirekt
MÅ & TO
Hemdirekt
Premium:
alla dagar

Hemdirekt
MÅ & TO
Hemdirekt
Premium:
TI, ON, FR

Kapacitet

Som nu

Ingen
begränsning
under
övergångstid

Max 3 Premium-försändelser/postnummer/dag

Buntningstjänst
en upphör

Kontantförsäljning av Hemdirekt upphör

Tjänster som
upphör
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1.7–30.9.2015

1.10.31.12.2015

Hemdirekt
MÅ & ON
Hemdirekt
Premium:
TI, ON, FR

Från och med
1.1.2016

Hemdirekt
MÅ & ON
Hemdirekt
Premium:
TI, TO, FR
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