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1. Palvelun kuvaus
1.1. Palvelu lyhyesti
Rekisteripalvelu postiyrityksille on tarkoitettu postilain mukaisille postiyrityksille eli toimiluvan
haltijoille, jotka haluavat ostaa Posti Oy:ltä postitoiminnassa käyttämäänsä osoiterekisteriin
postinsaajien nimi- ja osoitetiedot sekä tiedot jakelun muutosta koskevista toimeksiannoista.
Palvelussa toimitetaan tiedot postiyrityksen toimialueelta. Toimitettavien tietojen rajaus tehdään
kuntatasoisesti.
1.2. Palvelussa toimitettavat tiedot
Postinsaajien nimi- ja osoitetiedot
o Niiden postinsaajien nimi- ja osoitetiedot, joilla on toimialueella voimassa oleva osoite tai
jakelun muutosta koskeva toimeksianto.
o Postinsaajia ovat sekä henkilöt että yritykset tai yhteisöt ja näiden toimipaikat.
o Kuolleella henkilöllä tai toimintansa päättäneellä yrityksellä/yrityksen toimipaikalla voi olla
voimassa oleva osoite.
Jakelun muutosta koskevat toimeksiannot
o Jakelun keskeytys; postinjakelun keskeyttäminen määräajaksi
o Määräaikainen osoitteenmuutos; postien ohjaaminen määräajaksi toiseen osoitteeseen
(esim. kesämökille).
o Vakituinen osoitteenmuutos; ilmoitus vakituisen osoitteen muuttumisesta. Voi sisältää
lähetysten ohjaamisen määräajaksi uuteen vakituiseen osoitteeseen.
o Vakituiset osoitteenmuutokset toimitetaan postilain salliman 10 vuoden rekisterissäpitoajan,
jotta postiyritys voi toteuttaa postilain mukaisen osoiteselvityksen ja edelleen lähettämisen.
o Tietojen yhteydessä toimitetaan toimeksiannon alkupäivä ja mahdollinen päättymispäivä.
Päättymispäivää ei toimiteta, jos annettu toimeksianto ei sitä edellytä.
o Toimeksianto saattaa sisältää kaksi eri osoitetta, joista toinen voi olla postiyrityksen
toimialueen ulkopuolella.
Erillisessä tietuekuvauksessa on määritelty yksityiskohtaisesti palvelussa toimitettavat tiedostot sekä
niiden tietosisältö ja keskinäiset riippuvuudet.
Kukin toimitus sisältää aina kaikki edellä kuvatut tiedot, jolloin postiyrityksen ei tarvitse tehdä
erikseen tietojen vertailua ja päivitystä vaan se voi ottaa toimitetun aineiston sellaisenaan käyttöön.
1.3. Toimialueen määrittäminen
Postiyrityksen tulee toimittaa listaus toimialueensa kuntien kuntakoodeista, jotta tiedot voidaan
poimia ja toimittaa.
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1.4. Tietojen toimitustapa ja –rytmi
Tiedot toimitetaan suojattua ftp-yhteyttä käyttäen Postin ftp-serverille, josta postiyritys noutaa ne.
Tietojen toimitusrytmi on postiyrityksen valittavissa seuraavista vaihtoehdoista
o kerran viikossa,
o päivittäin (7 pv/vko),
o arkipäivisin tai
o tiettyinä viikonpäivinä.

2. Palvelun käyttöönotto
2.1. Käyttöönoton edellyttämät tehtävät ja tuote-ehdot
Palvelun käyttö edellyttää sopimusta Posti Oy:n kanssa.
Palvelun käyttöönotto sisältää seuraavat tehtävät (max. 15 h)
o ftp-yhteyden avaaminen yhteen postiyrityksen nimeämään ftp-palvelimeen,
o toimialuerajauksen lisääminen poimintajärjestelmään postiyrityksen toimittaman
kuntakoodilistauksen perusteella,
o toimitusten aikataulutus postiyrityksen valitseman toimitusrytmin mukaisesti,
o yhden testiaineistona toimivan aineiston poiminta ja toimitus sekä
o aineiston sisällöstä ja tulkinnasta konsultointi (max. 7,5 h).
Käyttöönottoon on varattava kalenteriaikaa noin kaksi viikkoa. Tarkemmasta aikataulusta sovitaan
neuvottelujen yhteydessä.
Tuote-ehdot ovat liitteenä 1.
2.2. Tietoturva
Tiedot toimitetaan Posti Oy:n osoitetietojärjestelmästä, josta ne siirretään sisäverkon kautta
julkisessa Internet-verkossa näkyvälle ftp-palvelimelle. Palvelimen pääsynvalvonta tapahtuu
käyttäjätunnus-salasana-menettelyllä tai julkiseen avaimeen perustuvalla menettelyllä.
Tunnistusmenettely sovitaan postiyrityksen kanssa.

3. Palvelun hinnoittelu
Palvelun hinnoittelu perustuu
o käyttöönoton kertakustannukseen sekä
o postinsaajakohtaiseen kuukausihintaan, joka perustuu palvelua käyttävien kaikkien
postiyritysten yhteenlaskettuun postinsaajien lukumäärään. Kuukausihinta lasketaan
kalenterikuukauden ensimmäisen toimituksen postinsaajien lukumäärän mukaan.
Käyttöönoton kiinteä vähimmäisveloitus on 1079 €. Siihen sisältyy tuoteneuvonta ja
sopimusneuvottelut (enintään 4 tuntia) sekä edellä kohdassa 2.1 kuvatut käyttöönoton toimenpiteet
(enintään 15 tuntia). Jos käyttöönoton edellä mainitut tuntimäärät ylittyvät tai jos asiakas haluaa
esimerkiksi lisätestauksia, Posti veloittaa asiakasta aiheutuneiden työtuntien mukaisesti 56,81 €/tunti.
Postinsaajakohtainen kuukausihinta on 0,0277€. Palvelusta laskutetaan kerran kuukaudessa.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
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4. Lisätiedot palvelusta
Lisätietoja palvelusta saa asiakaspalvelusta yritysasiakaspalvelu@posti.com
tai puh. 0200 77 000 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-18.
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