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Bruksanvisning: brev, värdeförsändelser, 

DM-försändelser och tidningar



Offentlig - Public

Innehållsförteckning

Tjänstens namn Stordians nummer

1. Priority- och Economy-brev 3-5

2. Värdeförsändelser 6-8

3. Småförsändelse 9-10

4. Kunddirekt 11-12

5. Hemdirekt 13-14

6. Tidning och Tidning 1 15-16

7. Tidskrift och Tidskrift 1 17-18

8. Dagsutdelning av tidning 19-20

9. Distansutdelning av tidning och Dagstidning 21-22
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Offentlig - Public

Priority- och Economy-brev i hemlandet och 

till utlandet
Beteckningarna ska alltid tryckas eller skrivas ut 

i enlighet med de bifogade modellerna i blått 

(Priority), grönt (Economy) eller svartvitt. 

Portobeteckningarna ska alltid förses med 

kundnummer (6 tecken), utgående från vilket en 

försändelseförteckning görs upp för 

faktureringen. 

Rekommenderad storlek:

- Kuvert i C- och E-serierna 24 mm x 37,5 mm

- Minimibredd 20 mm

- Portobeteckningens proportioner får inte

ändras

Färger som ska användas:

- Posti blå: C:90 M:48 Y:0 K:0

- Postin grön: C:80 M:0 Y:98 K:0

- Svart: K:100

- Vit1.1.2017
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Offentlig - Public

Portobeteckningar på Priority- och Economy-

brev som text på försändelsens omslag
• Beteckningen kan även tryckas eller skrivas ut som text. Som teckensnitt kan man 

exempelvis använda Arial. 

• Beteckningen får inte skrivas för hand. Det är inte heller tillåtet att använda stämpel.

• Beteckningen skrivs på fyra rader. Minsta teckensnittsstorlek för en utskriven 
beteckning är 12 punkter.

• Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den tydligt kan urskiljas och läsas på 
försändelsen.
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Priority Economy

Priority PP Finlande 

Posti Oy

000000

Posti Green

Economy PP Finlande 

Posti Oy 

000000

Posti Green

Priority PP Finlande

Posti Ab

000000

Posti Green

Economy PP Finlande

Posti Ab 

000000

Posti Green

Priority PP Finlande

Posti Ltd 

000000 

Posti Green

Economy PP Finlande

Posti Ltd

000000

Posti Green



Offentlig - Public

Priority- och Economy-beteckning som text 

på fönsterkuvert eller adressetikett

• Beteckningen skrivs ut på fönsterkuvertet eller adressetiketten ovanför 

mottagarens adressuppgifter så att den lätt kan läsas och tydligt urskiljas från 

adressatens uppgifter. 

• Minsta teckensnittsstorlek för den utskrivna portobeteckningen är 12 punkter. 

• Beteckningen skrivs på en rad, t.ex.
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Priority PP Finlande 000000 Posti Oy

1234 9876 4567

Matti Vastaanottaja

Kotiosoite 124 as 34

00000 POSTITOIMIPAIKKA



Offentlig - Public

Inrikes värdeförsändelser

• Vid betalning med Port Payé används portobeteckning för värdeförsändelser 

antingen med adresskort eller i fråga om försändelser utan adresskort ska 

tjänsten anges tydligt (Rekommenderat brev/Brev med 

mottagningsbevis/Assurerad försändelse)   

• Portobeteckningen ska vara antingen i adresskortet eller på försändelsen

• Anvisningar om adresskort finns på webbplatsen för tjänsterna

• Se rekommenderade färger under Economy-brev

1.1.2017

Portobeteckningar/Posti Ab6

ELLER

För inrikes värdeförsändelser kan också 

användas Economy-beteckning 



Offentlig - Public

Värdeförsändelser till utlandet

Rekommenderat brev och Brev med mottagningsbevis

• Vid betalning med Port Payé används portobeteckning för värdeförsändelser 

med adresskort

• Portobeteckningen ska vara antingen i adresskortet eller på försändelsen

• Anvisningar om adresskort finns på webbplatsen för tjänsterna

• Se rekommenderade färger under Priority-brev
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ELLER

För värdeförsändelser till utlandet kan också 

användas beteckning för Priority-brev 

+ 



Offentlig - Public

Portobeteckningar i textformat för 

värdeförsändelser
• I stället för portobeteckningar i bildformat kan portobeteckningen vid betalning 

med Port Payé också vara i textformat på försändelsen 

• Tjänstens namn ska anges på adresskortet eller kuvertet (Rekommenderat 

brev/Brev med mottagningsbevis/Assurerad försändelse)
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Inrikes värdeförsändelser Värdeförsändelser till utlandet

PP Finlande

Posti Ab

000000

Posti Green

PP Finlande

Posti Ab 

000000

Posti Green

Economy PP Finlande

Posti Ab 

000000 

Posti Green

Priority PP Finlande

Posti Ab

000000

Posti Green



Offentlig - Public

Småförsändelse

Portobeteckningen kan tryckas, skrivas ut, stämplas eller 

sättas fast i form av en etikett på försändelsens omslag. 

Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den syns 

tydligt. 

Beteckningen kan även skrivas ut i förpackningens 

adressfält eller på dess adressetikett. 

Rekommenderad storlek: 

- Kuvert i C- och E-serierna 27 mm x 35,5 mm

- Minimibredd 20 mm

- Portobeteckningens proportioner får inte ändras
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Offentlig - Public

Beteckningen för Småförsändelse 

som text på försändelsens omslag
• Beteckningen kan också tryckas eller skrivas ut som text. Minsta 

teckensnittsstorlek för en utskriven beteckning är 12 punkter. Beteckningen 

får inte skrivas för hand. Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den 

tydligt kan urskiljas och läsas på försändelsen.

• Beteckningen skrivs ut i fönsterkuvertets adressfält eller på adressetiketten så 

att den lätt kan läsas och tydligt urskiljas från avsändarens och/eller 

adressatens uppgifter. Minsta teckensnittsstorlek är 12 punkter.

1.1.2017

Portobeteckningar/Posti Ab10

Småförsändelse

Rekommendation << P - Posti Oy <<

Posti Green

<< P - Posti Ab <<

Posti Green

P - Posti Oy 

Posti Green

P - Posti Ab

Posti Green



Offentlig - Public

Kunddirekt

Portobeteckningen kan tryckas, skrivas ut, stämplas eller 

sättas fast i form av en etikett på försändelsens omslag. 

Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den syns 

tydligt. 

Beteckningen kan även skrivas ut i adressfältet på 

fönsterkuvertet eller på adressetiketten. 

Rekommenderad storlek:

- Kuvert i C- och E-serierna 27 mm x 35,5 mm

- Minimibredd 20 mm

- Portobeteckningens proportioner får inte ändras
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Offentlig - Public

Portobeteckning för Kunddirekt som text på 

försändelsens omslag
– Beteckningen kan också tryckas eller skrivas ut som text. Minsta 

teckensnittsstorlek för en utskriven beteckning är 12 punkter. Beteckningen 

får inte skrivas för hand. Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den 

tydligt kan urskiljas och läsas på försändelsen.

– Beteckningen skrivs ut i fönsterkuvertets adressfält eller på adressetiketten så 

att den lätt kan läsas och tydligt urskiljas från avsändarens och/eller 

adressatens uppgifter. Minsta teckensnittsstorlek är 12 punkter.
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Kunddirekt

Rekommendation << A - Posti Oy <<

Posti Green

<< A - Posti Ab <<

Posti Green

A - Posti Oy 

Posti Green

A - Posti Ab

Posti Green



Offentlig - Public

Hemdirekt

Portobeteckningen kan tryckas, skrivas ut, stämplas eller 

sättas fast i form av en etikett på försändelsens omslag. 

Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den syns 

tydligt. Användning av portobeteckning är inte obligatorisk, 

men rekommenderas.

Rekommenderad storlek: 

- Minimibredd 20 mm

- Portobeteckningens proportioner får inte ändras
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Offentlig - Public

Beteckningen för Hemdirekt som text på 

försändelsens omslag
– Beteckningen kan också tryckas eller skrivas ut som text. Minsta 

teckensnittsstorlek för en utskriven beteckning är 12 punkter. Beteckningen 

får inte skrivas för hand. Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den 

tydligt kan urskiljas och läsas på försändelsen.

– Beteckningen skrivs ut i fönsterkuvertets adressfält eller på adressetiketten så 

att den lätt kan läsas och tydligt urskiljas från avsändarens och/eller 

adressatens uppgifter. Minsta teckensnittsstorlek är 12 punkter.
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Hemdirekt

Rekommendation << K - Posti Oy <<

Posti Green

<< K - Posti Ab <<

Posti Green

K - Posti Oy 

Posti Green

K - Posti Ab

Posti Green



Offentlig - Public

Tidning och Tidning 1

Portobeteckningen kan tryckas eller skrivas ut som 

text på försändelsens omslag. Beteckningen kan ha 

vilken färg som helst, bara den syns tydligt. 

Beteckningen får inte skrivas för hand.

Rekommenderad storlek:

- Kuvert i C- och E-serierna 27 mm x 35,5 mm

- Minimibredd 20 mm

- Portobeteckningens proportioner får inte ändras

1.1.2017
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Offentlig - Public

Tidning 2 -beteckningar som text på 

försändelsens omslag
• Beteckningen kan också tryckas eller skrivas ut som text. Minsta 

teckensnittsstorlek för en utskriven beteckning är 12 punkter. Beteckningen 

får inte skrivas för hand. 

• Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den tydligt kan urskiljas och 

läsas på försändelsen.
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Tidning

Rekommen-

dation

<< LHT - Posti Oy <<

Posti Green

<< LHT - Posti Ab <<

Posti Green 

LHT - Posti Oy

Posti Green

LHT - Posti Ab

Posti Green 

Tidning 1

Rekommen-

dation

<< LT1 - Posti Oy <<

Posti Green

<< LT1 - Posti Ab <<

Posti Green 

LT1 - Posti Oy

Posti Green

LT1 - Posti Ab

Posti Green 



Offentlig - Public

Tidskrift och Tidskrift 1

Portobeteckningen kan tryckas eller skrivas ut som 

text på försändelsens omslag. Beteckningen kan ha 

vilken färg som helst, bara den syns tydligt. 

Beteckningen får inte skrivas för hand.

Rekommenderad storlek:

- Kuvert i C- och E-serierna 27 mm x 35,5 mm 

- Minimibredd 20 mm

- Portobeteckningens proportioner får inte ändras
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Offentlig - Public

Tidskrift-beteckningar som text på 

försändelsens omslag 
• Beteckningen kan också tryckas eller skrivas ut som text. Minsta 

teckensnittsstorlek för en utskriven beteckning är 12 punkter. Beteckningen 

får inte skrivas för hand. 

Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den tydligt kan urskiljas och 

läsas på försändelsen.
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Tidskrift

Rekommen-

dation

<< AKL - Posti Oy <<

Posti Green

<< AKL - Posti Ab <<

Posti Green

AKL - Posti Oy

Posti Green

AKL - Posti Ab  

Posti Green

Tidskrift 1

Rekommen-

dation

<< AL1 - Posti Oy <<

Posti Green

<< AL1 - Posti Ab <<

Posti Green

AL1 - Posti Oy

Posti Green

AL1 - Posti Ab  

Posti Green



Offentlig - Public

Dagsutdelning av tidning

Portobeteckningen kan tryckas eller skrivas ut som text på 

försändelsens omslag. Beteckningen kan ha vilken färg 

som helst, bara den syns tydligt. 

Beteckningen får inte skrivas för hand.

Rekommenderad storlek:

- Kuvert i C- och E-serierna 27 mm x 35,5 mm

- Minimibredd 20 mm

- Portobeteckningens proportioner får inte ändras
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Offentlig - Public

Dagsutdelning av tidning-beteckningar som 

text på försändelsens omslag 
• Beteckningen kan också tryckas eller skrivas ut som text. Minsta 

teckensnittsstorlek för en utskriven beteckning är 12 punkter. Beteckningen 

får inte skrivas för hand. 

• Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den tydligt kan urskiljas och 

läsas på försändelsen.
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Dagsutdelning av tidning

Rekommen-

dation

<< PPJ - Posti Oy <<

Posti Green

<< PPJ - Posti Ab <<

Posti Green

PPJ - Posti Oy

Posti Green

PPJ - Posti Ab  

Posti Green



Offentlig - Public

Distansutdelning av tidning och Dagstidning 2

Portobeteckningen kan tryckas eller skrivas ut som 

text på försändelsens omslag. Beteckningen kan ha 

vilken färg som helst, bara den syns tydligt. 

Beteckningen får inte skrivas för hand.

Rekommenderad storlek:

- Minimibredd 20 mm

- Portobeteckningens proportioner får inte ändras
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Offentlig - Public

Beteckningar för Distansutdelning av tidning och 

Dagstidning 2 som text på försändelsens omslag 
• Beteckningen kan också tryckas eller skrivas ut som text. Minsta 

teckensnittsstorlek för en utskriven beteckning är 12 punkter. Beteckningen 

får inte skrivas för hand. 

• Beteckningen kan ha vilken färg som helst, bara den tydligt kan urskiljas och 

läsas på försändelsen

1.1.2017

Portobeteckningar/Posti Ab22

Distansutdelning av tidning

Rekommen-

dation

<< PET - Posti Oy <<

Posti Green

<< PET - Posti Ab <<

Posti Green

PET - Posti Oy

Posti Green

PET - Posti Ab  

Posti Green

Dagstidning 2

Rekommen-

dation

<< SAN - Posti Oy <<

Posti Green

<< SAN - Posti Ab <<

Posti Green

SAN - Posti Oy

Posti Green

SAN - Posti Ab  

Posti Green
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