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1.

Kotimaan tavarankuljetuspalvelut
1.1.

Postipaketti

Posti toimittaa Postipaketit noudettavaksi Postin Noutopisteeseen toimitusaikakyselyssä ilmoitetussa ajassa yleisimmillä yhteysväleillä ensimmäisenä arkipäivänä jättöpäivästä lukien ja muuten viimeistään kolmantena arkipäivänä
jättöpäivästä lukien.
Lähettäjä voi osoittaa lähetyksen vastaanottajan osoitteeseen, sekä itsepalveluna ja suurimmasta osasta Palvelupisteitä myös vapaavalintaiseen Postin Noutopisteeseen. Vastaanottajan osoitteeseen lähetetty Postipaketti viedään
noudettavaksi osoitteen mukaan määräytyvään Noutopisteeseen.
Lähetyksestä toimitetaan vastaanottajalle saapumisilmoitus sähköisesti tai perusjakelussa.
Postipaketti 10 kg saakka on postilain tarkoittama yleispalvelupaketti, jonka hinta on arvonlisäveroton.
Lähetyksen lähetys- ja vastaanottotapa vaikuttavat saatavilla oleviin lisäpalveluihin. Itsepalveluna ostettuun lähetykseen tai valinnaiseen Noutopisteeseen osoitettuun lähetykseen lisäpalveluita voi liittää vain rajoitetusti. Postitoimipisteen palvelumyynnistä vastaanottajan osoitteeseen lähetettävään Postipakettiin voi liittää kaikki lisäpalvelut, jotka
ovat keskenään yhdistettävissä. Lisätietoja näistä saa Postin internet-sivuilta ja asiakaspalvelusta.
Lisäpalvelut: Postiennakko, Särkyvä

1.2.

Ovelle-paketti

Ovelle-paketti kuljetetaan vastaanottajan osoitteeseen ovelle. Posti on yhteydessä vastaanottajaan 1–2 arkipäivän
kuluessa lähetyksen postittamisesta ja sopii lähetyksen toimituspäivän ja toimitusaikavälin. Jos vastaanottajaa ei
tavoiteta, vastaanottajalle lähetetään yhteydenottopyyntöviesti.
Suurimmissa kaupungeissa jakelu on mahdollinen arkisin klo 21.00 asti. Muilla alueilla lähetykset jaetaan perille klo
14.00 tai 17.00 mennessä. Postinumerokohtaiset jakeluajat ovat tarkistettavissa toimitusaikakyselystä Postin internet
sivuilta tai asiakaspalvelusta. Palveluun kuuluu yksi jakeluyritys.
Jos vastaanottaja ei ole paikalla sovittuna toimitusaikana, vastaanottajalle jaetaan yhteydenottopyyntökortti.
Lähetykselle on tilattavissa maksullinen uudelleen jakelu tai vastaanottaja voi pyytää paketin noudettavaksi osoitteen
mukaan määräytyvään Noutopisteeseen.
Paketit jaetaan vastaanottajan osoitteeseen sisälle asti, ulko-oven välittömään läheisyyteen.
Palvelun saatavuus postinumeroalueittain on tarkistettavissa toimitusaikakyselystä.
Lisäpalvelut: Suuri, Särkyvä

2.

Lisäpalvelut
2.1.

Postiennakko (Postipakettiin)

Lähetys luovutetaan vastaanottajalle Asiakkaan määrittelemää maksua vastaan. Posti tilittää maksun Asiakkaan tilille
Suomessa toimivaan pankkiin 2–4 arkipäivän (ma–pe) kuluessa maksusta. Posti ei vastaa tilisiirtoon pankkien välillä
kuluvasta ajasta. Asiakas vastaa siitä, että tilinumero- ja viitetiedot on merkitty täydellisinä, virheettöminä ja SEPAmääritysten mukaisina postiennakkotoimeksiantoon. Virheellisten tai puutteellisten tili- ja viitetietojen selvittelystä
johtuva työ voidaan laskuttaa lähettäjältä Veloitus muusta työstä -hinnan mukaisesti.
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Postiennakon enimmäismäärä on 8.400 euroa.
Maksuliikenteessä ei välitetä tiedonantoja.
Postilla on oikeus veloittaa Asiakkaalta postiennakkosumma takaisin, jos postiennakko on maksettu luottokortilla ja
luottokortin myöntänyt yritys peruuttaa tai veloittaa maksun takaisin omien ehtojensa mukaisesti esimerkiksi ostajan
kauppaan liittyvän väitteen takia.
Mikäli postiennakkosumman tilittäminen viivästyy Postin syystä, Posti hyvittää palvelun virheestä enintään palvelun
arvon. Tämä ei vähennä kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Yksityishenkilöiden välisessä liikenteessä lähettäjä voi antaa luvan Postipaketin sisällön tarkistamiseen ennen kuittaamista ja maksamista, kun lähetys noudetaan Postitoimipisteestä. Osoitekortin ”lisätietoja”-kohtaan lähettäjän on
merkittävä teksti “vastaanottaja voi tarkistaa lähetyksen sisällön ennen maksamista”. Vastaanottajan tulee huomauttaa avaamismahdollisuudesta noutaessaan lähetystä postitoimipaikasta. Mikäli vastaanottaja sisällön tarkistamisen
jälkeen kieltäytyy vastaanottamasta lähetystä, se palautetaan alkuperäisen lähettäjän kustannuksella.

2.2.

Särkyvä (Posti- ja Ovelle-pakettiin)

Särkyvä-lisäpalvelulla lähetystä ei käsitellä koneellisesti. Lisäpalvelusta huolimatta asiakas vastaa sisällön vaatimasta oikeasta ja riittävästä pakkaamisesta. Posti ei ota huomioon tehdaspakkauksen merkintöjä helposti särkyvästä
sisällöstä. Lähetys on merkittävä erikseen Postin helposti särkyvää sisältöä osoittavalla merkinnällä, vaikka lisäpalvelu
sisältyisi muuhun palveluun.

2.3.

Suuri (Ovelle-pakettiin)

Lähetys on lähetettävä Suuri-lisäpalvelulla, jos yksikin ulottuvuus ylittää enimmäismitat, jotka ovat 100 cm x 60 cm x
60 cm.
Suuri lähetys voi olla korkeintaan 150 cm x 80 cm x 60 cm tai 300 cm x 30 cm x 30 cm ja painaa enintään 35 kg.
Suuri-lisäpalvelu sisältää myös käsittelyn helposti särkyvänä.

2.4.

Kotiinkuljetus ja nouto

Palvelupisteestä noudettavalle tai valmiiksi maksetuille lähetyksille voi tilata kuljetuksen/noudon. Kotiinkuljetuspalvelu
tilataan lähetyskohtaisesti ja siihen kuuluu palvelupisteeseen noudettavaksi toimitetun lähetyksen kuljetus lähetyksen osoitteeseen tai asiakkaan toivomaan muuhun osoitteeseen. Kotiinkuljetusmaksuun sisältyy lähetyksen kuljetus
lähetykseen merkityn osoitteen postinumeroalueella asiakkaan toivomaan osoitteeseen. Kuljetus voidaan tilata myös
muun postinumeroalueen osoitteeseen, jolloin kuljetusmaksun lisäksi veloitetaan myös uusi postimaksu.
Suurimmissa kaupungeissa iltatoimitukset ovat mahdollisia.
Noutopalvelussa Posti noutaa asiakkaalta valmiiksi maksetut ja Postin edellyttämin merkinnöin varustetut lähetykset.
Postilla on oikeus periä hinnaston mukainen lisämaksu sovitun noutoajan ja -paikan muutoksesta tai ylimääräisistä
noudoista.
Postivakuutettuja lähetyksiä toimitetaan perille tai noudetaan vain, mikäli palvelu hoidetaan autolla.
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3.

Palvelujen yhteiset ominaisuudet
3.1.

Paino ja mitat

Enimmäiskoot ja -painot on kerrottu hinnastossa.

3.2.

Hinnoittelu

Hinnoittelu perustuu lähetyksen painoon ja palvelutasoon.

3.3.

Toimitusajat

Palvelujen ja lisäpalvelujen toimitusajat ja käyttömahdollisuudet on määritelty postinumerokohtaisesti ja ne ovat
tarkistettavissa Postin internet-sivuilta tai asiakaspalvelusta.

3.4.

Säilytysaika

Paketteja, joita ei ole voitu luovuttaa vastaanottajalle säilytetään postitoimipaikassa 14 vuorokautta. Postin pakettiautomaateissa lähetyksiä säilytetään 7 päivää.

3.5.

Uudelleen kuljettaminen

Postilain mukaiseen yleispalvelupakettiin (Postipaketti 10 kg saakka) kuuluu osoiteselvitys. Jos yleispalvelupaketti on
osoitettu vastaanottajan entiseen Vakituiseen osoitteeseen, josta vastaanottajalla on voimassaoleva Osoitteenmuutos, yleispalvelupaketti lähetetään ilman eri maksua uuteen osoitteeseen.
Noutopisteeseen osoitettuihin paketteihin ei voi kohdistaa Osoitteenmuutosta. Mikäli lähettäjä on antanut virheellisen
tiedon vastaanottajan puhelinnumerosta sähköistä saapumisilmoitusta varten, tieto voidaan korjata maksutta lähettäjän pyynnöstä. Vastaanottajan Osoitteenmuutosta ei voida ottaa huomioon, koska lähetys on osoitettu vastaanottajan osoitteen sijasta Noutopisteeseen. Jos lähettäjä on osoittanut lähetyksen vastaanottajan vanhan osoitteen
perusteella valittuun Noutopisteeseen, lähetys voidaan lähettäjän pyynnöstä toimittaa vastaanottajan uuden Postille
ilmoitetun vakituisen osoitteen mukaisessa kotikunnassa sijaitsevaan Noutopisteeseen.
Lähetykset, joita ei pystytä Postista riippumattomasta syystä toimittamaan vastaanottajalle, palautetaan lähettäjälle.
Posti veloittaa lähettäjältä paketin palautuskuljetuksen kuljetusmaksun sekä mahdolliset lisäpalvelumaksut.
Vastaanottaja voi tilata noudettavalle lähetykselleen yhden uudelleen kuljetuksen toiseen Noutopisteeseen. Palvelu
tilataan lähetyskohtaisesti ja siihen kuuluu Postin kuljetus toiseen Noutopisteeseen. Uudelleen kuljetuksesta veloitetaan
uusi lähetyskohtainen kuljetusmaksu lisämaksuineen.

3.6.

Vahingonkorvaus

Lähetysten näytetty katoaminen tai vahingoittuminen korvataan aiheutuneen vahingon mukaan, kuitenkin enintään
tiekuljetussopimuslain mukaisesti 20 euroa/kg. Yleispalvelupaketin (Postipaketti 10 kg saakka) enimmäiskorvaus on
enintään postilain mukainen 25 euroa/kg.
Lähetyksen viivästymisestä aiheutunut välitön vahinko korvataan tiekuljetussopimuslain mukaisesti (enintään
kuljetusmaksu). Yleispalvelun (Postipaketti, alle 10 kg) enimmäiskorvaus viivästymisestä aiheutuneesta vahingosta on
enintään postilain mukainen (150 euroa/paketti).
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4.

Kansainväliset tavarankuljetuspalvelut
4.1.

Postipaketti ulkomaille (Priority)

Postipaketti ulkomaille kuljetetaan nopeilla yhteyksillä Suomesta kohdemaahan. Pääosin lähetykset jaetaan vastaanottajalle, mutta joissakin maissa lähetykset toimitetaan toimipisteeseen vastaanottajien noudettaviksi. Mikäli lähetystä
ei ole säilytysajan puitteissa voitu toimittaa vastaanottajalle, menetellään osoitekorttiin merkittyjen ohjeiden mukaisesti. Mikäli ohjetta ei ole annettu, lähetys palautetaan lähettäjän kustannuksella.
Lähetyksiä ei jaeta postilokero- eikä mahdollisesti Poste Restante -osoitteisiin.

4.2.

Pikapaketti ulkomaille (EMS)

Pikapaketti ulkomaille kuljetetaan nopeimmilla yhteyksillä erikseen määriteltyihin maihin tai rajatuille alueille. Toimitusalueet on saatavilla Postin internetsivuilta ja asiakaspalvelusta. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, vastaanottajalle
jätetään saapumisilmoitus ja lähetyksen voi noutaa osoitemaan toimipisteestä.
Palveluun sisältyy vähintään yksi jakeluyritys. Ellei lähetystä noudeta säilytysajan kuluessa, lähetys palautetaan takaisin lähettäjälle tämän kustannuksella.
Lähetyksiä ei jaeta postilokero- eikä mahdollisesti Poste Restante -osoitteisiin.
Lähetykset luovutetaan kuittausta vastaan osoitteessa tavatulle henkilölle.

5.

Palvelujen yhteiset ominaisuudet
5.1.

Sovellettavat ehdot

Kansainvälisessä postiliikenteessä sovelletaan Maailman postiliiton (UPU) sopimusten säännöksiä.

5.2.

Maakohtaiset ehdot ja rajoitukset

Kansainvälisessä postissa kaikki palvelut eivät ole saatavissa kaikkiin maihin ja lähetysten jakelu- ja luovutuskäytännöt
vaihtelevat maittain.
Kansainvälisessä postiliikenteessä on kiellettyä 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), aseita, asetai räjähdysainejäljennöksiä, tuoteväärennöksiä tai laittomia kopioita tuotteista.
Lisäksi monissa maissa on erilaisia rajoituksia, millaista sisältöä postitse saa lähettää. Lähettäjän tulee selvittää kulloinkin voimassa olevat kohdemaan kiellot ja tuontimääräykset. Posti ei vastaa palvelun toteutumisesta, jos lähettäjä ei
ole noudattanut kohdemaan asettamia rajoituksia ja ehtoja. Tiedot Postille ilmoitetuista lisämääräyksistä saa Postin
asiakaspalveluista tai internet-sivuilta. Posti ei vastaa tietojen täydellisyydestä. Postisääntelyn lisäksi kohdemaan vero-,
tulli- tai muut säädökset saattavat asettaa ehtoja ja rajoituksia.

5.3.

Hinnoittelu

Hinnoittelu perustuu painoon ja kohdemaan maksuvyöhykkeeseen. Palveluiden hinnat sekä vähimmäis- ja enimmäismitat on ilmoitettu erillisessä hinnastossa.

5.4.

Toimitusaika-arviot

Kansainvälisten palvelujen toimitusajat ovat aina arvioita.
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5.5.

Jakelu ja säilytysaika

Lähetysten jakelukäytännöt ja säilytysajat vaihtelevat maakohtaisesti.

5.6.

Lähetyksen seuranta

Rekisteröimme lähetyksen vastaanoton, lajittelun ja maasta lähtemisen ajankohdan. Seurannassa Suomen ulkopuolella on maakohtaisia eroja.

5.7.

Vahingonkorvaus

Postipaketti ulkomaille -lähetyksen katoaminen, anastaminen ja vahingoittuminen korvataan enintään Maailman
postiliiton sopimusten mukaisesti 40 SDR/lähetys + 4.50 SDR/kg. Pikapaketti ulkomaille -lähetyksillä vastaava korvaus
on enintään 1680 euroa/lähetys.
Maailman Postiliiton sopimusten mukaan viivästymisestä ei makseta korvausta. Posti voi kuitenkin korvata huomattavasta viivästymisestä Pikapaketti ulkomaille -lähetyksen kuljetusmaksun joko kokonaan tai osittain. Huomattavana
viivästyksenä pidetään yleensä 14 päivää.
Kun paketin katoaminen, täydellinen anastaminen tai täydellinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä,
josta ei makseta vahingonkorvausta, lähettäjällä on oikeus suoritettujen maksujen takaisin saamiseen.
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